
 
 

                                                                                              هزکش هذیزیت بیواریها                                                                  هزکش قلب تهزاى                           

 واحذ پیشگیزی                                                           اداره قلب و عزوق                

چگونه بزچسب های غذایي را بخوانن ؟ 

ٌّگبهي وِ ضوب ثِ هغبسُ خَارٍثبر فزٍضي هيزٍيذ، هذتي را ثِ هطبلعِ ثزچست 

اجشا ٍ وبلزي هَجَد در يه غذا . ّبي غذايي خزيذّبي خَد اختػبظ ثذّيذ

هوىي است ثزخي اساطالعبت ضوب را ضگفت . يگز همبيسِ وٌيذرا ثب غذاّبي د

ضوب ثبيذ هطوئي ضَيذ وِ غذاّبي حبٍي چزثي اضجبع ٍ ولستزٍل . سدُ ًوبيٌذ 

. ثزيذ  ثبال را ثِ هٌشل ًوي

يه راُ سبدُ تز جْت خزيذ سبلوتز در هغبسُ خَارٍثبر فزٍضي اختػبظ سهبى 

سهبى . ٍ فزٍختِ هي ضًَذ  ثيطتز در هحلي است وِ غذاّبي تبسُ ًگْذاري

ووتزي را در لسوتي وِ غذاّبي ثستِ ثٌذي ، ًَضيذًي ّبي ضيزيي ٍ تٌمالت ًگْذاري هي ضًَذ ، سپزي ًوبييذ 

.  

چگونه بز چسب های غذایي را بخوانن ؟ 

  در حبل حبضزاوثز غذاّبي هَجَد در هغبسُ ّبي خَارٍثبر فزٍضي داراي ثزچست غذايي ٍ ليست

 . هحتَيبت ّستٌذ 

 سهبًي هي تَاًيذ تمبضبي غذاّبي ون ولستزٍل ٍ ثذٍى چزثي ثىٌيذ وِ رعبيت استبًذاردّبي الشام آٍر 

 . لبًًَي تَسط دٍلت اججبري ضذُ ثبضذ 

  ثزچست ّبي غذايي حبٍي اطالعبت سيز ّستٌذ: 

چزثي ٍ سبيز اجشا  ٍاحذ غذايي هػزف هي وٌيذ هي ثبيست هيشاى وبلزي ، 2اگز ضوب ثِ اًذاسُ  :اًذاسُ ٍاحذ غذايي

. اگز ًػف ٍاحذ غذايي را هػزف هي وٌيذ، اًذاسُ وبلزي ٍ هحتَيبت را ًػف وٌيذ . ثزاثز وٌيذ  2را ّن 

. استوبّص هيشاى هػزف وبلزي جْت وبّص ٍسى ثسيبر هْن   :وبلزي ّب



ثي در اثتال هػزف سيبد چز. در ثسيبري اسافزاد وبّص هيشاى هػزف وبلزي ٍ چزثي ضزٍري هي ثبضذ :چزثي ول

ثزچست غذايي، هيشاى چزثي هَجَد در ّز ٍاحذ غذايي را ثِ ضوب ًطبى . ثِ ثيوبري للجي ٍ سزطبى هَثز هي ثبضذ 

در ًتيجِ ضوب هي تَاًيذ رصين رٍساًِ خَد را پيگيزي ًوَدُ ٍ ّن چٌيي تعذاد وبلزيْبي دريبفتي اس چزثي )هي دّذ 

 25يخَاّيذ ٍسى خَد را وبّص دّيذ، ّذف ضوب ثبيذ هػزف ووتز اس اگز ضوب چبق ثَدُ ٍ يب م(. را هطخع ًوبييذ

درغذ اس چزثيْبي  1درغذ اس چزثيْبي اضجبع ضذُ ٍ ووتز اس  7درغذ اس ول وبلزي ّب اس چزثي ، ثب ووتز اس  35تب 

. ضوب هي ثبيست هزالت هيشاى وبلزي هػزفي ٍ ّوچٌيي هيشاى وبلزي وِ هي سَساًيذ، ثبضيذ. تزاًس ثبضذ 

ايي جش ثخص وليذي در افشايص ولستزٍل خَى . وِ جشئي اس چزثي ول در رصين غذايي هي ثبضذ  :رثي اضجبعچ

. چزثي اضجبع ووتزي هػزف وٌيذ. ثَدُ ٍ خطزاثتال ثِ ثيوبري للجي ٍ سىتِ هغشي را هي افشايذ 

هي ضَد ٍ افشايص ولستزٍل در خَى هٌجز افشايص ولستزٍل در غذا هٌجز ثِ افشايص ولستزٍل در خَى  :ولستزٍل

هيلي گزم ولستزٍل هػزف  300ثْتزيي راُ ايي است وِ رٍساًِ ووتز اس . ثِ ثيوبري للجي ٍ سىتِ هغشي هي ضَد 

. ًوبيين 

يب افزاديىِ اس دارٍّبي وبّص دٌّذُ ولستزٍل ( ثذ) LDLثيوبراى هجتال ثِ ثيوبري للجي ، افشايص ولستزٍل 

. هيلي گزم ولستزٍل هػزف وٌٌذ  200، ثبيذ رٍساًِ ووتز اس استفبدُ هي وٌٌذ

ًوه طجيعي ولزيذ سذين هي . هزالت هيشاى هػزف سذين طجيعي ًٍيش سذين اضبفِ ضذُ ثِ غذا ثبضيذ  :سذين

هيلي گزم سذين  2300ثبلغيي سبلن هي ثبيست رٍساًِ ووتز اس . درغذ اس ٍسى آى سذين هي ثبضذ  40ثبضذ وِ 

افزاد سبلوٌذ ٍ  سيبُ پَستبى، )درثزخي اس افزاد .لبضك غذا خَري ًوه است  1هعبدل حذٍد  هػزف وٌٌذ وِ

. هيلي گزم ضزٍري است 1500هػزف رٍساًِ ووتز اس (هيبًسبل ٍ افزاد دچبر افشايص فطبر خَى 

. ًيذ ثز رٍي هيشاى هػزف هيَُ ّب ، سجشيجبت ٍ ًبى تْيِ ضذُ اس غالت سجَس دار تبويذ ن :وزثَّيذرات ول

ًخَد ٍ لَثيب هٌبثع خَثي اس فيجز ّستٌذ ٍ  حجَثبت هثلدار ، هيَُ ّب ، سجشيجبت ، غالت سجَس :فيجز رصين غذايي

. ثِ وبّص هيشاى خطز اثتال ثِ ثيوبري للجي ووه هي وٌٌذ 

. هبييذ در ًتيجِ هيشاى ووتزي اس آى را هػزف ى. پزٍتئيي حيَاًي ّوزاُ ثب چزثي ٍ ولستزٍل هي ثبضذ  :پزٍتئيي



، C، ٍيتبهيي Aدرغذ ٍيتبهيي  100هػزف اًَاع هختلف غذاّب ثِ ضوب در دستيبثي ثِ  :ٍيتبهيي ّب ٍ هَاد هعذًي

. ولسين ٍ آّي هَرد ًيبس ووه هي وٌذ 

وبلزي غذا هػزف هي  2000ارسش غذايي رٍساًِ راٌّوبيي ثزاي افزادي است وِ رٍساًِ  :ارسش غذايي رٍساًِ

تز يب ووتز اس ايي همذار هػزف هي وٌيذ، هوىي است ارسش غذايي رٍساًِ ضوب ثيطتز يب ووتز اگز ضوب ثيص. وٌٌذ 

غذاّبيي رااًتخبة وٌيذ وِ درغذ ووتزي اس ارسش غذايي رٍساًِ چزثي ، چزثي اضجبع، ولستزٍل ٍ سذين . ثبضذ 

يتبهيي ّب ٍ هَاد هعذًي را درغذ ارسش غذايي رٍساًِ وزثَّيذرات ول ، فيجز غذايي ، ٍ 100سعي وٌيذ . رادارًذ

  .هػزف وٌيذ 

چگونه هي توانن بیشتز یاد بگیزم ؟ 

اگز هجتال ثِ ثيوبري للجي هي ثبضيذ يب لجال دچبر سىتِ . ثب پشضه ، پزستبر يب هطبٍر سالهتي خَد هطَرت وٌيذ 

اثتالء هعزؼ خطز  در ّن هوىي است اعضبي خبًَادُ ضوبچَى ايي ثيوبري ّب سهيٌِ ارثي دراًذ ،هغشي ضذُ ايذ، 

. ايجبد تغييزات در ضيَُ سًذگي آًْب جْت وبّص هيشاى خطز هْن است . ثبضٌذ ثِ ايي ثيوبري ّب 

ضوب هي تَاًيذ اس وتبثچِ ّب ٍ ثزٍضَرّبي علوي جْت اًتخبة سًذگي سبلوتز ٍ وبّص هيشاى خطز ، وٌتزل  

يي تَاًبيي است ثٌبثزايي ثيطتز ثيبهَسيذ ٍ ثيطتز سًذگي داًب.ثيوبري ٍ هزالجت اس افزاد هَرد عاللِ تبى استفبدُ وٌيذ 

. وٌيذ

آیا پزسش یا توضیحي اس پششك خود داریذ ؟ 

: ثزاي هثبل. دلبيمي را ثزاي يبدداضت سَاالت خَد در هاللبت ثعذي خَد ثب پشضىتبى اختػبظ دّيذ

رٍساًِ چٌذ گزم چزثي هي تَاًن هػزف وٌن ؟ 

 ين ؟ثبيذ رٍساًِ چٌذ وبلزي هػزف ًوب

 
 
 

 

 


