
1 
 

  

 

 

 

 

 

 رمضان مبارک ماه در تغذيهبسته آموزشی 

 19_در همه گیری بیماری کوويد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش سالمت همگانی

 1400ماه  ارديبهشت
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 به نام خدا

 پیش گفتار  

خود  در راستای رسالت اطالع رسانی و آگاهی بخشی  البرز    یدانشگاه علوم پزشک  یمعاونت بهداشت    

ویژه کشور   و شرایط  بهداشتی  های  مناسبت  و  اولویت سالمت کشور  به  باتوجه  ماه  هر  ابتدای  در 

در    "آموزش سالمت همگانی"عنوان    را بایک محتوای آموزشی    19-درخصوص اپیدمی بیماری کووید 

   دهد. می دسترس عموم مردم قرار  

تغذیه در ماه  "این ماه    سالمت همگانی  آموزشموضوع    مبارک رمضان  ماه فرارسیدن    به  باتوجه    

رمضان شد  "مبارک  استتعیین  آموزشیه  بسته  این  در  عز   .  با    دیخواه  زانیشما  انجام آموخت 

و   حفظ نماییددر این ماه عزیز  سالمت خود و خانواده اتان را  سالم  تغذیه  به کار بردن  و  خودمراقبتی  

  ن در ای   . پیشگیری نمایید  19-کووید در دوران همه گیری  خصوص  ه  بتغذیه ای  از بیماری های شایع  

با ایام مبارک رمضان و روزه داری، الز  ت برخی نکات مهم تغذیه ای  سا  یماروزها که مصادف شده 

  .اعضای خانواده و پیشگیری از بیماری رعایت شود المتو ارتقای س حفظ جهت

 

 

 

 

 

 نقش روزه داری بر سالمت و عملکرد سیستم ایمنی:

 چریی خون،  گلوکز سطح  روی بر خصوص به سالمتی در را داری روزه  موثر نقش متعددی مطالعات

 بیماری اغلب رد  .اند داده  نشان مختلف های بیماری  بهبود و وزن کنترل فشار خون،  و خون های

 است مفید داری روزه  دارند دخالت آنها بروز در وزن و افزایش چاقی غلط،  غذایی عادات که های

 چنیند. هم  شو بدن ایمنی  سیستم ترمیم و لتهابیا های  پاسخ  کاهش موج  تواند می داری روزه .

 هستند بدن ایمنی عوامل از که مخاطی های ایمونوگلوبولین ترشح  و بدن های دفاعی سلول فعالیت

 در مناسب  غذایی  رژیم رعایت  و  صحیح  داری روزه ،  در مجموع و شده  بیشتر داری روزه  طی در
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 صحیح  تغذیه رعایت با  بنابراین .است بدن موثر ایمنی سیستم  تقویت در افطار و  سحر های وعده 

 و آهن غذایی حاوی منابع همچنین و A  ، D ، E  ، C های ویتامین حاوی غذایی منابع مصرف و

  19-د کووی بیماری به ابتال از پیشگیری و بدن ایمنی سیستم طبیعی عملکرد برای که سلنیم و روی

 بیماری این به ابتال  خطر  و داری روزه  ایام در بدن  ایمنی سیستم تضعیف نظر از نگرانی الزمند، 

 .یابد می کاهش

 

 

 

 

 

   

 

به عنوان آنتی اکسیدان و کمک کننده به عملکرد سیستم ایمنی    Eویتامین  استفاده از منابع    •

مانند  و ذرت در طبخ غذا و سبزیجاتی  آفتابگردان  مانند کانوال،  مایع  از روغن های  توان  بدن می 

اسفناج، کلم پیچ، سویا و سیب زمینی در وعده های اصلی غذایی یا انواع آجیل مانند فندق، بادام، 

 گردو 

شامل انواع میوه ها و سبزی ها از جمله سبزی های    Cویتامین  ی حاوی  مصرف منابع غذای  •

انواع   انواع کلم و گوجه فرنگی، جوانه های گندم، ماش و شبدر،  مانند سبزی خوردن و  برگ سبز 

در هر سه    مرکبات مانند لیمو ترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج و کیوی در هر سه وعده 

 ر توصیه می شود. وعده افطار، شام و سح 

مانند انواع سبزی های برگ سبز و میوه ها، شیر و   Bگروه  مصرف منابع غذایی ویتامین های   •

لبنیات، انواع گوشت ها، زرده تخم مرغ، غالت سبوس دار، حبوبات مانند نخود، انواع لوبیا، عدس، 

منی در این ایام توصیه می  جهت ارتقا سیستم ایباقال، لپه و ماش، مغزها )پسته، گردو، بادام و فندق(  

 شود. 

برای پیشگیری از پیشرفت سریع عفونت های ویروسی    B12ویتامین  مصرف منابع غذایی   •

 حتما مصرف شود. از جمله گوشت قرمز، ماهی و ماکیان، تخم مرغ و لبنیات 
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 : در ایام روزه داریتوصیه های تغذیه ای 

و دو وعده افطار و شام وعده های اصلی می باشد. به ویژه افرادی که در طول روز  سحریوعده 

نوع غذاهایی که در وعده سحری خورده می شود با تامین انرژی و مواد   ، فعالیت بیشتری دارند

 ارد. د از کم آبی بدن، ضعف و خستگیمغذی مورد نیاز بدن نقش مهمی در حفظ کارایی و جلوگیری 

 

 نکات زیر در وعده سحر باید رعایت شود: 

از غذاهای کم حجم و غنی از مواد مغذی که کم نمک، کم چرب و کم شیرین هستند استفاده شود.  •

 بدن می شوند.  سیستم ایمنیموجب تضعیف   چربیو  نمکاصوال مصرف زیاد قند، 

خوردن و ساالد ( مصــرف شود. سبزی ها با دارا    سبزیمقدار مناسبی از سبزی های مختلف ) •

مورد نیاز بدن، از تشنگی و  بودن مواد مغذی مختلف و آب، عالوه بر تامین ویتامین ها و مواد معدنی  

 کند، جلوگیری می کنند.  19-دکووی بیماریخشکی گلو که می تواند فرد را مستعد ابتال به 

تحریک   • با  شیرین  غذایی  مواد  شود.  نمی  توصیه  سحری  وعده  در  شیرین  غذایی  مواد  مصرف 

داخل سلول ها و در نتیجه افت قند خون موجب گرسنگی زودرس    خون به  قندانسولین و ورود سریع  

 می شود. 

- دکووی بیماریبا توجه به اینکه کم آب شدن بدن و خشکی گلو می تواند زمینه را برای ابتال به   •

فراهم کند، در وعده سحر سبزی هایی که آب بیشتری دارند و در طول روز از تشنگی و کم آبی   19
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های خیلی شیرین مثل    نوشیدنیو، خیار و گوجه فرنگی مصرف شود.  بدن جلوگیری می کنند مثل کاه

خیلی شیرین و چای پررنگ هم موجب تشنگی، خشکی دهان    چایهای گازدار ، شربت ها و    نوشابه

و گلو در طول روز می شوند و توصیه می شود در وعده سحر مصرف نشوند. چای پررنگ به این دلیل  

 که مدر است می تواند موجب دفع آب بدن وکم آبی در طول روزه داری شود. 

مواد   • شود.  نمی  توصیه  سحری  وعده  در  شیرین  غذایی  مواد  تحریک  مصرف  با  شیرین  غذایی 

خون به داخل سلول ها و در نتیجه افت قند خون موجب گرسنگی زودرس    قندانسولین و ورود سریع  

 می شود. 

- دکووی بیماریبا توجه به اینکه کم آب شدن بدن و خشکی گلو می تواند زمینه را برای ابتال به   •

ده سحر سبزی هایی که آب بیشتری دارند و در طول روز از تشنگی و کم آبی فراهم کند، در وع  19

های خیلی شیرین    نوشیدنیبدن جلوگیری می کنند مثل کاهو، خیار و گوجه فرنگی مصرف شود.  

خیلی شیرین و چای پررنگ هم موجب تشنگی، خشکی    چای، شربت ها و  های گازدار    نوشابهمثل  

دهان و گلو در طول روز می شوند و توصیه می شود در وعده سحر مصرف نشوند. چای پررنگ به این  

 د. دلیل که مدر است می تواند موجب دفع آب بدن وکم آبی در طول روزه داری شو

و غذاهای خشک و پرروغن مثل کتلت و   ماهی ، غذاهای پرپروتئین مثل انواع کباب، جوجه کباب •

کوکو، سوسیس و کالباس، پیتزا، کله پاچه و هم چنین غذاهای چرب و سرخ شده و پر ادویه موجب  

به ویژه در شرایط فعلی که با شیوع بیماری   احساس تشنگی و خشکی دهان در طول روز می شوند. 

مواجه هستیم بهتر است در وعده سحر مصرف نشوند. به طور کلی غذاهای ساده و سبک   19-کووید 

مثل انواع پلو و خورش در حجم کم )برای افرادی که فعالیت بدنی بیشتری در طول روز دارند( و یا  

برای وعده    صبحانه غذاهای سبکتر شبیه وعده   افرادی که در طول روز فعالیت کمی دارند(  )برای 

 سحر می تواند مناسب باشد. 
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باید ضمن پرهیز از پرخوری، از غذاهای سبک و در عین حال پر انرژی استفاده شود.    در وعده افطار

به آرامی جویده شود. در هنگام افطار بدن نیاز به یک منبع انرژی به شکل گلوکز دارد    غذاسعی شود  

 د. موارد زیر برای وعده افطار توصیه می شود: که کاهش قند خون در ساعات روزه داری را جبران کن

گرم همراه با خرما یا عسل در شروع   شیرمصرف یک لیوان آب گرم، چای کمرنگ و یا یک لیوان   •

 افطار. 

ذایی استفاده از غذاهای سبک مثل فرنی، شیربرنج، نان و پنیر و سبزی که یکی از عادات خوب غ •

 ایرانی در این ایام است. 

)حلیم منبع خوبی از مواد    روغنو سبک، حلیم بــدون    حبوباتانواع سوپ کم چرب، آش کم   •

نشاسته ای، فیبر، پتاسیم و منیزیوم است( غذای مناسبی برای افطار است. خوردن آش های غلیظ و  

چرب که مقدار زیادی پیاز داغ و نعناع داغ دارد و همچنین حبوبات فراوان بدلیل ایجاد مشکالت  

 افطار توصیه نمی شود.  در وعده  گوارشی

 آب  تخم مرغهویج و نخود فرنگی،  ، کلم، گل کلم ، سیب زمینی آب پز، سبزی های پخته مثل کدو •

 پز غذاهای مناسبی برای افطار هستند. 

و ترانس است،  مصرف بامیه و زولبیا که دارای مقادیر زیادی قند و چربی، اسید های چرب اشباع   •

به طور کلی زیاده روی در مصرف مواد قندی و شیرین از جمله حلوا، شله زرد   بسیار محدود شود. 

می شود،    چاقیکه منجر به اضافه دریافت انرژی و    . در وعده افطار عالوه بر این  .   .   خیلی شیرین و

 بدن می شود. موجب تضعیف سیستم ایمنی 
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 بهداشتی در ایام روزه داری:-سایر توصیه های تغذیه ای

بـا شـدت متوسـط کـه موجـب مصـرف کـالری مـی شـود  تحرک و فعالیتپس از افطار، داشتن   •

 د.  گردتوصیه می 

طبیعــی و آب ســبزی هــا و  مایعــاتآب آشــامیدنی ســالم و ســایر  لیــوان 8مصــرف بیشــتر از  •

 صیفی ها مانند آب هویج ، آب گوجه فرنگی و آب کرفس 

و هم چنین انـواع تـنقالت شـور، انـواع کنسـروها، شـورها، انـواع   غذاهای چرب و شورخوردن   •

د تشـنگی مـی سوسیس، کالباس و سایر فسـت فودهـا سـبب تضـعیف سیسـتم ایمنـی و ایجـا

شود. توصیه می شود به جـای نمـک از سـبزی هـای خشـک و معطـر و محلـی بـرای طعـم دار 

 کردن غذا استفاده شود. 

در وعـده هـای افطـار ، شـام و سـحر در ایـن دوران بسـیار مهـم و   محدود کردن مصرف نمـک •

آن کمک کننده است. دریافت اضافه نمـک،  بـدن را مجبـور بـه واکـنش نمـوده و بـرای جبـران 

الزم است آب بیشتری مصرف شود. به عالوه در افـرادی کـه مسـتعد افـزایش فشـار خـون و یـا 

مبتال به این بیماری هستند باید در این زمینه احتیـا  بیشـتری نماینـد. لـذا توصـیه مـی شـود 

از حداقل مقدار نمک در تهیه غذاها استفاده شود . ایـن مقـدار کـم نمـک بایـد از نمـک یـددار 

 باشد . تصفیه شده 

برای تامین تـدریجی قنـد خـون اسـت. تــــوصیه مـی شـود کـه در   ماده غذاییبهترین  خرما   •

عدد خرمـا مصـرف شـود. از مصـرف بـیش از حـد خرمـا نیـز   3-2وعده افطار در صورت امکان  

 مانند سایر شیرینی ها پرهیز شود. 

طـار و همچنـین بـین صـرف غـذا سـبب اخـتالل در هضـم مـواد مصرف آب زیـاد در وعـده اف •

 غذایی می شود. 

بســـیاری از افراد از ترس تشنگی در طـول روز، بعـد از صـرف سـحری بـه مقـدار فـراوان آب  •

می نوشند که عـادت صـحیحی نیسـت. در عـوا بـرای برطـرف نمـودن تشـنگی در طـول روز 
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هـای سرشـار از آب ماننـد کـاهو،   میـوه ا و  هـ  صـیفیتوصیه می شود در فاصله افطار تا سحر از  

 خیار، هندوانه، خربزه ، طالبی و مرکبات و.. استفاده شود. 

 کنید. از نوشیدن زیاد چای به خصوص چای پر رنگ در وعده سحری اجتناب  •

 

 

 ذزت ت، م رذ ععغ  ورت ععغ، مفتععت  وبععبم ه  یععا  رم ععا ،19-کبذیععرمععریتیغ اعع ت ذ ه  یععا هععر بتما م     ععر   منبعع   

 1399 نفتذ می  - کیزپ  آمبزش ذ  م مرن  ورت غ
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