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  گروه هاي غذایی را بهتر بشناسیم

  
گروه اصلی غذایی را به ما معرفی  ۵به طور معمول هرم های راهنمای غذایی 

می کنند. برای تامین سالمت تغذیه ای استفاده ی مناسب از این گروه های 
در هر وعده غذایی باید بکوشید تا حداقل از سه گروه  غذایی ضروری می باشد.

غذایی خمتلف استفاده کرد. مقادیر توصیه شده براساس واحدهای مصرف از اجزای 
هر گروه غذایی بیان می شود. هر واحد بیانگر مقدار وزنی مشخص از هر ماده 
 ی غذایی است که می تواند با ماده ی غذایی دیگری از مهان گروه جایگزین
شود. به طور مثال یک واحد میوه برابر یک عدد میوه متوسط می باشد که می 

 توان آن را با یک واحد آب میوه طبیعی جایگزین کرد.
 شرح خمتصر گروه های غذایی در زیر ارائه شده است:

انواع نان(سنگک، بربری، لواش، باگت، جو و  این گروه شامل گروه نان و غالت:
، گندم، جو، ذرت و مانند آن)، انواع ماکارونی، رشته، مانند آن)، غالت(برنج

آرد و غالت آماده می باشد. اجزای این گروه باید بیش ترین سهم را در وعده 
های غذایی روزانه به خود اختصاص دهند. توصیه مصرف برای گروه نان و غالت 

صرف واحد می باشد. التبته تا حد امکان باید از افراط در م ١١تا  ۶روزانه 
 غالتی که بطور کامل سبوس گیری شده اند خودداری کرد.

 توصیه های تغذیه ای برای مصرف نان و انواع غالت:
  از انواع مواد غذایی گروه نان و غالت بطور متنوع در وعده های غذایی

 روزانه مصرف منایید.
  غالت کامل و نان های سبوس دار (نان قهوه ای) را جایگزین غالت تصفیه شده

 نان های سفید کنید. و
  شسنت زیاد و آبکش کردن برنج و ماکارونی باعث به هدر رفنت ویتامین های

) آن می شود. برنج را به روش "کته کردن" طبخ کنید Bحملول در آب (گروه 
 از چربی و روغن کمرتی استفاده کنید. و در هتیه برنج یا ماکارونی

 فید ناچیز است، سعی کنید با توجه به اینکه میزان فیرب غذایی برنج س
بیشرت آن را بصورت خملوط با سبزی (مثل سبزی پلو، شوید پلو و غیره) یا 

 خملوط حبوبات (مثل عدس پلو، ماش پلو و غیره) طبخ منایید. 
 

بیش از صدها نوع سبزی در سراسر دنیا مورد مصرف قرار می  گروه سبزی ها:
سبزی . دسته تقسیم بندی کردگیرد که می توان آن ها را بطور کلی به چند 

سبزی ؛ )(سبزی خوردن، اسفناج، جعفری، گشنیز، کلم، کاهو و کرفس های برگی
(انواع کدو، بادجمان، گوجه فرنگی، خنود سبز، قارچ و مانند  های غیر برگی

(مانند هویج، سیب زمینی، ترب، چغندر و مانند آن).  سبزی های ریشه ای؛ )آن
سبزی ها بعد از گروه نان و غالت، باید بیشرتین سهم را از نظر مقدار رژیم 

واحد در  ۵تا  ٣غذایی داشته باشند. مقدار مصرف توصیه شده از این گروه 
 روز می باشد.

 سبزی ها توصیه های تغذیه ای برای مصرف
 ا را بطور متنوع و به مقدار کافی در متام وعده انواع گوناگون سبزی ه

 های غذایی روزانه مصرف منایید.
  حتمًا در وعده های غذایی از سبزی های منبع ویتامینC  مانند فلفل دمله

ای و گوجه فرنگی و سبزی های حاوی کاروتنوئید (اغلب به رنگ زرد، نارجنی 
ناج، جعفری و برگ های یا سبز تیره هستند، مانند هویج، کدو حلوایی، اسف

 تیره کاهو) استفاده کنید.



  با توجه به اینکه ویتامینC  به نور، حمیط قلیایی و حرارت حساس می
باشد، سبزی های منبع این ویتامین را بصورت تازه و خام مصرف کنید. از 
خرد کردن و در معرض هوا قرار دادن سبزی ها، جوشاندن به ویژه در آب 

 پخت آن ها به مدت طوالنی خودداری منایید.حاوی جوش شیرین و 
  برای اینکه رنگدانه های گیاهی مانند کاروتنوئیدها با کیفیت باالتری در

دستگاه گوارش جذب شوند، هبرت است سبزی های حاوی این نوع رنگدانه با کمی 
 روغن مالیم پخته شود.

  آب می از آجنایی که دسته ای از ویتامین ها و مواد معدنی حملول در
باشند،برای پخت سبزی ها از آب کم استفاده کرده و آب حاصل از پخت را 

 دور نریزید.
  سعی کنید سبزی ها را با روش هایی مهچون خبارپز یا آب پز کردن طبخ کرده

 و از سرخ کردن آن ها در روغن و چربی زیاد با حرارت باال پرهیز منایید.
 

 گروه میوه ها
، میوه های خشک و آب میوه های انواع میوه های تازهاین گروه غذایی شامل 

واحد در  ۴تا  ٢تازه و طبیعی می باشد. میزان مصرف توصیه شده این گروه 
 روز است.

 میوه ها توصیه های تغذیه ای برای مصرف
 .از میوه های خمتلف هر فصل در طول روز بطور متنوع استفاده کنید 
  وه های مصرفی خود را از منابع واحد از می ٢تا  ١در طول روز حداقل

 انتخاب کنید Cویتامین 
  سعی کنید از انواع میوه های تازه به جای میوه های خشک یا انواع کمپوت

 استفاده کنید.
  مصرف میوه ی کامل در مقایسه با آمبیوه های طبیعی به جهت دارا بودن فیرب

 غذایی، ارجحیت دارد.
  از انواع آب میوه های تازه، طبیعی در صورت متایل به مصرف آمبیوه، حتما

 و خانگی استفاده کنید.
  ،حتما در میان وعده ها به جای تنقالت کم ارزش، از انواع میوه های تازه

آب میوه های طبیعی و میوه های خشک به ویژه برای کودکان و نوجوانان 
 استفاده کنید.

 داشته باشید.  هبرت است به حنوه تولید و پاکیزگی میوه های خشک حتما توجه
) از در بعضی موارد برای خشک کردن میوه ها (جهت حفظ شکل و رنگ آن ها

 ند.مواد شیمیایی استفاده می شو
 

ر مواد روه غذایی شامل انواع گوشت و سایاین گ گروه گوشت و جانشین های آن:
غذایی که از حلاظ خواص تغذیه ای می توانند تا حد زیادی جانشین گوشت شوند 

رغ، حبوبات، مغز دانه ها)، می باشند. اجزای این گروه به ویژه انواع (ختم م
گوشت و ختم مرغ از منابع غنی پروتئین حیوانی هستند. میزان توصیه شده از 

 واحد در روز است. ٣تا  ٢گروه گوشت 
 گروه گوشت و جانشین های آن توصیه های تغذیه ای برای مصرف

 کلسرتول، متام چربی گوشت، پوست و  برای کاهش دریافت چربی های اشباع و
 چربی مرغ را قبل از پخت بطور کامل جدا کنید.

  زرده ختم مرغ در هفته مصرف نکنید و از غذاهای مثل کله  ۴تا  ٣بیش از
 پاچه، مغز و سیرابی و شیردان کمرت استفاده کنید.

  برای پخت انواع گوشت، از روش های پخت مانند آب پز کردن، خبار پز و
 کبابی کردن یا پخت با فرگاز و ماکروویو استفاده کنید.

  درصورت متایل به سرخ کردن مواد غذایی، حتمًا از ظروف نچسب استفاده کرده
 و روغن و چربی کمرتی به کار بربید.



  از مواد غذایی مثل سوسیس و کالباس و مهربگرهای آماده بدلیل باال بودن
 ها کمرت استفاده کنید. چربی و پایین بودن ارزش تغذیه ای آن

  بار در هفته از حبوبات در برنامه غذایی خود  ۴تا  ٣سعی کنید حتما
 استفاده منایید.

  انواع گوشت، بویژه گوشت قرمز، از منابع غنی آهن حمسوب می شوند.لذا
 مصرف کافی آا توصیه می شود.

 ن از یک برای جذب بیشرت آهن موجود در غذاها، توصیه می شود که به مهراه آ
 ، مانند مرکبات و گوجه فرنگی استفاده شود.Cماده غذایی حاوی ویتامین 

 
این گروه غذایی شامل شیر و سایر مواد غذایی : گروه شیر و فرآورده های آن

هتیه می شود مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک و بستنی ساده می باشد.  که از شیر
 یه می شود.واحد از انواع لبنیات در روز توص ٣تا  ٢مصرف 

 گروه شیر و فرآورده های آن توصیه های تغذیه ای برای مصرف
  به مصرف کافی شیر و لبنیات در روز به علت اینکه مهمرتین منبع تامین

کلسیم هستند، بویژه در شرایطی که نیاز به کلسیم باالست (مانند دوران 
 شیردهی، نوجوانی و بعد از یائسگی) توجه منایید.

  که برای کاهش دریافت چربی های اشباع و کلسرتول، مصرف شیر توصیه می شود
 ب را جایگزین لبنیات پرچرب کنید.رو لبنیات کم چ

  در افرادی که دچار مشکل عدم حتمل الکتوز شیر می باشند، توصیه می شود که
از شیر کم الکتوز و یا سایر فرآورده های لبنی (مانند ماست) استفاده 

 کنند.
 رف روزانه شیر تشویق کنید. جنانچه کودکان به خوردن کودکان را به مص

شیر عالقه ندارند، از آن در هتیه غذا و میان وعده های کودک استفاده 
 کنید.

 
 گروه چربی ها و شیرینی ها

برای این گروه هیچ واحد مصرفی پیشنهاد نشده است. این دسته از غذاها عالوه 
مقدار مواد مغذی آن ها کم می  بر اینکه حاوی کالری زیادی هستند، تنوع و

باشد و بعنوان یک گروه غذایی که حاوی مواد مغذی مشخصی است، تلقی منی 
و مصرف زیاد این گروه می تواند به مرور سبب ایجاد چاقی  و به  نددگر

. البته دنبال آن افزایش بروز مشکالتی مهچون دیابت و بیماری های قلبی گردد
غن های گیاهی مایع حاوی اسیدهای چرب ضروری و مواد غذایی مهچون انواع رو

 هستند که دریافت کافی آن ها برای بدن امهیت فراوانی دارد. Eویتامین 
 گروه چربی ها و شیرینی ها توصیه های تغذیه ای برای مصرف

  برای هتیه انواع غذاها سعی کنید از چربی ها و روغن های کمرتی استفاده
 کنید.

  در پخت غذاها، روغن های مایع گیاهی را جایگزین روغن نباتی جامد
 هیدروژنه کنید. 

  سعی کنید از روش های پخت با درجه حرارت باال مثل سرخ کردن کمرت استفاده
کنید و درصورت لزوم، مواد غذایی را با کمی روغن مایع در زمان کوتاه 

 تفت دهید.
 و هم در ساالد استفاده کرد. از روغن زیتون می توان هم در پخت غذا 
  به جای قند، شکر، شکالت و شیرینی، از خرما، انواع میوه، میوه های خشک

 استفاده کنید. (کشمش، توت خشک، اجنیر خشک و غیره)
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