
 تغذيه صحيح در ماه مبارك رمضان 
 

 

 اهميت تغذيه صحيح در ماه مبارك رمضان:

در مبٌ مجبرك رمضبن ويش مبوىذ َميؾٍ پيزيي اس ثزوبمٍ غذايي متىًع ي متعبدل ؽبمل چُبر گرزيٌ الر ي   

غذايي )وبن ي غالت، ميًٌ ي عجشي، گًؽت ي حجًثبت، ؽيز ي لجىيبت( ضزيري اعرت  ثرب ريبيرررت وررىًع ي     

، پزيوئيه ي اوزصي مًرد ويربس  وعبدل در مصزف غذا ويبسَبي وغذيٍ اي ؽبمل آة، امالح، ييتبميه َب، مًاد معذوي

ثذن، وبميه مي ؽًد   در ثزخي مىبثع وًليٍ ؽذٌ اعت مٍ افزاد ريسٌ دار َمبوىذ سمبوي مٍ ريسٌ ويغرتىذ عرٍ   

ثربر در ريس   2ييذٌ غذا ثخًروذ مٍ ايه ييذٌ َب ؽبمل افطبر، ؽبم ي عحز اعت امب لزف غذا در دفعبت ممتز اس 

عربيت   71- 71فصل وبثغتبن اعت ي ريسَب ث ىذ ي فبل ٍ عحز وب افطربر   در عبلُبئي مٍ مبٌ مجبرك رمضبن در

 مي ثبؽذ وًليٍ ومي ؽًد  

 

 

 

 وعذه غذايي در سحز:

 

ثب وًجٍ ثٍ طًالوي ثًدن ريس در مبَُبي فصل وبثغتبن ، ثُترز اعرت غرذاي مصرزفي در ييرذٌ عرحزي       

ريس پيؾگيزي ؽًد  ثب وًجرٍ ثرٍ    خصًليبت ي ييضگي ييذٌ وبَبر را داؽتٍ ثبؽذ وب اس ايجبد گزعىگي در طًل

عبيت لزف افطبر ي وب ييذٌ عحزي مي وًان در فبل ٍ افطبر وب عحز يل ييذٌ غذايي مثرل ؽربم عرجل را    

لزف مزد مررٍ الجتٍ ايه ثٍ يضعيت خًد ؽخص ي ومبيل اي ثٍ لزف غذا ثغتگي دارد  وًلريٍ مري ؽرًد در    

ن( مصررزف ؽًد  عجشي َب ثب دارا ثرًدن مرًاد   ييذٌ عحزي مقذار مىبعجي عجشي َبي مخت ف )عجشي خًرد

مغذي مخت ف ي آة، ياليٌ ثز وبميه ييتبميه َب مًاد معذوي ي مًرد ويبس ثرذن، اس وؾرىگي فرزد در طرًل ريس     

ج ًگيزي مي مىىذ  مصزف مًاد غذايي ؽيزيه در ييذٌ عحزي وًليٍ ومي ؽًد  مصزف مًاد غذايي ؽريزيه  

خًن ثٍ داخل ع ًل َب ي در وتيجٍ مبَؼ قىذ خًن مي ؽرًوذ  ثرٍ ايره    ثب وحزيل اوغًليه مًجت يريد قىذ 



وزويت مصزف مرررًاد غرررذايي ؽيزيه ي حبيي قىذَبي عبدٌ مثل ؽيزيىي ي ؽرنالت در ييرذٌ عرحزي    

 مًجت مي ؽًد ؽخص سيدوز گزعىٍ ؽًد

 

 وعذه غذايي در افطار:

 

در َىگبم افطبر مصزف غذاَبي عجل ي مختصز ؽبمل گزيٌ َبي غذايي ؽريز ي لجىيربت )مبوىرذ ؽريز ي     

وًليٍ مي ؽًد مبوىذ وبن  ثزاي افشايؼ قىذ خًنمبعت ي پىيز( ميًٌ ي عجشي، وبن ي غالت )مبوىذ ثزوج ي وبن(   

مُم ؽغتؾرً مبمرل ي ضرذ    ي پىيز ي عجشي مٍ يني اس يبدات خًة غذايي َمًطىبن در ايه ايبم اعت  ونتٍ 

ثبيذ ثٍ آن دقت ؽًد  ياليٌ ثز آن مصزف ؽيز گزم فزوي ي ؽريز ثرزوج    يفًوي ومًدن عجشي مصزفي اعت مٍ 

در َىگبم افطبر مىبعت اعت  اعتفبدٌ اس مًاد غذايي آثني مثل عًح مرم چرزة، آػ مرم حجًثربت، ح ريم      

ثررذين ريغه )ح يم مىجع خًثي اس مًاد وؾبعتٍ اي، فيجز، پتبعيم ي مىيشيًم اعت( ي َمچىريه مبيعربت ثرٍ    

حتي عحز مًجت حفظ وعبدل آة ي مًادمعذوي فزد ريسٌ دار مي ؽًد  ياليٌ ثز آن اعرتفبدٌ اس   َىگبم افطبر ي

عجشي ي ميًٌ در َىگبم افطبر ي َمچىيه در فبل ٍ سمبوي ثيه افطبر وب عحز ثٍ دليل ايىنٍ مىجع خًثي اس فيجرز  

 ىبعت اعت   َغتىذ ي ثزاي دعتگبٌ گًارػ ثغيبر مفيذ اعت ي مبوع ثزيس يجًعت مي ؽًد ثغيبر م

 

 بيه افطار و سحز چه بخوريم؟

 

اوًاع ميًٌ را مٍ حبيي مًاد مغذي ثغيبر مفيذ ثزاي عالمت ثذن اعت ثُتز اعت در ييذٌ افطربر ي يرب در   

فبل ٍ افطبر وب عحز مصزف مزد  اس مزثًَيذرات َبي پيچيذٌ مثل غالت اس جم ٍ گىذم، جً  ي     حجًثبت مثل 

ر ي غذاَبي حبيي فيجز مثل عجشي َب، حجًثبت، غالت، ميًٌ َربي ثرب پًعرت    يذط، لًثيب، وبن َبي عجًط دا

عيت ،گالثي، آلً ي ميًٌ َبي خؾل در ثيه افطبر ي عحز ثيؾتز اعرتفبدٌ مىيرذ  ايره غرذاَب ثرٍ      "مخصًلب



 آَغتگي َضم مي ؽًوذ، ي ثبيث مي ؽًوذ احغبط گزعىگي ممتزي مىيذ  

اس لزف افطبر ي وب قجل اس خًاة ثٍ وذريج اوًاع ميًٌ، چربي  وًليٍ مي ؽًد ثزاي وبميه آة مًرد ويبس پظ 

 ممزوگ ي عبيز مبيعبت ثٍ ييضٌ آة ثزاي ججزان مم آثي ثذن وًؽيذٌ ؽًد 

يجبدوُبيي مٍ ثعذ اس افطبر در مبٌ مجبرك رمضبن اوجبم مي ؽًد ثٍ متبثًليغم غذا ممل مي مىذ  در ومربس  

ذ ي مي وًاوذ جبوؾيه يل يرسػ ثب ؽذت متًعر  ثبؽرذ مرٍ    خًاوذن ومبم مبَيچٍ َب ي مفبلل در گيز َغتى

   ؽًد  مبلزي مصزف مي
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