
 سبد غذایی خانواده سالم

  

 داشتن خانواده ای سالم نیازمند بهبود رژیم غذایی و الگوهای تغذیه ای مناسب است.

 

گوشت های فرآوری شده حاوی نیترات ،شیرین کننده های مصنوعی ،روغن های هیدروژنه 

،تنقالت و نوشیدنی های حاوی شکر ،فرآورده های گوشتی حاوی هورمون و آنتی بیوتیک 

عناصر مهم سبد غذایی خانواده های امروزی را تشکیل می دهد به همین خاطر متخصصان 

تغذیه اصطالح تمیز خوردن را مطرح کرده اند که منظور از آن انتخاب درست مواد اولیه غذایی 

 است.

 

 رنگین کمان میوه ها و سبزیجات 

بیعی را دارا هستند .خوردن میوها و سبزیجات با رنگ های پر زرق و برق با ارزش ترین مواد ط

انواعی از این مواد غذایی طیف گسترده ای از مواد مغذی را تامین می کنند.مانند لیکوپن 

موجود در گوجه فرنگی قرمز و بتاکاروتن موجود در سیب زمینی شیرین که با انواع بیماری ها 

الم می گوید :علم مبارزه می کنند."تینا روگرو "متخصص تغذیه و نویسنده کتاب خانواده س

ثابت کرده ترکیبات طبیعی از بروز سرطان ،بیماری های قلبی ،فشار خون باال و دیابت 

جلوگیری می کند.این متخصص تغذیه توصیه می کند فرزندانتان را برای خوردن رنگین کمان 

 میوه ها و سبزیجات تشویق کنید.

 

 دانه های همه فن حریف 

لمی هستند که باید در صبحانه و میان وعده های غذایی غالت حاوی فیبر مواد غذایی سا

گنجانده شوند.دانه هایی مانند جو دوسر و بذر گنه گنه را همراه با یک لیوان شیر در صبحانه 

 بخورید.

 



 فهرست ترکیبات 

برخی از میان وعده های غذایی از جمله مواد غذایی بسته بندی شده بسیار وسوسه انگیز 

از آنها در حد اعتدال قابل قبول است اما مواد تشکیل دهنده و ترکیبات هستند.خوردن برخی 

آنها را قبل از خوردن بخوانید و از مصرف روغن های نیمه هیدروژنه ،مواد غذایی با رنگ های 

مصنوعی ،شیرین کننده های مصنوعی و حاوی مقدار زیادی قند و نمک و چربی اضافه شده 

 بپرهیزید.

 

 چربی پروتئین های بدون 

اگرچه خوردن سینه مرغ و گوشت بدون چربی انتخاب سالمی هستند اما برای تحقق تغذیه 

سالم گزینه های دیگری را به نوع پروتیئن ها اضافه کنید.غذاهای دریایی ،آجیل و دانه ها 

 گزینه خیلی خوبی هستند .

 

 سالمتی ما و سالمتی سیاره 

و بافت بهتر گزینه های سالمی هستند  میوه های فصلی و محلی عالوه بر داشتن طعم

نگهداری میوه ها در انبار و سردخانه باعث می شود تا ویتامین ها و مواد معدنی بیشتری را 

از دست بدهند.میوه های محلی هورمون و کربن کمتری دارند این تفاوت را می توان بین یک 

 سیب تازه و سیب بسته بندی شده مشاهده کرد.

 

 ن انتخاب نوع روغ

روغن زیتون ،دانه انگور ،بادام زمینی و آووکادو و همچنین روغن نارگیل جایگزین مناسبی برای 

 روغن های هیدروژنه هستند.

 

 

 ایران

 


