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 های تغذیه سالمقابل عرضه در پایگاه مواد غذاییفهرست  :  1 جدول

 مواد غذاییفهرست  مواد غذایی ردیف

1 

خشکبار، خرما و انواع 

           هادانه و مغزها

 بدون نمک()از نوع 

انواع  ( خشك  ميوه های، انواع کشمش ،خرما ،خشکبار )مثل توت خشك، انجيرخشك، انواع برگه ها 

، ،مغز تخمه ها(، نخودچی کنجد، پسته، بادام هندیها )گردو، بادام، بادام زمينی، فندق،  و دانهمغزها 

 د.نباش از وزارت بهداشتبهداشتی  مجوزهایی اندم برشته شده، که همگی بسته بندی شده و داربرنجك، گ

2 
 و شیر

 های آنفرآورده    

 از و به صورت بسته بندی تك نفره و استرليزهماست، شير، پنير، بستنی )بجز بستنی یخی( همه پاستوریزه یا 

                                                                                                  (کمتر یاو  چربی % 5/2)نوع کم چرب 

  .باشد  Dبا ویتامين   صورت غنی شدهه شير بهتر است که ب

 ( دارای مجوزهای بهداشتی از وزارت بهداشت) آب معدنی و بدون گازدوغ  نوشیدنی 3

 میوه 4
مرکز سالمت محيط کار های  عملالدستوربا طابق م)شسته شده  و ..... تقالسيب، نارنگی، پرانواع ميوه مثل 

 .وزارت بهداشت باشد

5 
بدون كرم  بیسکویت

 كلوچهو ،كیک

و کيك و کلوچه بدون کرم  سبوس دارنوع از  ترجيحا شامل انواع بيسکویت، کيك و کلوچه بيسکویت

با  اسيد چربو تهيه شده با روغن حاوی  ویتامين آ، ، رویآهن مثلا از نوع غنی شده با ریز مغذی ها ترجيح

 باشد. از وزارت بهداشتبهداشتی  مجوز های  دارای ودرصد  5ترانس زیر 

 لقمه سالم 6

 بسته بندی  ـ در گوجه فرنگیـ نان و پنير و خيار ـ نان و پنير و  آب پز و سفت () تخم مرغنان و پنير و گردو ـ نان و  -

کم چرب (  ساده )و  پاستوریزهاز نوع  پنير ،  مرکز سالمت محيط کار وزارت بهداشتهای  عملالطابق دستورم

  .باشد

مرکز سالمت محيط کار وزارت های  عملالطابق دستورمخيار و گوجه فرنگی، شسته شده و ضد عفونی شده 

                                                                                                                                       .بهداشت باشد

با  و یا همراه مثل سنگگ و نان های حجيم و نيمه حجيم صنعتی از نوع سبوس دار سبوس داراز انواع  نان  بهتر است

 استفاده گردد .  ... (انواع مغزها )تخم آفتابگردان، کنجد، کدو و 

 غذاهای پخته 7

اع آش و سوپ، لوبيا، عدس، حليم ) همه کم نمك وکم چرب(، فرنی، شيربرنج و سمنو ) همه کم انو

   -                                                  .ی پخته باید دارای شرایط زیر باشندیمواد غذا ،شيرین وکم چرب(

 -                                                                               صورت روزانه                                          ه پخت ب

              نامه بهداشت محيط مدارسپخت در شرایط بهداشتی و رعایت کامل نکات بهداشتی مطابق با آیين

                                                                                   فرهنگی در برنامه غذایی تفاوتهایتنوع و  رعایت -

                                    .شوندمصرف  در ظروف یکبار مصرف بر پایه گياهی مخصوص،مواد غذایی داغ  -

 بالفاصله بعد از تهيه و پخت توزیع شود .  -
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و کار در  محيطگاه علوم پزشکی ، کارشناس مسئول سالمت شل تغذیه داناز کارشناس مسئو متشکلمشترك  بازدیدهایاست  ذکرقابل   -      

 استان صورت پذیرد .  تندرستیادارات سالمت و  رؤسایمعاونت بهداشتی و 

 و ترجيحا نشانگر سبز رنگ باشند. ایی باشندهای رنگی تغذیه  نشانگراز محصوالتی در پایگاه های تغذیه سالم استفاده گردد که دارای  -

ز دانه دف اصلی از تنظيم اقالم مجاز در پایگاه های تغذیه سالم مصرف مواد غذایی با ارزش تغذیه ای باال است که شامل خشکبار، خرما، انواع مغه -

و  استلم فوق در پایگاه های تغذیه سا محصوالتها، شير و فرآورده های آن، ميوه، لقمه سالم و غذاهای پخته است. و هدف اول باید ترغيب عرضه 

 عرضه بيسکویت و کيك و کلوچه تنها در موارد اضطراری استفاده گردد و سعی شود که تنها بخش کوچکی به این امر اختصاص یابد.

 

 غیرمجاز است ، تغذیه سالم در پایگاهكه عرضه آن  مواد غذاییفهرست  :  2 جدول 

 غیرمجاز مواد غذایی

 سيب زمينی و ذرت ( و انواع چيپس ها ) (  ریبا هر نام تجا شده ) حجيمفرآورده های غالت  .1

 نواع یخمك ا .2

 ريو ماءالشعهای گازدار نوشابه .3

  دوغ گازدار .4

 *قندی مواد  حاویهای  آدامس .5

 سوسيس وکالباس وجوددارد. وکليه فراورده هایی که درآنها کالباس،سوسيس  .6

 وزارت بهداشت ازمجوزهای بهداشتی  بدون بسته بندی وفاقدو  درصد گوشت 70کمتر از  گرهایهمبر انواع  .7

 ساالدالویهانواع  .8

 بدون بسته بندی وفاقد مجوزهای بهداشتی  وزارت بهداشت نواع لواشك و آلو و آلوچه ا .9

 چسبند هایی که به سطح دندان مینبات آب .10

 ه هستنددارای قندافزودکه  ییهاميوهآبانواع  .11

 سمبوسه ،فالفل .12

 (و فاقد مجوزهای بهداشتی  از وزارت بهداشتبهداشتی با مجوز  ت )در هر حالانواع ا شترودل گوشتی   .13

 بدون بسته بندی و فاقد مجوزهای بهداشتی از وزارت بهداشتغيرگوشتی  لشترود اانواع  .14
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 انواع پيراشکی ودونات .15

 یخیبستنی .16

 پاستيل .17

  ها و انواع سس خيار شور .18

 

  مصرف غذا برای مدت کوتاه مفيد بوده و ضرری ندارد. اما به علت مشکالت بی الزم به ذکر است که جویدن آدامس بدون مواد قندی بعد از

 در مدارس توزیع نگردد. ،نظمی در کالس و مدرسه

سالم غيرمجاز است، باید در  تغذیه که عرضه آن در پایگاه مواد غذاییقابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم و جدول  مواد غذاییجدول فهرست : تذكر 

  آموزان و کارکنان مدارس نصب گردد .در معرض دید دانشمحل مناسب و 




