تغذيه سالم
برای داشتن

قلب سالم

دفتر بهبود تغذيه جامعه
معاونت بهداشت
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی

آيا مي دانيد بيماري هاي قلبي عروقي مهمترين علت مرگ در كشور ماست؟
مهمترين عوامل بوجود آورنده بيماري هاي قلبي عروقي عبارتند از :فشار خون باال  ,افزايش چربيهاي خون ,بيماري
ديابت ,اضافه وزن,چاقي ,استعمال دخانيات وكم تحركي .در اين ميان نقش تغذيه مناسب و داشتن تحرك بدني در
پيشگيري وكنترل اين بيماري ها بسيار مهم است.

سالم غذا بخورید تا به بیماری های قلبی
مبتال نشوید
آيا مي دانيد مهمترين علت مرگ در كشور ما چيست؟
بيماري هاي قلبي -عروقي نخستين عامل مرگ در كشور ماست.شما مي توانيد شانس ابتالي خود را به بيماري هاي
قلبي كاهش دهيد .براي اين منظور در انتخاب غذايي كه مي خوريد دقت كنيد .براي داشتن قلب سالم:

چربی

كمتر

نمك

كمتر

كالری

كمتر

فيبر (الياف گياهی)

بيشتر
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افزايش فشار خون از مهمترين عوامل ابتال

كمتر چربی بخوريد

به بيماري هاي قلبي است.
بدن ما به نمك به مقدار كم نياز دارد ولاي

بعضی چربی ها خطر ابتت بته بيمتاری هتا

بيشتر ما بيش از مقادار ماورد نيااز آن را

قلبی را افزايش می دهند .ايتن چربتی هتا

مصرف مي كنيم .نمك از راههااي اضاافه

شامل روغن های نباتی جامد و چربی هتای

كردن به هنگام پخت ،نماك ساهره و نماك

حيوانی از قبيتل پيته ،دنبته و كترا استت.

موجود در انواع چاشني هاا و محصاوالت

چربتتی هتتای حيتتوانی ،هتتم چنتتين ،در متتواد

غذايي كارخانه اي باه بادن ماا ماي رساد.
بنااابراين ،از افززدو ن كمزز بززد زز ا ر

غذايی نظير گوشت ،دل ،جگر ،مغز ،قلتوا،

سرسفره اجتناب كنيد.

خامتته ،شير،ماستتت و پنيرپرچتترو وجتتود
دارند.

از ايتتن متتواد غتتذايی
كمتر بخوريد

كالري ريافتي خو را كاهش هيد

كمتر نمك بخوريد
دريافاات كااالري باايش از حاادنياز موجااب

مصرف كمتر نمك احتمال ابتال به بيمااري

چاقي مي شاود .افازايش وزن و چااقي از

افزايش فشاار خاون را كااهش ماي دهاد.
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عوامل مهم ابتال به بيماري هاي قلبي است.
بنابراين ،مواظب باشيد بيش از حزد كيزاز
ا كخوريد.

راهنمايي هاي كليزدي بزراي انزت
قلب سالم:
مصرف چرباي هااي اشاباع را در
برنامه غذايي روزانه خاود كااهش
دهيد .چربي هاي اشباع در روغان

فيبر (الياف گياهی)

هاااي نباااتي جامااد ،چربااي هااا و
غذاهاي حيواني وجود دارند.

بيشتر بخوريد

از روغاان هاااي غيراشااباع ماااي
نظير روغان هااي زيتاون ،كاانوال،
آفتاب گردان ،ذرت ،سويا ،پنبه دانه

فيبرها در ميوه ها ،سبزي ها و دانه كامال

وهمچنين از غذاهاي دريايي و مغز

غالت و حبوبات وجود دارند .مصرف ايان

داناااااه هااااااي گيااااااهي م ااااال

موادغذايي خطر ابتال به بيماري هاي قلباي

گردو،بادام،فندق،پساااااااته و ...در
برنامه غذايي روزانه خود به مقدار

را كاهش مي دهد.

مناسب استهاده كنيد.
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هزينه اي كه هم اكنون براي غاذاي
خود مصرف مي كنيد و حتي كمتر

اسيد هاي چرب ترانس موجود در

از آن ،برنامااه غااذايي سااالم تااري

روغن هاي نباتي جامد احتمال ابتال

براي خود طراحي كنيد.

به بيماري هاي قلبي را افزايش مي
دهد.از اين روغن ها استهاده نکنيد.
در صورت لزوم استهاده از روغن
نباااتي جامااد،در هنگااام خريااد بااه
برچساااب تغذياااه اي آن توجاااه
كنيااد.روغني را انتخاااب كنيااد كااه
اسيد چرب ترانس آن كمتر از %10
و مجموع اسيد هااي چارب اشاباع
آن كمتر از  %25باشد.
نمك به مقدار متعادل مصرف كنيد.
مواظب وزنتان باشيد .اگار اضاافه
وزن داريد آن را كاهش دهيد.
براي اينکاه از مناساب باودن وزن
خود مطمئن شاويد  ،آساان تارين
راه استهاده از نمودار  BMIاسات
كااه در انتهاااي اياان مجموعااه نيااز
موجود است.
مصرف ميوه ها ،سبزي ها و داناه
كامل غاالت و حبوباات را افازايش
دهيد.
رعايت كردن ايان نکاات در رميام
غذايي روزانه به اين معنا نيست كه
شما بايد پول بيشتري براي غاذاي
خود خرج كنيد .شما مي توانياد باا
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غذاهای متنوع بخوريد.

چگونه؟
بجای ...
غذاهای سرخ شدا

چنين كنيد...
غذاهای آو پتز ،بختارپز ،تنتوری و
كبابی بخوريد.

روغتتن هتتای نبتتاتی جامتتد ،روغن هتای نبتاتی متاي مصترف
حيوانی و مارگارين
انواع سس های چرو

كنيد.
از انتتتواع ستتتبزی هتتتای معطتتتر،
آبليمتتو ،آبغتتورا ،ستتركه ،روغتتن
زيتتتون و ماستتت كتتم چتترو بتته
عنوان طعم دهندا در انواع ستادد
و غذاها استفادا كنيد.

شير ،ماست و پنير پرچرو

از انواع كم چرو استفادا كنيد.

مصرف چربتی هتای همتراا گوشت لخم مصترف كنيتد .چربتی
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گوشت

های قابل مشاهدا گوشتت را تتا
حد امکان جدا كنيد و دور بريزيد.

مرغ با پوست

پوستتتت و چربتتتی هتتتای قابتتتل
مشاهدا مرغ را قبل از پختن جتدا
كنيد.

استفادا از نمکدان سرسفرا از چاشتتنی هتتايی نظيتتر آبليمتتو،
آبغورا ،ليمو ترش يا نتارن تتازا
استفادا كنيد.
مصرف زياد گوشت قرمز

انواع ماهی و حبوبات را در برنامه
غذايی روزانه خود بگنجانيد.

انواع نانهای سفيد

از نانهای تهيه شدا از آرد ستبو
دار ماننتتتد نتتتان ستتتنگك و جتتتو
استفادا كنيد

مصرف آو ميوا و سبزی

از خود آنها استفادا كنيد

كندن پوست ميوا

در صتتتورت امکتتتان بعتتتد از تتتد
عفونی و شستشو آن را با پوست
مصرف كنيد.
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به جای سبزی های فريزری

از انواع تازا آنها استفادا كنيد.

كمتر مصرف كنيد:
انواع شيرينی ،كيك ،شک ت ،آو نبات ،مربا و عستل و انتواع دسترهای
شيرين
چيپس و انواع تنق ت پرچرو
انواع سس های پرچرو
سوسيس ،كالبا

 ،همبرگر

كله پاچه ،مغز ،دل و قلوا
انواع نوشابه ،شربت ها ،آو ميوا های صنعتی
غذاهای آمادا و كنسروی
به خاطر داشته باشيد:
رژيم غذايی سالم از مهم ترين عوامل پيشگيری از ابت به بيماری های قلبی است.
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همچني براي انت قلب سالم:
از پزشك خود بخواهيدكلسترول خون
شما را آزمايش كند.ميزان مطلوب آن كمتر
از  200است .همچنين با اين آزمايش شما
مي توانيد از ميزان كلسترول بد ) (LDLو
خوب ) (HDLخود آگاه شويد.
فعاليت بدني و ورزش منظم و
متناسب با سن و شرايط جسمي
خود را فراموش نکنيد .روزانه
حداقل  30دقيقه پياده روي كنيد.
استرس و فشارهاي رواني از
عوامل مهم ابتالي افراد به بيماري
هاي قلبي است.روش هاي كنترل و
برخورد مناسب با استرس را ياد
بگيريد.
فراموش ككنيد:
چربي كمتر بخوريد.
نمك كمتر بخوريد.
كالري دريافتي خود را كاهش
دهيد.
فيبر الياف گياهي بيشتر بخوريد.

غذاهاي متنوع بخوريد.
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