
 ست؟یسالم چ یشقاب غذاب

 

توسط دانشکده  0202که سال  استیانجام شده در دن قاتیتحق نیدتریحاصل جد (Healthy Eating Plate) سالم یغذا بشقاب

سالم در قالب  ییانتخاب مواد غذا یبرا یجامع و علم ییشده و راهنما نیتدو کایو دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد آمر یپزشک

 . کندیسالم را ارائه م هیتغذ یراهکارها نیدتریشده و جد نیتدو یمیقد ییغذا یهاهرم نیگزیبشقاب جا نیاست. ا ازیمورد ن یانرژ

 ؟است ییغذا یهاسالم، شامل چه گروه بشقاب

بر  دیتاک )باغالت شامل  گرید مهی( و نجاتیسبز شتریبر سهم ب دی)با تاکتازه  جاتیسبزو  هاوهیمسالم، شامل  ییاز بشقاب غذا یمین

 .( استنیبر منابع سالم پروتئ دی)با تاک هانیپروتئغالت کامل( و 

 نیسرخ شده جزو ا ینیزمبیو س ینیزمبیمتنوع باشد که س جاتیسبز رندهیدر برگ دیروزانه با ییبشقاب غذا چهارمکیاز  شیب

 . شوندینم یبندگروه طبقه

 یرکال هاوهیشود چون اغلب م یروادهیز هاوهیدر مصرف م دیشود که البته نبا نیتام یرنگ یهاوهیاز م دیبشقاب با نیا گرید بخش

 . موجب اضافه وزن شود تواندیدارند و افراط در مصرف آنها م ییباال

 یهادار )سنگک و نانسبوس یهاشود. غالت کامل شامل نان نیاز غالت کامل تام دیروزانه با ییبشقاب غذا گرید چهارمکی حدود
 ها،ینیریش ها،کیشده مثل ک هیغالت ساده و تصف نیدار است. همچنسبوس یو ماکارون یادار(، برنج قهوهپخته شده با آرد سبوس

 هیبه مصرف کمتر آنها شده است. اما در صورت مصرف غالت تصف هیو توص رندیگیگروه قرار نم نیدر ا دیسف یهابرنج و نان

 . ها و حبوبات استفاده شودساالد، جوانه جات،یشود در کنار آن از سبز یسع دیشده با

خش ب نیدر ا توانندیم یهمگ لیحبوبات و آج ان،یماک ،یشود. ماه نیتام ینیتوسط منابع پروتئ دیبا ییبشقاب غذا هیبق چهارمکی

 . محدود شود دیو کالباس( و انواع کنسروها با سیشده )سوس یفرآور یهاپرچرب، گوشت قرمز، گوشت ری. مصرف پنرندیگقرار 

 ! محدود نشده است هایچرب مصرف

نه تنها  ،ییغذا یراهنما نیها اشاره شده است. جالب است در او روغن هایسالم، به مصرف چرب یسمت چپ بشقاب غذا در
 نیروزانه ما را تام ازیمورد ن یاز کالر یبخش دیسالم با یهاو روغن هایدارد چرب دیسالم محدود نشده، بلکه تاک یهایمصرف چرب

 به نیروزانه است. بنابرا یروغن مصرف زانیمهم تر از م اریبس یداده اند نوع روغن مصرف ننشا دیجد قاتیکنند. در واقع تحق
مضر  یهایچرب نیگزیو روغن کانوال را جا تونیهمچون روغن ز یچرب دیانواع مف دیبا ییغذا میاز رژ یحذف روغن و چرب یجا

 . میو ... کن ونزیما دروژنه،یه یهاخامه، روغن ن،یجامد، کره، مارگار یهایمثل چرب

 یوانیح یهایقرمز چرب خط

هستند.  6و  3اشباع شامل امگا  ریچرب غ یدهایهستند که انواع اس راشباعیچرب اشباع و غ یدهایاس یحاو هایو چرب هاروغن
 نیو کره اشاره کرد. ا یوانیح یهایگوشت و مرغ، چرب یپرچرب، چرب اتیبه لبن توانیچرب اشباع م یدهایاس یاز منابع حاو

 یباال یمحتوا یدارا زین لیمانند روغن پالم و نارگ یاهیگ یهاروغن یحال برخ نی. با اودندموج یوانیعمدتا در منابع ح هایچرب
ر د دیبا یعروق قلب یخطر گرفتگ شیخون و افزا یهایبر چرب یبه علت اثرات منف هایگروه از چرب نیاشباع هستند. ا یهایچرب

 . روزانه محدود شوند میرژ

 هیمورد توص یهاروغن

 و تونیروغن ز هایدسته از چرب نیا ییمنبع غذا نیترهستند. مهم عیاتاق ما یباند دوگانه در دما کیبا  راشباعیچرب غ یدهایاس
مه در برنا دیو با کنندیم فایا یو التهاب مزمن اثر محافظت یقلب یهایماریگروه در برابر ب نیا یهاروغن کلزا )کانوال( است. روغن

 . حرارت طبخ را تحمل کند یتا حدود تواندیکه روغن کانوال م نی. ضمن اوندروزانه گنجانده ش

 یضدالتهاب تیبا خاص 3امگا  یحاو یهاروغن

 ییایدر یشوند. غذاها نیتام ییغذا میرژ قیاز طر دیکه با شوندیشناخته م یضرور یهایبه عنوان چرب 3چرب امگا  یدهایاس
 دهاینوع اس نیهستند. ا 3چرب امگا  یدهایخرفه و روغن کانوال از منابع اس ا،یچرب، دانه بذر کتان، مغز گردو، سو یهایمثل ماه

 تیترمثل آر یالتهاب یهایماریب امیهستند در الت یمنیا ستمیکننده س لیو تعد میدارند و تنظ یهابضدالت تیکه خاص نیعالوه بر ا



در  3امگا  رینقش چشمگ لیبه دل ن،یمطرح هستند. عالوه بر ا یـ عروق یقلب یهایماریب یموثرند و به عنوان عامل محافظت
اس و  ام مر،یمانند آلزا یعصب ستمیمرتبط با س یهایماریبروز ب زا یریدر جلوگ ینقش مهم توانندیم هایچرب نیا ،یعصب ستمیس

 . داشته باشند یاختالالت عصب ریسا

 

 یالتهاب شیپ تیبا خاص 6امگا  یحاو یهاروغن

. کنندیم فایا 3چرب امگا  یدهایمتفاوت از اس یاما نقش شوند،یشناخته م یضرور یهایبه عنوان چرب 6چرب امگا  یدهایاس
است که  نیدر آن دقت کرد ا دیکه با یاهستند. نکته 6چرب امگا یدهایروغن گلرنگ، ذرت، کنجد و آفتابگردان از منابع خوب اس

 نقش هایمانند آلرژ یمنیا ستمیاختالالت س یدر بروز برخ توانندیدارند و م یالتهاب شیپ تیصخا 3بر خالف امگا 6امگا یهایچرب
  داشته باشند

 سالم یدر بشقاب غذا هایدنیبر مصرف نوش دیتاک

 زانیبه م یعیطب وهیو آبم ریش دنیدر طول روز فراموش شود. عالوه بر آب، نوش دیآب نبا وانیروزانه هشت ل نیانگیم مصرف
. مصرف شودیم هیاشد، توصکه قند و شکر افزوده نداشته ب یکمرنگ و قهوه کم غلظت در صورت یچا یدر روز و حت وانیل کی

ع، چرب اشبا یدهایپرچرب به علت داشتن اس اتی. لبنشودیم هیچرب توصکم اتیبر لبن دیتا دو واحد در روز و با تاک کی اتیلبن
هر واحد  دیدارد. الزم است بدان یرا در دراز مدت در پ یقلب یماریو ب یعروق قلب یو خطر گرفتگ بردیکلسترول خون را باال م

 . کشک است یقاشق غذاخور هاردوغ و چ وانیماست، دو ل وانیسه چهارم ل ر،یش وانیل کیمعادل  اتیلبن

زانه منظم رو یبدن تیسالم اشاره شده است. فعال ییبشقاب غذا ییغذا یسالم در راهنما ییغذا میدر کنار رژ یبدن تیبر فعال دیتاک
 سالمت باشد. کنندهنیسالم تضم ییغذا میرژ کیدر کنار  تواندیم

شده  یدر دانشکده سالمت دانشگاه هاروارد و انتشارات سالمت هاروارد طراح هیسالم، که توسط متخصصان تغذ یبشقاب غذا
تا  دیقرار ده خچالیدر  یراهنما را رو نینسخه از ا کی دیتوانیسالم و متعادل. شما م یغذا کیانتخاب  یاست برا ییاست، راهنما

 .باشد دتانیدر معرض د شهیهم

 .باشد جاتیو سبز وهیاز بشقابتان پر از م یمین شهیهم دیکن یسع

 گروه محسوب نیجزو ا ینیزم بیکه س دیداشته باش ادیو به  دیمتنوع و رنگارنگ را انتخاب کن یهایها و سبز وهیم دیکن یسع

 .شودیقند خون م شیچون مصرف آن باعث افزا شودینم

 .دیچهارم بشقابتان را با غالت کامل پر کن کی

آن قبال جدا شده باشد.  یکه سبوس و جوانه  نیدانه را داشته باشد نه ا یتمام دیشما با یاست که غذا نیاز غالت کامل ا منظور
. دیبا آرد گندم کامل مصرف کن یماکارون ای یبرنج قهوه ا ایجو کامل  ایگندم کامل  دیتوانیقسمت از بشقابتان م نیپر کردن ا یبرا

 .دارد نیبر قند خون و انسول یاثر کمتر دیبا برنج و نان سف سهینوع غالت در مقا نیمصرف ا

 .دیپر کن نیبشقاب را با منابع پروتئ گریچهارم د کی

مز . مصرف گوشت قردیمخلوط کن جاتیرا با ساالد و سبز نهایا دیتوانیهستند. م نیاز منابع سالم پروتئ لیمرغ، حبوبات و آج ،یماه

 .دیزیشده بپره یفرآور یرگوشتهایو کالباس و سا سیو از مصرف سوس دیرا کاهش ده

 .دیمتعادل مصرف کن زانیرا به م یاهیگ روغن

 دروژنه،یو از مصرف روغن جامد و ه دیاستفاده کن رهیذرت، آفتابگردان و غ ا،یکانوال، سو تون،یمثل روغن ز یاهیگ یروغنها از

 .ستندیلزوما سالم ن یکم چرب یکه غذاها دیداشته باش ادی. به دیزیترانس هستند، بپره یچرب یکه حاو

 .دیقهوه بنوش ای یچا آب،

 وانیل کیاز  شیو ب دیدو وعده در روز محدود کن ای کیرا به  اتیو لبن ری. مصرف شدیزیبپره یقند یمصرف نوشابه ها از

 .دیننوش وهیکوچک در روز آب م

 دیرا فراموش نکن یورزش تیفعال



 

 

 است: یمصرف یغذا تیفیسالم تمرکز بر ک یبشقاب غذا یاصل امیپ

 :دارند عبارتند از ییبسزا تیکه در حفظ سالمت اهم یمهم یا هیتغذ یها هیتوص گرید

 در خوردن غذا (variety)تنوع تیرعا -0

 کاهش وزن ای ینگهدار یبرا یبدن تیغذا همراه با فعال افتیتعادل و توازن در در تیرعا-0

 اشباع شده کم یکلسترول و چرب ،یکم چرب یانتخاب غذاها -3

 کامل یو محصوالت غله ا وهیم ،یسبز ادیز ریبا مقاد یمیانتخاب رژ -4

 در مصرف شکر یرو انهیم -5

 میدرمصرف نمک و سد یرو انهیم -6

 گازدار و شربت ها یدر مصرف نوشابه ها یرو انهیم -7

 حفظ سالمت است یراه برا نیبهتر ،یا هیتغذ یها هیتوص تیطرح همراه با رعا نیتوجه به ا تینها در

ینیپروت -4غالت         -3سبزیجات    -0میوه    -0

 

 

 6منطقه  کارشناسی سالمت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی


