
 تازه ترین هرم غذایی سالماصول صحیح تغذیه طبق 

 

 چیست؟هرم غذایی جدید 

  ،هرم غذایی جدید )هرم تغذیه سالم( نتیجه ی آخرین تحقیقات پیرامون رژیم غذایی

توسط محققین مختلف و از نقاط مختلف دنیا است و توسط دانشکده پزشکی هاروارد 

 تدوین شده است.

  شما برای انتخاب وعده ها و میان وعده های سالم باشد و این هرم می تواند راهنمای

 به شما کمک می کند که که از بین مواد غذایی موجود، انواع سالم تر را انتخاب کنید.

 در قاعده ی هرم:

 قرار دارد. بشقاب غذایی سالمکنترل وزن و  ورزش و فعالیت بدنی،

  یا در بیشتر  دقیقه در روز 33حد اقل برای کسب مزایای فعالیت فیزیکی بایستی(

 ایام هفته( فعالیت بدنی داشته باشید

 گروه غالت کامل

 .کربوهیدرات ها منبع اصلی انرژی در رژیم غذایی هستند 

 غالت کامل، غالت ساده )تصفیه شده(: نوع غالت 

  نوع کربوهیدرات مصرفی به اندازه نوع چربی مصرفی در ایجاد یا محافظت از

دارد و این چیزی ست که گاها توسط رسانه ها نادیده گرفته می بیماری قلبی اهمیت 

 شود.

 

 واید غالت کاملف: 

 محافظت در برابر بیماری دیابت •

 کاهش وقوع بیماری های قلبی •

 بهبود سالمتی دستگاه گوارش •

 احتمال پیشگیری از برخی انواع سرطان •

 :استفاده کنیدروغن های سالم در رژیم غذایی خود از 

  در هرم غذایی سنتی چربی ها و روغن ها در راس هرم قرار دارند زیرا

 چربی ها کالری باالیی دارند. 

  مهم تر از میزان چربی و روغن با این حال تحقیقات جدید نشان داده اند که

 .دریافتی، نوع چربی دریافتی نیز اهمیت دارد

 ربی خوب بهتر است به جای حذف روغن و چربی از رژیم غذایی انواع چ

 را جایگزین چربی های اشباع، کره و مارگارین کنیم.

 روغن های گیاهی مایع سرخ کردنی نیز حاوی اسیدهای چرب  :بد نیست بدانید

 ترانس هستند که کلسترول خون را افزایش می دهند.

 انواع چربی ها: 

، چربی گوشت و مرغ، لبنیات پرچرب) منابع عمده آنها شامل: اسیدهای چرب اشباع 

 (کرهو  چربی های حیوانی

این گروه از چربی ها به علت اثرات منفی بر چربی های خون و افزایش خطر " 

 "گرفتگی عروق قلبی بایستی در رژیم روزانه محدود شوند.

 این اسیدهای چرب اثر محافظتی در برابر بیماری : اسیدهای چرب تک غیر اشباع

میتوانند تامین کننده بخشی از انرژی مورد های قلبی و التهاب مزمن ایفا کرده و 

 نیاز روزانه باشند.

 .مهم ترین منبع غذایی این نوع چربی روغن زیتون میباشد 

 به علت دارا بودن خاصیت ضد  3اسیدهای چرب امگا  : 3اسیدهای چرب امگا

التهابی می توانند نقش محافظتی در برابر برخی انواع سرطان، بیماری های قلبی و 

 ب مفاصل داشته باشند.التها

  غذاهای دریایی مثل ماهی های چرب، و همینطور روغن سویا ، بذر کتان و مغز

 گردو از منابع این چربی می باشند.

  د.یکنتوصیه می شود برای حفظ تندرستی دو وعده ماهی در هفته مصرف 

 نقش قابل توجهی در کاهش تری 3مطالعات نشان داده اند که اسیدهای چرب امگا 

 گلیسیریدهای سرم ایفا میکنند.

 خاصیت پیش  3بر خالف دسته امگا 6اسیدهای چرب امگا :6اسیدهای چرب امگا

حفظ تعادل در مصرف این دو التهابی دارند. بنابر این متخصصین تغذیه توصیه به 

 دارند. نوع چربی

  این دسته از چربی ها توانایی کاهش کلسترولLDL .سرم را دارند 

 رت، آفتابگردان از جمله منابع این دسته از چربی ها هستند.روغن گلرنگ، ذ 

 گروه میوه جات و سبزیجات  

 

  حداقل سه و واحد از گروه میوه جات  3تا  2 توصیه به مصرفهرم تغذیه سالم

 دارد. واحد سبزیجات در روز



  ذایی غنی از میوه و سبزی می تواند:غرژیم 

 دهد احتمال حمله قلبی یا سکته مغزی را کاهش. 

 از پیدایش برخی از انواع سرطان پیشگیری کند. 

 فشار خون را پایین بیاورد. 

  به جلوگیری از بروز بیماری دردناک روده ای موسوم به دایورتیکولیت

 جلوگیری کند.

  در برابر دو بیماری چشمی وابسته به سن موسوم به آب مروارید

)مهم ترین )کدورت تدریجی عدسی چشم( و تحلیل نقطه زرد شبکیه 

 سال( از فرد محافظت نماید. 66علت نابینایی در افراد باالی 

 پروتئین ها: ماهی، ماکیان،دانه ها،حبوبات و سویا

اونس( از منابع پروتئینی شامل ماهی،  6تا  3سروینگ ) 2تا  1روزانه  •

 گوشت پرندگان، و آجیل استفاده نمایید.

، نصف لیوان میگو، جگر و ماهی گرم انواع گوشت، ماکیان، 33 هر اونس معادل:

دو قاشق غذاخوری کره ، یک لیوان شیر سویا، یک عدد تخم مرغ حبوبات پخته،

 گرم از انواع آجیل 33، بادام زمینی

گوشت قرمز در این گروه جای نمی گیرد بلکه درراس هرم تغذیه سالم  :توجه •

 بوده و باید مصرف آن محدود شود.

 سویاتوضیحاتی پیرامون لوبیای  •

 طان پروستات نتایج ضد و در خصوص رابطه مصرف سویا با سرطان سینه و سر

بنابراین مانند بسیاری از اقالم غذایی دیگر اعتدال در مصرف سویا نقیض است. 

 .توصیه می شود

 2   واحد غذای بر پایه سویا در هفته 4تا 

 

 توصیه های کلی پیرامون مصرف منابع پروتئینی 

  حداقلی از پروتئین نیازمندید که تقریبا از طریق هر رژیم شما روزانه به

 غذایی معقولی قابل براورده شدن است.

  مخلوط غالت و حبوبات، غالت و پنیر نیز عالوه بر گوشت ماهی و پرندگان

 منابع کاملی از پروتئین هستند.

  کاهش دریافت کربوهیدرات های کل و افزودن منابع سالم پروتئینی، به بهبود

کمک کرده و می تواند  HDL-Cholesterolح تری گلیسیرید خون و سط

 عروقی را کاهش دهد.-احتمال حمله قلبی یا سایر بیماری های قلبی

 Dشیر و لبنیات/ مکمل کلسیم و ویتامین 

  هرم غذایی قدیمی شیر و لبنیات را جزء اصلی هرم قرار داده و به مصرف

 ت.دو تا سه واحد لبنیات در روز تاکید داش

  هرم غذایی جدید مصرف لبنیات را یک تا دو واحد لبنیات کم چرب در روز

 تعیین کرده است.  Dویتامین-واحد( و یا یک مکمل کلسیم 2)حداکثر 
 

  دریافت ویتامینD 

، صبح یا اواخر تابش خورشید در بعد قرار گرفتن در معرض اشعه خورشید •

 محافظ.بار در هفته بدون  3دقیقه و  16از ظهر به مدت 

 باشد. Dمصرف یک مکمل مولتی ویتامین که حاوی ویتامین  •

 واحد، بصورت ماهانه. D3 63333یا دریافت یک عدد مکمل ویتامین  •

 نکاتی پیرامون انتخاب لبنیات 

  سعی کنید بیشتر از لبنیات کم چرب در رژیم غذایی خود استفاده کنید. چربی

اشباع است که کلسترول موجود در لبنیات پرچرب غنی از اسیدهای چرب 

 سرم را افزایش می دهد.

 .پنیرهای بومی نسبت به سایر انواع پنیر از کلسیم کمتری برخوردارند 

  مطالعات اخیر نشان داده اند که مصرف کلسیم در قالب لبنیات کم چرب

 ممکن است اثرات ضد چاقی داشته باشد.

 یجه مصرف مطالعات همچنین اثراتی از کاهش خطر سرطان کولون در نت

 کلسیم پیشنهاد کرده اند. هر چند نتایج قطعی نیست.

ی که در راس هرم غذایی قرار دارند بدین معناست که مصرف آن ها باید تا های گروه

 شود. حد ممکن محدود

 /اجزای این گروه شامل غالت تصفیه شده، نمک، نوشیدنی های کربوهیدراتی و شیرین

 فراوری شده، برنج، نان سفید، شیرینی ها می باشد.های صنعتی، گوشت های  آبمیوه

 بشقاب غذایی سالم:

 

آخرین و علمی ترین راهنمای تغذیه ای دنیا، براساس نتایج تحقیقات پژوهشگران علوم 

تغذیه و علوم پزشکی، تحت عنوان "بشقاب غذای سالم" توسط دپارتمان تغذیه دانشگاه 

 .هاروارد آمریکا 

 طبق این راهنما:

  بیش از یک چهارم بشقاب غذایی روزانه شما باید در برگیرنده سبزیجات

 هر چه متنوع تر، بهتر! متنوع باشد. 

 .سیب زمینی و سیب زمینی سرخ شده جزء این گروه طبقه بندی نمی شوند 

 .بخشی از بشقاب روزانه شما باید از میوه های رنگی تامین شود 

 از غالت کامل بایستی تامین  حدود یک چهارم بشقاب غذایی روزانه شما

غالت کامل شامل نان های سبوس دار )مثل سنگک، نان های پخته شود. 

 شده با آرد سبوس دار(،برنج قهوه ای، ماکارونی سبوس دار میباشد.

 .غالت تصفیه شده مثل برنج و نان سفید باید محدود شوند 

  می شود. حدود یک چهارم بشقاب غذایی شما نیز با منابع پروتئینی پر

ماهی، ماکیان، لوبیا و حبوبات و آجیل همگی می توانند در این بخش قرار 

 .مصرف پنیر پرچرب و گوشت قرمز بایستی محدود شودگیرند. 

 .از مصرف محصوالت فراوری شده خودداری کنید 

 .مصرف آب را در طول روز فراموش نکنید 

  باشند محدودیت چای یا قهوه در صورتی که قند و شکر افزوده نداشته

 ندارند.

  تا دو سروینگ در روز توصیه می شود. 1مصرف لبنیات 

 .آب میوه جات را میتوانید یک لیوان کوچک در روز میل نمایید 

 .از مصرف نوشیدنی های کربوهیدراتی وصنعتی خودداری کنید 

 

 

 

 با آرزوی تندرستی" –" تهیه و تنظیم توسط واحد تغذیه بیمارستان خاتم االنبیاء سلماس 


