سٍدّضنّاٍدیزّضنّایغذایی
غذاّاییکِدردستِغذاّایسٍدّضنقزارهیگیزًدآىدستِّستٌدکِسزیعاسدستگاُگَارش
عبَرهیکٌٌد.ایيغذاّاهعوَالًقٌدخَىراسزیعاًَباالبزدُ،لذاافزاددیابتیبایددرایيسهیٌِتَجِ
السمراداشتِباشٌد.
زض یک ًگبُ کلی غصاّب ضا هیتَاى ثِ زٍ گطٍُ ظٍزّضن ٍ زیطّضن
تقؿین ثٌسی ًوَزّ ،طچٌس کِ زض ایي هیبى ثطذی ًؿجت ثِ ؾبیطیي
.الجتِ ثطای حفظ
ؾْلالْضنتط ٍ ثطذی زیطّضنتط هیثبقٌس
ؾالهتی الظم اؾت اظ توبهی اًَاع هَاز غصایی ٍ اًَاع گطٍُّبی
غصایی ضٍظاًِ اؾتفبزُ کٌین .غصاّبیی کِ زض زؾتِ غصاّبی ظٍز ّضن
قطاض هیگیطًس آى زؾتِ ّؿتٌس کِ ؾطیغ اظ زؾتگبُ گَاضـ ػجَض
هیکٌٌس .ایي غصاّب هؼوَالً قٌس ذَى ضا ؾطیؼبًَ ثبال ثطزُ ٍ ثِ اصطالح
زیبثتی ثبیس زض ایي ظهیٌِ تَجِ الظم ضا زاقتِ ثبقٌس .

ًوبیِ گالیؿوی ثبالیی زاضًس ،لصا افطاز

اظ آًجب کِ ایي هَاز ؾطیؼبًَ هؼسُ ضا ترلیِ هیکٌٌس ٍ هتبثَلیعُ هیقًَس ،لصا افطاز ذیلی ظٍز احؿبؼ گطؾٌگی
ذَاٌّس کطز ٍ ایي اهط زض ضغینّبی کٌتطل ٍظى ًیع ثبیس هس ًظط قطاض گیطز.

کزبَّیدراتّا
ثب ایي تَضیحبت پطٍاضح اؾت کِ هَاز غصایی غٌی اظ کطثَّیسضاتّب زض گطٍُ هَاز غصایی ظٍز ّضن ٍ هَاز غصایی
چطة ٍ پطفیجط زض ضزُ هَاز غصایی زیط ّضن قطاض هیگیطًس ّ.وبىگًَِ کِ شکط قس غصاّبی ظٍز ّضن ػوستبً
تطکیجبت حبٍی کطثَّیسضاتّبی تصفیِ قسُ ًظیط غصاّبی حبٍی قٌسّبی ؾبزُ ،قکط ،آضز ٍ ثطًج ؾفیس ٍ ؾبیط
هَاضزی اؾت کِ فیجط ًبچیعی زاضًس یب اصالً ًساضًس .تَجِ زاقتِ ثبقیس کِ توبهی غصاّبی حبٍی کطثَّیسضات ظٍز
ّضن ًیؿتٌس ٍ ثطذی اظ آىّب زض گطٍُ غصاّبی زیطّضن قطاض هیگیطًس؛ ایي تطکیجبت حبٍی کطثَّیسضاتّبی
پیچیسُ هیثبقٌس ًظیط حجَثبت ،لَثیبّب ،ػسؼ ،غالت ،جَ ،جَ زٍؾط ،آضز ؾجَؼزاض ،ثطًجّبی حبٍی ؾجَؼ یب
پَؾتگیطی ًكسُ ٍ...

چزبیّا
اظ آًجب کِ غصاّب ٍ تطکیجبت ؾطقبض اظ چطثی ٍ هَاز ؾطخ قسُ هؼسُ ضا زیط ترلیِ هیکٌٌس ،زیط ّضن هیثبقٌس.
ضغینّبی غصایی چطة ٍ هصطف ثیف اظ حس هَاز ؾطخ کطزًی ثب افعایف ٍظى ٍ چبقی ٍ ّوچٌیي افعایف ذطط
اثتال ثِ ثیوبضیّبی قلجی  -ػطٍقی ،زیبثت ،پطفكبضی ذَى ٍ ؾبیط ثیوبضیّبی هعهي زض اضتجبط ّؿتٌس؛ لصا الظم
اؾت ثِ هٌظَض حفظ ٍضؼیت ؾالهتی هطلَة زض حس اهکبى اظ هصطف آىّب پیكگیطی گطزز .لجٌیبت ٍ هحصَالت
لجٌی پطچطة ًیع زض زؾتِ غصاّبی زیط ّضن هیثبقٌس ٍ تَصیِ هیگطزز تب حس اهکبى اظ اًَاع کنچطثی ٍ یب حتی
ثسٍى چطثی آىّب اؾتفبزُ گطزز .

مواد غذایی غنی اس کزبوهیدراتها در گزوه مواد غذایی سود هضم و
مواد غذایی چزب و پزفیبز در رده مواد غذایی دیز هضم قزار میگیزند .
لجٌیبت ٍ هحصَالت لجٌی غٌی اظ هَاز هغصی الظم جْت حفظ تؼبزل زض ثسى ًظیط کلؿینٍ ،یتبهیيّبی گطٍُ، B
پطٍتئیي ثب کیفیت ثبال ٍ  ...هیثبقٌس .تَصیِ هیگطزز ضٍظاًِ ٍ 2-3احس اظ اًَاع کنچطة آىّب هصطف گطزز .اظ
هیبى اًَاع گَقتّب قبهل گَقت قطهع ،هطؽ ،هبّی ٍ ،...اًَاع کن چطة آىّب ؾْلالْضنتط ثَزُ ٍ احتوبل
کوتطی ثطای ایجبز هكکالت گَاضقی ٍجَز زاضز .تَصیِ هیقَز چطثی گَقت ٍ پَؾت هطؽ ثِ ذَثی گطفتِ
قَز .

هیَُّاٍسبشیجات
ثِ طَض کلی هیَُّب ًؿجت ثِ ؾجعیجبت ّضن ضاحتتطی زاضًس ،ثِ ذصَل هیَُّبی آثساض ًظیط ٌّسٍاًِ ،ذطثعُ،
طبلجی ،اًگَض ٍ ...ایي هیَُّب زض هقبیؿِ ثب هیَُّبی زیگط ًظیط ؾیت ،هَظ ،آلَ ،اًجیط ٍ ...فیجط کوتطی زاقتِ ٍ
ؾطیغتط هؼسُ ضا تطک ذَاٌّس کطز .هیَُّبی ذكک هبًٌس ذطهب ذكک ،ثطگِ ظضزآلَ ،کكوف ،اًجیط ذكک ٍ ...
ًؿجت ثِ اًَاع تبظُ ٍ ثب پَؾت آىّب ّضن ؾطیغتطی زاضًس .اظ آًجب کِ ؾجعیجبتی ًظیط اًَاع کلن هبًٌس کلن پیچ،
ثطٍکلی ،گل کلن ٍ ثطٍکؿل ،تطُفطًگی ،پیبظ ٍ َّیج ذصَصبً اًَاع ذبم آىّب غٌی اظ فیجط هیثبقٌسّ ،ضن زیطتطی
ذَاٌّس زاقت ،زض ػیي حبل ؾطقبض اظ آًتیاکؿیساىّب ٍ فیتَکویکبلّبیی ّؿتٌس کِ ثطای ؾالهتی ضطٍضی
هیثبقٌس.

ًکتِّا
هَاز هحطک زؾتگبُ گَاضـ ًظیط غصاّبی پطازٍیِ ،پطچطة ،قکالت ٍ کبفئیي ثِ هیعاى ظیبز ؾجت ایجبز هكکالت
گَاضقی قسُ ٍ ّضن ضا ثب هكکل ضٍثطٍ هیکٌٌس لصا تؼبزل زض هصطف آىّب ثبیس هس ًظط ٍاقغ گطزز.
غصاّبی ظٍزّضن اظ آًجب کِ ؾطیغ ّضن ٍ جصة قسُ ٍ قٌس ذَى ضا ثبال هیثطًس ،زض افطازی ًظیط ٍضظقکبضاى زض
حیي توطیٌبت جْت حفظ ؾطَح طجیؼی قٌسذَى ٍ ًیع زض افطازی کِ ثِ طَض هکطض زچبض افت قٌسذَى هیقًَس
هیتَاًٌس هَضز اؾتفبزُ قطاض گیطًس .ثِ طَض کلی هصطف قٌسّبی ؾبزُ تَصیِ ًكسُ ٍ ثْتط اؾت ثب
کطثَّیسضاتّبی پیچیسُ جبیگعیي قًَس.

هَادخَراکیدیزّضن
کلنبزٍکلیٍکلنبزگخام :ایي گیبّبى غٌی اظ فیجط ٍ هبزُ هغصی اؾت کِ ثطای ثسى ثؿیبض هفیس اؾت ،اهب
ًفد آٍض اؾت .ذَقجرتبًِ ،ثب پرتي آى یب قطاض زازى آى زض آة جَـ ثطای چٌس زقیقِ ،تطکیت ؾَلفَض آى ذٌثی
هیقَز.
ًاگتّایسزخشدُهزغ :هصطف غصاّبی چطة ٍ ؾطخ قسًی ثطای هؼسُ هضط اؾت.
غذاّایتٌد  :فلفل تٌس کِ طؼن تٌسی ثِ غصا هیزّس ثبػث ًبضاحتی زیَاضُ هطی ٍ زض ًتیجِ ؾَظـ ؾطزل
هیقَز.
کاکائَ(شکالت ):افطاط زض ذَضزى ایي هبزُ لصیص ثبػث اذتالل زض ؾیؿتن گَاضـ هیقَز .هصطف ظیبز کبکبئَ
ثبػث ضفلکؽ هؼسُ ٍ قل قسى قؿوت تحتبًی ػضلِ تٌگ کٌٌسُ هطی هیقَز ٍ زض ًتیجِ اؾیس هؼسُ ثطگكت
هیکٌسّ .وچٌیي ذَضاکیّبیی هبًٌس ثؿتٌی ،پَضُ ؾیت ظهیٌی ،پیبظ ذبم ٍ هطکجبت جعٍ ایي گطٍُ اظ هَاز قطاض
هیگیطز.
هَاز هحطک زؾتگبُ گَاضـ ًظیط غصاّبی پطازٍیِ ،پطچطة ،قکالت ٍ کبفئیي ثِ
هیعاى ظیبز ؾجت ایجبز هكکالت گَاضقی قسُ ٍ ّضن ضا ثب هكکل ضٍثطٍ هیکٌٌس

لصا تؼبزل زض هصطف آىّب ثبیس هس ًظط ٍاقغ گطزز

هصزفسیادسبشیّابِّضنگَشتقزهشکوکهیکٌد
هحققبى ثط اؾبؼ تحقیقبت پعقکی جسیس ذَز زضیبفتٌس :هصطف ظیبز ؾجعیّبی حبٍی فیجط ٍ ػٌبصط غصایی
طجیؼی ثِ هیعاى ظیبزی ثِ ّضن گَقت قطهع کوک هیکٌس ٍ تب حس فطاٍاًی اظ ظیبىّب ٍ هكکالت ًبقی اظ پیطٍی
اظ یک ضغین غصایی ؾطقبض اظ ایي گَقتّب هیکبّس.
ایي تحقیقبت زض هجلِ ػلَم غصایی هٌتكط قسُ ٍ اهکبى کبّف تأثیط هٌفی هصطف ظیبز گَقت قطهع ثط ؾالهت
اًؿبى ضا زض صَضت هصطف آى ثِ ّوطاُ هقبزیط ظیبزی ؾجعی ثِ ٍیػُ ؾجعیّبی ؾطقبض اظ فیجط پیكٌْبز هیکٌس.
ایي تحقیقبت ضا هحققبى هطکع آهطیکبیی «هطبلؼبت هَاز غصایی ٍ پیبهسّبی آى» اًجبم زازًس ٍ زض جطیبى آى
هصطف گَقت قطهع ثب ترویط کطثَّیسضاتّب یب ثسٍى آى ضا ثط ضٍزُ هَـّب ثطضؾی کطزًس.

