بسم هللا الرحمن الرحیم

هرم تغذیه

گروه نان و غالت

دو نوع اصلی کربوهیدرات وجود دارد :
کربوهیدرات های ساده یا قندها و کربوهیدرات های پیچیده که شامل نشاسته ،گلیکوژن و فیبر هستند.

این گروه شامل نان ،ماکارونی ،برنج ،ذرت ،جو ،آرد و سیبزمینی می باشد.
گروه نان و غالت منبع کربوهیدرات های پیچیده ،فیبر  ،مواد غیر قابل هضم گیاهی  ،برخی ویتامین های
گروه ب ،آهن  ،پروتئین و منیزیم است .

نان وغالت
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نان وغالت

هر واحد از این گروه برابر است با :

 30گرم یا یک کف دست بدون انگشتان یا یک برش 10در 10سانتی متری از نان بربری ،سنگک و برای نان لواش  ۴کف دست


سه چهارم لیوان غالت صبحانه



نصف لیوان برنج یا ماکارونی پخته یا  ۴تا  ۵قاشق غذاخوری



 ۳عدد بیسکویت ساده به خصوص نوع سبوس دار



یک عدد سیب زمینی متوسط



نصف لیوان ذرت

سبزی ها

سبزی ها دارای فیبر هستند که فیبرها در بدن ما حذف نمیشود ولی وجود آن در روده باعث
بیشتر کردن حرکات روده می شود در عین حال جذب موادی مثل قند و چربی را از روده کم

میکند .همچنین موجب انبساط دیواره روده بزرگ می گردد ،این اعمال باعث دفع آسان مواد
زائد میشود به دالیل فوق برای پیشگیری از دیابت ،کلسترول باالی خون ،حفاظت در برابر
بیماری های قلبی عروقی ،چاقی و سرطان روده بزرگ مفید است.

این گروه دارای انواع ویتامین های  ،C ،B،Aمواد معدنی مانند پتاسیم ،منیزیم ،
سرشار از آنتی اکسیدان و مقادیر قابل توجهی فیبر است.
این گروه شامل انواع سبزیهای برگدار ،انواع کلم ،هویج ،بادمجان ،نخودسبز،
لوبیا سبز،انواع کدو و فلفل ،قارچ ،خیار ،گوجه فرنگی ،پیاز ،سیب زمینی است .

سبزیجات

سبزیجات

هر واحد سبزی برابر است با:

 یک لیوان سبزی های خام برگ دار اسفناج کاهو و . ...

 نصف لیوان سبزی های پخته
 نصف لیوان نخود سبز ،لوبیا سبز ،هویج خرد شده و . ...

 یک عدد گوجه فرنگی یا هویج یا خیار متوسط یا . ...

شامل انواع میوه ،آب میوه طبیعی ،کمپوت میوه و میوه های خشک یعنی خشکبار است.
مواد مغذی مهم این گروه شامل ویتامین  ،A Cآنتی اکسیدان و مواد معدنی است.

3-4سهم

هر واحد از این گروه برابر است با:

یک عدد سیب ،موز ،پرتقال یا گالبی متوسط
نصف گریپ فروت ،نصف لیوان میوه های ریز مثل توت ،انگور ،انار
نصف لیوان میوه پخته یا کمپوت میوه

یک چهارم لیوان میوه خشک یا خشکبار
سه چهارم لیوان آب میوه تازه و طبیعی

میوه ها

این گروه دارای کلسیم ،پروتئین ،فسفر و ویتامین ب ، ۱۲ب  ۲و سایر مواد مغذی و بهترین منبع
تامین کننده کلسیم است.

این گروه شامل شیر و فرآورده های آن(ماست  ،پنیر ،کشک ،بستنی و دوغ) است که توصیه
میشود از انواع کمچرب آن استفاده شود.
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 یک لیوان شیر یا ماست
 ۴۵ تا  ۶۰گرم پنیر معمولی معادل  1/5قوطی کبریت


یک چهارم لیوان کشک



 ۲لیوان دوغ



سه اسکوپ بستنی

لبنیات

پروتئین ها

بعد ازآب ،پروتئین ها فراوان ترین مواد در بدن انسان هستند.اجزای اصلی تقریبا همه سلول ها
پروتئین است .تا جایی که "اجزای سازنده بدن " نامیده می شوند.
پروتئین ها به انتقال آهن ،اکسیژن و مواد مغذی به همه سلول های بدن کمک می کنند.

منابع پروتئین در دو دسته ؛ حیوانی و گیاهی قرار میگیرند .

پروتئین ها

این گروه شامل گوشت های قرمز( گوسفند و گوساله)،

پروتئین ها

گوشت های سفید( مرغ ،ماهی و پرندگان) و تخممرغ است.
این گروه حاوی پروتئین ،آهن ،روی و سایر مواد مغذی است.
2-3
سهم

دو تکه( هر تکه سی گرم) گوشت خورشتی پخته

هر واحد از این گروه برابر است با :

یا نصف ران متوسط مرغ یا یک سوم سینه متوسط مرغ بدون پوست یا
یک تکه ماهی به اندازه کف دست

1عدد تخم مرغ

حبوبات و مغزها

این گروه شامل انواع حبوبات( نخود ،لوبیا ،عدس ،لپه ،ماش) و
انواع مغزها (پسته ،بادام ،گردو ،فندق ،بادام زمینی و  )...است،

این گروه منبع پروتئین ،آهن ،روی و کلسیم است.

1-2

هر واحد از این گروه برابر است با :
نصف لیوان حبوبات پخته
یا یک چهارم لیوان حبوبات خام
ویا یک سوم لیوان مغز دانه ها

پروتئین ها

گروه متفرقه ها

گروه متفرقه

این گروه شامل  :انواع قندهای ساده و چربی ها
سهم 1-2

هر واحد از این گروه برابر است با :

عسل  1:قاشق غذاخوری
روغن :کانوال یا زیتون  6قاشق مربا خوری
خرما  3-4:عدد

دعای غذا خوردن

اللهم الرزقنا رزقا حالال طیبا واسعا
و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه
و جعلنا من الشاکرین

