دورچینهای غذایی سالمتری سفارش دهید.
بههط رههعر ل ،ههع ز سههیس خلیرههی سههرو نههردچ بههط هرههعاا دورچههین غههذاهای لههادچ سههفارش دادچ
لیشعد بط جای ا اخ انعاع سبزیهاز ذرت و لعادغذایی لشابط استفادچ نرید.

به همراه غذای خود از نوشیدنیهای سالم استفاده کنید.

فست فودها

بیشتر افراد هادت دارند نهط ه هراچ بها غهذاهای لهادچ اخ انهعاع نعشهابطهای گهاخدار اسهتفادچ نررهدز در
حالی نط اگر بط جای ا ب یها ب لیهعچ یها دوص ل هرد شهعد نهط ترهها لهادچ ل هری بهط بهدا فهرد
ن یرسد بلکط لهعاد لفیهد ههم در ااتیهار فهرد مهرار لیگیهرد .اگهر ههم لایهد بعدیهد اخ انهعاع نعشهابط
گاخدار استفادچ نرید ا را در لیعاا نعچک بریزید تا حجم ن ی اخ ا را استفادچ نرید.
در جدو خیر نالری برای نعشیدنیها با هم لقایسط شدچ است:
وشابه گازدار حدود  130میلی لیتر

 410نالری

آب پرتقال حدود  130میلی لیتر

 140نالری

آب

 0نالری

ساندويچهای تهیه شده با نانهای دارای سبوس را انتخاب کنید.
بط جای سه های چهرب اخ لهعاد ربی،هی و یها سه های نهم چهرب تهیهط شهدچ در لرهز اسهتفادچ
نرید.

()Fast Foods

 .ه ههراچ غههذا اخ سههبزیهای تههاخچز مههارپ ز یههاخ زنههاهع و انههعاع سهها دهاو لیههعچ اسههتفادچ نریههد.
سهها دهای حههاوی سههبزیها و لیعچهههای تههاخچ بههط رههعر ل ،ههع سههالمتر اخ سهها دهای حههاوی ان هعاع
سعسی ز نالباس و س های چرب هسترد.
اخ فرخنداا اعد بخعاهید تها در خلهاا تهیهط و هرد غهذا بها شه ا ه راههی نررهد تها هامهط بیشهتری
بط رد غذا در لحیط گرم اانعادچ یدا نررد.
رهایت ترعع غذایی و ت،اد در ل رد گروچهای لختلف غذایی را بط یاد داشتط باشید.

تهران  ،شهرك غرب فاز  5خیايان سیماي ايران
،نبش فالمك جنوبی
تلفن 88369862-6 :
فاكس 88571081 :

Website : www.laleh –hospital.com

پمفلت مددجو
واحد آموزش و ارتقای سالمت بیمارستان الله
(پائیز )1395

جهههت حفههن و نگهههداری دراخ لههدت غههذاهای لههادچ و اههعش ر،ههم نههردا نههها اخ افزودن هی
های لت،ددی استفادچ لیشهعد  .ایهن افزودنهی هها بهط ه هراچ دیگهر فرایرهدهایی نهط روی غهذا
شالد  :انعاع یتزا زسعسی

زنالباس و سایر ساندویج های سرد و گرم لی باشد .

انجام لهی شهعد لعجهس اخ دسهت رفهتن بخهش خیهادی اخ ارخش غهذایی نهها لیشهعد .بیشهتر

در اين قسمت ،با چند نمونه از اين راهکارها آشنا میشويم:

استفادچ خیاد غذاهای رنالری و چرب ه چعا غذاهای fast foodز احت ا ابتا افراد بط چامی و

ایههن غههذاها اخ نظههر لحتههعای نههالری ز چربههی ز مرههد و ن ههک بسههیار بهها تر اخ حههد اسههتاندارد

دیابت را افزایش لیدهد .لطال،ات  15سالط دانش رداا لریکایی بهر روی  3ههزار جهعانی نهط

است .

بهها ن یحع ههلط و سههلیقطز لیتعانیههد سههاندوی های اعشهه زچای در اانههط تهیههط نریههد نههط هامههط نعدنههاا و

بیش اخ  2بار در هفتط اخ غذاهای فست فعد استفادچ لی نررهد نشهاا دادز ارتبهاع ل،رهی داری

وهد های غذایی ایهن نهعع غهذاها لیتعانهد بسهیار بیشهتراخ یهک وههدچ غهذایی اهانگی باشهد .

نعجعاناا بط غذا اعردا در اارج اخ لرز ناهش یابد.

لیاا ابتای نها بط چامی و دیابت و ل رد خیاد این نعع غذاها وجعد دارد .بط نحعی نط در این

ب،ههاوچ انههروی لعجههعد در ا بسههیار بیشههتر اخ یههک وهههدچ غههذایی اههانگی در ه ههاا حجههم

لطال،ط افرادی نط بیش اخ  2بار در هفتط بط رستعراا رفتطاند نسبت بط نسانی نط ن تهر اخ یهک

است.

بار در هفتط غذای لادچ ل رد نردچاندز بط رعر لیانگین  4/5نیلهعگرم ااهافط وخا داشهتط و 2

اسههتفادچ اخ نههها نعدنههاا را دچههار هههادات غههذایی نهها سههالم لیکرههد .اسههتفادچ خیههاد اخ ر ،هم

اطههههر ابههههتا بههههط دیابههههت مههههرار گرفتههههط انههههد.

دهردچ ها ز روغن های اشهباع زلهعاد مرهدی و ن هک ز ر،هم اعشه زچ ای بهط ایهن نهعع غهذاها

گفتری است ن ک خیاد لعجعد در غذاهای فست فعد احت ا بروخ سهکتطهای ملبهی و لزهزی را

لههی دهرههد و ذاكقههط نعدنههاا را تزییههر دادچ و نههها را بههط سهه ت ل ههرد هههر چههط بیشههتر

بها نگهاهی بهط جهدو خیههرز لیتعانیهد لقهدار چربهی ونهالری دو نههعع ه برگهر را بها یکهدیگر لقایسههط

نیز افزایش لیدهد .بط هلت لشکات در خندگی هر،تی الهروخز در جال،هط نرهعنیز گریهزی اخ

غههذاهای لههادچ سههعه لههی دهههد .اخ ررفههی ل کههن اسههت لههعاد اولیههط بههط نههار رفتههط در نههها

نرید:

ل رد فست فعدها نیست و اانعادچها را ن یتعاا اخ ل رد فست فعدها باخداشهت الها حهدامد

دسههههتی تهیههههط شههههدچ باشههههد نههههط اخ نظههههر لههههعدگی و بی ههههاری اه یههههت دارد.

برابههههر بیشههههتر در ل،ههههر

باید اخ فست فعدهای ل،تبر استفادچ و با نرتر بهداشت لحهیط تعلیهد و هراهط فسهت فهعد اخ

مواد غذايی سالم ،خوشمزه و با ظاهر جذاب را در منزل تهیه کنید.

از مواد غذايی سادهتر استفاده کنید
بههط هرههعاا ل هها ز در ههعرت اسههتفادچ اخ سههاندوی ه برگههرز بههط جههای سههاندوی های بهها سههایز
بزررز حاوی س

چرب و یطهای ریر چربز اخ انعاع سادچتر و نعچکتر استفادچ نرید.

همبرگر دوبل

 1020نالری

 65گرم چربی

همبرگر معمولی

 320نالری

 14گرم چربی

سهههههالت لهههههعاد غهههههذاییز شهههههمزاا و ...ار یرهههههاا نالهههههد حا هههههد نهههههرد
ل ،ع در فست فعدهاز روغن تهیط فست فعد بط دف،ات لت،دد لهعرد اسهتفادچ مهرار لیگیهرد و

روش پخت سالمتر را انتخاب کنید:

ههاحباا لحدهههای فههروش فسههت فعدههها ت،ههعیض ا را لقههروا بههط ههرفط ن یدانرههد.
استفادچ لکرر اخ روغن در درجط با ی حرارتی لعجهس سهعاتن ا شهدچ نهط در نهایهت هالهد

بههط جههای اسههتفادچ اخ اعراکهههای سههرو شههدچ در روغههنز اخ انههعاع ب ههزز تهیههط شههدچ در فههر و یهها

بسیاری اخ سررااها اعاهد بعدز روغنها بستگی بط انعاع نها درجط حرارت لشخ هی را تح هد

چگونه از غذاهای آماده سالمتری استفاده کنیم؟

نباب شدچ استفادچ نرید تا نالریز چربی و لعاد ل ر ن تری دریافت ن ایید.

لینررد .ل ،ع بی اریهای ملبیز سکتطهای لززی و ملبی و سهایر بی اریهها لانرهد چهامی و

بههط رههعر نلههی اخ رسهههای غههذایی بههزرر رسههتعرانیز سه های رنههالری و چههرب اجترههاب

مرغ كباب شده بدون پوست

 340نالری

 7گرم چربی

دیابت در سرین لیانسالی بروخ لینررد الا هعالد بروخ نها اخ دوراا جریریز نعدنیز نعجعانی و

نریههد و بههط جههای نعشههیدنیهای ملیههایی و اسههیدی و نعشههابطهای گههاخدار اخ ب یههعچ و یهها دوص

مرغ سرخ شده

 550نالری

 27گرم چربی

جعانی تکالد یافت ط تا نهایتا در سرین با هعار

لذنعراعد را نشاا لیدهد .بط رعری نط بدا

استفادچ نرید.
لطال،ات نشاا دادچ ومتی لهردم غهذاهای لهادچ اهعد را بهط اانهط لیبرنهدز بهط رهعر ل ،هع

اندازه پرس مواد غذايی را در نظر داشته باشید.

بدا نیز ناهش لییابدز بروخ یدا لینرد .البتط ناهش سن بروخ بی اریها اخ حهدود  50سهالگی

اخ سا د یها لیهعچ ههم در نرهار غهذا اسهتفادچ لینررهد نهط ایهن بهتهر اخ ومتهی اسهت نهط در

بههط رههعر ل ،ههع رسههتعرااهاز رسهههای بههزرر لههعاد غههذایی را بهها می ههت ن یبیشههتر اخ رسهههای

بط  25سالگی را نباید فرالعش نرد.

رستعراا اخ این نعع غذاها استفادچ لینررد.

ل ،علی ارایط لینررد تا لشتریاا بط ل رد رسهای بزررتر ترغیس شعند.

بهها تعجههط بههط گههرایش نعدنههاا و نعجعانههاا بههط اسههتفادچ اخ غههذاهای لههادچز بایههد ب هط دنبهها

بط یاد داشهتط باشهید بها انتخهاب رسههای غهذایی بزررتهرز لهعاد ل هرتری وارد بهدا اعاههد شهد.

راچهایی برای بهیرطساخی نیفیت این مبید لعاد غذایی باشیم.

ه انگعنط نط در جدو خیهر لشهاهدچ لینریهدز سهیس خلیرهی سهرو نهردچ در انهداخچ بهزررز  3برابهر

هر چرد براهی اخ ایهن راهکارههاز وابسهتط بهط هرایا غهذایی و هراهط نررهدگاا فر وردچههای

انههداخچ ل ،ههعلی ا نههالری و چربههی دارد بههطهاوچ بههط یههاد داشههتط باشههید بسههتط بزرگتههر سههیس

غذایی استز ولی برای دیگر بط راحتی تعسط اانعادچها مابد اجرا هسترد.

خلیریز لقدار ن ک ایلی بیشتری هم وارد بدا ش ا اعاهد نرد.

هعار

ت الیلعاد غذایی و تزذیط غلط را انباشتط نردچ و ناگهاا در سرین لیانسالی نهط ای رهی

