
 يآشنایي با گروھھاي غذایي اصل
 تگروه نان و غال

مواد غذایي مثل انواع نان، برنج، ماكاروني، رشتھ، گندم، جو و ذرت در این گروه قرار مي گیرند. گروه 
نان و غالت منبع كربوھیدرات ھاي پیچیده و فیبر ھستند. موادغذایي این گروه بیشتر نقش تامین انرژي بدن 

 . آھن و پروتئین نیز ھستند B اي گروهرا بھ عھده دارند . عالوه بر آن موادغذایي این گروه حاوي ویتامین ھ
 .واحد است ١١تا  ۶میزان توصیھ شده مصرف روزانھ از گروه نان وغالت 

 :ھر واحد از موادغذایي این گروه برابر است با
سانتي متري از نان بربري، سنگك و  ١٠در  ١٠گرم نان یا یك كف دست بدون انگشت یا یك برش  30 •

 اكف دست، ی ۴تافتون و براي نان لواش 
 اگرم یا سھ چھارم لیوان غالت صبحانھ، ی 30 •

 انصف لیوان برنج یا ماكاروني پختھ، ی •
 ایك چھارم لیوان غالت خام ( گندم ، جو)، ی •

 رعدد بیسكویت ساده بخصوص نوع سبوس دا 3 •
وتئین موجود در موادغذایي این گروه بخشي از پروتئین دریافتي روزانھ را تشكیل مي دھند. البتھ نوع پر

برنج و گندم مانند پروتئین موجود در حبوبات، پروتئین گیاھي است و بھ ھمین دلیل توصیھ مي شود این دو 
ً خوردن عدسي با نان و یا عدس پلو و لوبیا پلو  .نوع پروتئین بصورت مخلوط مصرف شوند مثال

 : چگونھ باید از گروه نان و غالت استفاده كرد
باید بصورت كتھ مصرف شود زیرا آبكش كردن برنج موجب مي شود كھ ویتامین ھاي حتي االمكان برنج 

 . كھ در برنج موجود است در آب حل شده و دور ریختھ شودB گروه
از نان ھایي استفاده شود كھ در تھیھ آنھا جوش شیرین بكار نرفتھ است. ناني كھ با جوش شیرین تھیھ مي 

است كھ مانع از جذب آھن و سایر امالح دو ظرفیتي مثل روي و كلسیم  شود حاوي ماده اي بنام اسید فیتیك
مي شود در نتیجھ، كمبود آھن و كم خوني ناشي از آن، كمبود روي و كمبود كلسیم ایجاد مي شود. اگر براي 

ً ور بیاید اسیدفیتیك آن مھار شده و م شكل پخت نان از خمیر مایھ یا خمیر ترش استفاده شود و خمیر نان كامال
 . كمبود ریزمغذي ھا بروز نمي كند

 رماكاروني ھم مثل نان و ب
نج منبع تامین انرژي است. مي توان ماكاروني را با پنیر تھیھ كرد براي اینكار پس از اینكھ ماكاروني پختھ 
 شد و در دیس یا بشقاب كشیده شد باید مقداري پنیر روي ان رنده كرد این غذا از ارزش پروتئین خوبي نیز

 . برخوردار است(تركیب پروتئین گیاھي و پروتئین حیوان )
انواع غالت بو داده مثل برنجك، گندم برشتھ، ذرت بو داده تنقالت غذایي با ارزشي ھستند و كودكان و  -

 .دانش آموزان مي توانند بعنوان میان وعده از آنھا استفاده كنند
نان و غالت قرار دارند و اگر كودكان ودانش آموزان  انواع بیسكویت، ویفر، كیك و كلوچھ نیز در گروه -

 .بصورت میان وعده مصرف نمایند بخشي از انرژي موردنیاز روزانھ را تامین میكنند
 

 اگروه سبزي ھ
انواع سبزي در این گروه جاي مي گیرند. سبزي ھا در مقایسھ با گروه ھاي دیگر انرژي و پروتئین كمتري 



ر قابل توجھي فیبر، ویتامین و امالح معدني ھستند. این گروه شامل انواع سبزي دارند و برعكس داراي مقدا
ھاي برگ دار، انواع كلم، ھویج، بادمجان، نخودسبز، لوبیا سبز، انواع كدو، فلفل، قارچ، خیار، گوجھ 

 .فرنگي، پیاز و سیب زمیني مي باشد
نند پتاسیم ، منیزیوم و مقدار قابل توجھي فیبر ، مواد معدني ما A  ،B ،C این گروه داراي انواع ویتامین ھاي

 .است
 .واحد مي باشد ٣-۵میزان توصیھ شده مصرف روزانھ سبزي ھا 

 :ھرواحد از گروه سبزي ھا برابر است با
 ایك لیوان سبزي ھاي خام برگ دار ( اسفناج، كاھو ، سبزي خوردن)، ی •
 انصف لیوان سبزي ھاي پختھ یا خرد شده ، ی •
 اوان نخود سبزي، لوبیا سبز وھویج خرد شده، ینصف لی •
 طیك عدد گوجھ فرنگي یا ھویج یا خیار ، یا پیاز یا سیب زمیني متوس •

 :چگونھ باید از گروه سبزي ھا استفاده كرد
حتي االمكان سبزي ھا را باید بصورت خام مصرف كرد زیرا پختن سبزي بویژه اگر بھ مدت طوالني باشد  -

ن ویتامین ھاي آن مي شود. سبزي خوردن، گوجھ فرنگي، پیاز، گل كلم، شلغم، ترب، موجب از بین رفت
انواع فلفل سبز مثال ھایي از سبزي ھاي خام ھستند و در صورت در دسترس بودن باید مصرف آنھا را 

 . ھمراه با غذا تشویق نمود
ً نان دانش آموزان مي توانند انواع ساندویچ ھا را با سبزي ھاي مختلف بعنوا - ن میان وعده مصرف كنند مثال

 . و پنیر و سبزي، نان و پنیر و گوجھ فرنگي، نان و پنیر و خیار، نان و تخم مرغ و گوجھ فرنگي
اگر براي وعده ناھار یا شام ساالد در نظر گرفتھ مي شود نباید از ساعات قبل ساالد را تھیھ كرد زیرا  -

جھ فرنگي ، پیاز ، فلفل دلمھ ایي و ... در معرض ھوا تخریب ویتامین ھاي موجود در اجزاء ساالد مثل گو
 .شده و از بین مي رود

كودكان سنین مدرسھ و دانش آموزان را تشویق كنید كھ از جوانھ گندم و جوانھ ماش ھمراه با ساالد استفاده  -
خانواده بویژه كودكان و  كنند. اگر مادران در منزل جوانھ تھیھ كنند حتي بعنوان تنقالت مي توانند براي افراد

 .دانش آموزان از آن استفاده نمایند
ً اسفناج پختھ كھ ھمراه با ماست و یا  - استفاده از انواع سبزیجات پختھ ھمراه با غذا توصیھ مي شود مثال

كشك مي توان از آن استفاده كرد. ھویج پختھ، لوبیا سبز، نخود فرنگي پختھ، سیب زمیني ، كدو حلوایي و 
گل كلم، كرفس، ریواس، كنگر، بادمجان و كدوي خورشتي پختھ از سبزیجاتي ھستند كھ در كنار لبو، 

 . غذاھاي مختلف مي توان آنھا را مصرف كرد
 : نكتھ

سبزیجاتي مثل اسفناج بھتر است بدون آب و با حرارت كم پختھ شود. لوبیاسبز، نخود فرنگي، ھویج، چغندر، 
ً بھ خورد كدو حلوایي و كدوي خورشتي باید  بھ صورتي پختھ شود كھ در انتھاي طبخ آب افزوده شده كامال

 .آن رفتھ باشد
پختن سبزیجات در آب زیاد موجب حل شدن ویتامین ھا در آب شده و بھ این ترتیب مقدار زیادي از ویتامین 

طبخ غذاھا ھا از دست مي رود. در صورتي كھ پس از طبخ سبزي ھا مقداري از آب آن باقي ماند از آن در 
 .باید استفاده شود



ً شستھ و ضدعفوني شده باشند. طرز شستن و ضدعفوني  در ھنگام مصرف سبزي ھا باید دقت شود كھ كامال
 : كردن سبزي در زیر شرح داده شده است

ً شست تا گل و الي آن پاك شود . سپس باید نصف قاشق چایخوري مایع  اابتدا باید سبزي را با اب كامال
دقیقھ در آن قرار داد. پس از خارج كردن  ۵لیتر آب مخلوط كرده و سبزي را بھ مدت  ۵ا با ظرفشویي ر

سبزي از محلول آب و كف، باید سبزي را با اب تمیز شستشو داد، سپس نصف قاشق چایخوري پودر 
ً دقیقھ در آن قرار داد و پس از آن مج ١٠لیتر آب اضافھ كرده و سبزي را بھ مدت  ۵پركلرین را بھ  ددا

سبزي را با آب تمیز آبكشي نمود. ضدعفوني كردن سبزیجات خام قبل از مصرف براي پیشگیري از آلودگي 
 .انگلي بسیار حائز اھمیت است

 
  گروه میوه ھا

انواع میوه ھا در این گروه جاي مي گیرند. میوه ھا در مقایسھ با گروه ھاي دیگر انرژي و پروتئین كمتري 
مقدار قابل توجھي فیبر، ویتامین و امالح معدني ھستند. این گروه شامل انواع میوه، دارند و برعكس داراي 

 .آب میوه طبیعي، كمپوت میوه و میوه ھاي خشك ( خشكبار) مي باشد
 .فیبر ومواد معدني است C ، ویتامین A مواد مغذي مھم این گروه شامل ویتامین

 .واحد از گروه میوه ھا باید مصرف شود ٢-۴روزانھ 
این ویتامین ھا و مواد معدني موجود در میوه ھا براي مقاومت بدن در برابر بیماري ھا، ترمیم یا بھبود زخم 

 .ھا و سالمت پوست بدن ضروري مي باشند
ً بھ اندازه یك سیب متوسط است مثل گالبي، پرتقال ، موز ھر كدام  واحد  ١میوه ھا یي كھ اندازه آنھا حدودا

ھایي كھ اندازه آنھا كوچكتر است مثل گیالس، آلبالو، انگور، توت و یا انار، نصف ھستند. در مورد میوه 
 .لیوان معادل یك واحد است

 انصف لیوان میوه پختھ یا كمپوت میوه، ی
 ایك چھارم لیوان میوه خشك یا خشكبار، ی

 .سھ چھارم لیوان آب میوه تازه وطبیعي ھم معادل یك واحد از گروه میوه ھا مي باشند
 

  گروه گوشت و حبوبات
انواع گوشت ھاي قرمز (گوسفند و گوسالھ ) گوشت ھاي سفید (مرغ ، ماھي و پرندگان)، تخم مرغ و 

حبوبات ( نخود، لوبیا، عدس، باقال، لپھ، ماش) و مغزھا ( گردو، بادام، فندق، پستھ و بادام زمیني) در این 
 .گروه قرار دارند

گیرند نقش مھمي در تامین پروتئین بدن دارند. موادغذایي این گروه  موادغذایي كھ در این گروه قرار مي
عالوه بر پروتئین، دو ریزمغذي آھن و روي را ھم دارند. بھ ھمین دلیل براي رشد و خون سازي الزم 

 . ھستند
پروتئین ماده مغذي ضروري براي رشد و ترمیم بافت ھاي بدن بشمار مي رود بھ ھمین دلیل، پروتئین ھا 

 . د سازنده بدن نامیده مي شوند كھ از اسیدھاي آمینھ ضروري و غیرضروري تشكیل شده اندموا
پروتئین داراي منبع غذایي حیواني (شامل انواع گوشت ھا و تخم مرغ ) و منبع غذایي گیاھي ( شامل 

نھ ضروري براي حبوبات و مغزھا مثل پستھ، بادام، گردو و ... ) مي باشد. پروتئین حیواني تمام اسیدھاي امی



رشد و ترمیم بدن را تامین مي كند و بھ ھمین دلیل پروتئین با ارزش بیولوژیكي باال نامیده مي شود. پروتئین 
از نظر كیفیت در باالترین سطح قرار دارد و پس ازآن پروتئین شیر و  ١٠٠تخم مرغ با ارزش بیولوژیكي 

 .دارندسپس پروتئین گوشت، بھ ترتیب از كیفیت باالیي برخور
ً تمام اسیدھاي آمینھ ضروري را ندارد بنابراین الزم است تركیبي از حداقل دو پروتئین  پروتئین گیاھي معموال

گیاھي (مثل غالت و حبوبات) مصرف شود تا یك پروتئین با كیفیت باال بھ بدن برسد مثال ھایي از این نوع 
لوبیا پلو، باقال پلو، ماش پلو، عدسي با نان و تركیب كھ در فھرست غذاھاي سنتي ما وجود دارد عدس پلو، 

 .خوراك لوبیا با نان مي باشد
مصرف مقدار كمي پروتئین حیواني ھمراه با یك پروتئین گیاھي نیز ارزش پروتئین را افزایش مي دھد مثال 

ان و تخم ھایي از این تركیب شامل: شیر برنج، نان و شیر، نان و ماست، نان و پنیر، ماكاروني با پنیر، ن
 .مرغ مي باشد

 دواحد از گروه گوشت، حبوبات و تخم مرغ توصیھ مي شو ٢-٣براي افراد بزرگسال وسالم روزانھ 
 :ھر واحد از این گروه برابر است با

 اگرم ) گوشت خورشتي پختھ ، ی ٣٠تكھ( ھر تكھ  2 •
 ایك سوم سینھ متوسط مرغ ( بدون پوست) ، ی ۶٠نصف ران متوسط مرغ یا  •
 ایك تكھ ماھي بھ اندازه كف دست بدون انگشت، ی •
 ادو عدد تخم مرغ، ی •
 ایك لیوان حبوبات پختھ، ی •
 )یك سوم لیوان مغز ھا ( گردو، بادام ، پستھ ، فندق ، بادام زمیني •

گرم) در وعده ناھار و بھ اندازه یك لیوان ۶٠تكھ متوسط گوشت(٢اگر یك عدد تخم مرغ در وعده صبحانھ، 
واحد ا زاین گروه مصرف شده  ٣لوبیاي پختھ ھمراه با نان در وعده شام مصرف شود در واقع  عدس یا

 .است
 :چند توصیھ

استفاده از غالت و حبوبات بو داده و برشتھ شده ( مثل برنجك، عدس برشتھ شده، گندم برشتھ و نخودچي)  -
ن میان وعده بخشي از پروتئین موردنیاز انواع مغزھا مثل گردو، بادام ، فندق ، پستھ و بادام زمیني بعنوا
 .روزانھ را بخصوص براي كودكان ودانش آموزان تامین مي كند

بجاي گوشت قرمز مي توان از مرغ یا ماھي استفاده كرد. ماھي ھاي كوچك مثل ماھي كلیكا یك منبع غني  -
تئین تامین مي شود. در از پروتئین با كیفیت خوب و ارزان قیمت است كھ با مصرف آن نیاز بدن بھ پرو
 .ضمن چون با استخوان خورده مي شود منبع خوبي از كلسیم نیز بشمار مي رود

 : نحوه استفاده از گروه گوشت، حبوبات و تخم مرغ
در ھنگام طبخ گوشت قرمز، چربي ھاي قابل رویت آن باید جدا شود. پوست مرغ نیز حاوي مقدار زیادي 

 .ست آن جدا شودچربي است و باید قبل از طبخ پو
 .حتي االمكان بھتر است گوشت مرغ و ماھي بصورت آب پز، یا كبابي مصرف شود و سرخ نشود .1
 .در مصرف مغز و زبان بعلت وجود مقادیر زیاد كلسترول نباید افراط كرد .2
 .بھتر است بجاي گوشت قرمز، بیشتر از گوشت سفید (مثل مرغ و ماھي ) استفاده شود.3
ع خوبي از پروتئین ھستند و بصورت تركیب با غالت، پروتئین با كیفیت باال را براي بدن حبوبات منب.4



تامین مي كنند. در صورتي كھ خوردن حبوبات ایجاد نفخ مي كند، بھتر است بھ مدت یك شب خیسانده شده و 
گاه گوارش، پس از دور ریختن آب آن پختھ شود. حبوبات منبع خوبي از فیبر ھم ھستند كھ بھ سالمت دست

 دجلوگیري از یبوست، كاھش جذب قند وچربي كمك مي كنن
اگر از مغزھا (پستھ، بادام، گردو، فندق) بعنوان میان وعده استفاده مي شود بھتر است بو نداده و كم نمك  .5

 .باشد
زید. اگر بھ اگر بخواھید گوشت یخ زده را آب پز كنید باید بالفاصلھ بعد از خارج كردن از فریزر آن را بپ .6

ساعت قبل از طبخ از فریزر خارج  ٢۴ھر دلیلي مي خواھید گوشت از حالت یخ زده خارج شود، آن را 
 .كرده ودر یخچال بگذارید

مصرف روزانھ سوسیس و كالباس بھ علت مواد افزودني آن (بویژه نیتریت) كھ سرطان زا مي باشد و  .7
شود. توصیھ مي شود مصرف سوسیس و كالباس بسیار سالمت انسان را بھ خطر مي اندازد توصیھ نمي 

 .محدود شود و در صورت مصرف سوسیس بھتر است بجاي سرخ كردن آنرا آب پز یا كبابي تھیھ كرد
 

 : گروه شیر و لبنیات
این گروه مھمترین منبع تامین كلسیم مورد نیاز بدن بشمار مي روند كلسیم در تشكیل استخوان و دندان و 

درصد كلسیم بدن در استخوان ھا قرار دارد. در این گروه عالوه بر  ٩٩نقش ضروري دارد.  استحكام آنھا
شیر فرآورده ھاي آن مثل ماست، پنیر، كشك و بستني قرار مي گیرند. این گروه داراي كلسیم، فسفر، 

نیات بھ و سایر مواد معذي است. مصرف گروه شیر و لب A ، ویتامین B12، ویتامین B2 پروتئین، ویتامین
علت آنكھ مھمترین منبع كلسیم و فسفر مي باشد براي استحكام استخوان ھا و دندان ھا الزم است، ھمچنین بھ 

 . براي رشد و سالمت پوست ھم مفیدند A علت داشتن ویتامین
موادغذایي كھ در این گروه قرار مي گیرند ارزش غذایي مشابھ دارند و مي توانند بجاي یكدیگر مصرف 

 .مقدار مواد مغذي (مثل كلسیم، پروتئین ... ) موجود در یك واحد از گروه شیر و لبنیات با ھم برابرند شوند.
 .واحد است ٢-٣میزان توصیھ شده روزانھ از گروه شیر ولبنیات 

 : یك واحد از این گروه برابر است با
 ادرصد چربي ، ی۵/٢یك لیوان شیر یا یك لیوان ماست كمتر از  •

 اپنیر (معادل یك و نیم قوطي كبریت پنیر)، ی گرم60-45 •
 ایك چھارم لیوان كشك، ی •

 الیوان دوغ، ی 2 •
 يیك ونیم لیوان بستن •

با توجھ بھ اھمیت تامین كلسیم، فسفر، پروتئین و ... برحسب اینكھ كدامیك از این موادغذایي در محل زندگي 
 .واحد از این گروه باید مصرف كنند ٢-٣بیشتر یافت مي شوند، افراد بزرگسال سالم روزانھ 

مثال ھاي زیر مقدار مصرف روزانھ گروه شیر و لبنیات كھ نیاز بھ این گروه را تامین مي كند را نشان مي 
 : دھد

 ٣اگر در طول روز یك لیوان شیر، یك لیوان ماست و یك ونیم قوطي كبریت پنیر مصرف شود در واقع 
شده است ویا اگر دو لیوان ماست و یك ونیم قوطي كبریت پنیر در طول واحد از گروه شیر و لبنیات خورده 
 . واحد از گروه شیر و لبنیات مصرف شده است ٣روز مصرف شود، در این صورت 



 :چگونھ باید از گروه شیر و لبنیات استفاده كرد
 ..توصیھ مي شود از شیرھاي پاستوریزه شده دو و نیم درصد چربي و یا كمتراستفاده شود.1
دقیقھ در حال ھم زدن جوشانید و  ١٠در صورت عدم دسترسي بھ شیر پاستوریزه باید شیر تازه را مدت .2

 .سپس مصرف نمود
 .از مصرف پنیر تازه باید پرھیز شود مگر اینكھ با شیر پاستوریزه تھیھ شده باشد .3
شد. كشك مایع را قبل از ھنگام استفاده از كشك باید دقت شود كپك زدگي و بوي نامطبوع نداشتھ با .4

 .دقیقھ جوشانید ۵مصرف باید بھ مدت 
از بستني ھایي كھ با شیر جوشیده شده و یا پاستوریزه تھیھ شده اند باید استفاده شود. درعین حال باید توجھ .5

  .داشت كھ مصرف زیاد بستني بدلیل كالري باالي آن مي تواند منجر بھ اضافھ وزن وچاقي شود


