
 

 

  

 

 

حرارت

   

در صورت تمایل به مصرف قند های ساده 

مثل قند حبه ، شکر ، مربا آناه را در حد 

 اعتدال مصرف کنید

 

تا  8از مصرف آب غافل نشوید.مصرف رو.زانه 

 لیوان در شبانه روز توصیه می شود. 21

 

بهتر است از مصرف این مواد در طی بارداری 

 کنید: خودداریو شیردهی 

کافئین دار مثل چای را حد نوشیدنی های 

 لیوان در روز مصرف نمایید. 1اکثر تا 

 

دم کرده های گیاهی مثل چای نعناع یا گل 

گاوزبان هم ممکن است باعث حالت تهوع و 

 استفراغ شود 

مصرف نوشابه های گازدار ، شکالت و کاکائو 

 را محدود نمایید.

منبع:کتاب راهنمای رژیم درمانی انجمن 

 تغذیه ایران

 

 آدرس بیمارستان : 

 انتهای خیابان امام حسین-دیلم

Bdhp.bpums.ac.ir تان سایت بیمارس  

 تلفن بیمارستان :

 2314423-22314433- 2314423  

 
 

سبزیجات به طور کلی می توان گفت  در مورد

یک لیوان سبزی خام به صورت خرد شده 

سهم است.اگر سبزی به صورت پخته  2برابر 

سهم آن نصف لیوان  2شده استفاده شود 

 خواهد بود.

نکته مهم در مصرف این دو گروه تنوع است 

.شما باید از میوه جات و سبزیجات به صورت 

ها یک راهنما متنوع استفاده کنید.رنگ میوه 

برای شماست.از پرتقال گرفته تا سیب و موز 

وآلو و زردآلو و هندوانه و ... هر یک می تواند 

انتخاب شما باشد.همچنین سبزیجات برگ 

دار ، هویج ، گوجه فرنگی ،کاهو از جمله 

سبزیجاتی هستند که می توانید انتخاب 

 کنید.

 روغن ها: گروه ششم

ادل مصرف این گروه را باید در حد متع

 3نمود.روغنهای غیر اشباع و غنی از امگا 

مثل روغن کلزا یا سایر روغن ها مثل کنجد و 

 زیتون می تواند مناسب باشد.

      

 

 

 

 شماره سند: 

BdH_Nut_141 

 عنوان سند: پمفلت آموزشی

 تاریخ نگارش : 
1396/12/15 

 

 
 بیمارستان بقیه اله اعظم شهرستان دیلم

 

  عنوان :

 تغذیه در بارداری و شیردهی

 

 

 بیمارانگروه هدف : 

ادریس نریمانی  تهیه کننده :  

دیلمکارشناس تغذیه بیمارستان بقیه اهلل االظم )عج(   

 

  

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیوان دوغ 1ماست ، 

 .نان و غالت:گروه سوم

اناوع نان ها ، برنج، ماکارونی، بیسکوییت ، 

 غالت پخته

سهم توصیه می  22تا  7برای این گروه بین 

قاشق برنج  4گرم از انواع نان ، 33کنیم.

عدد  3پخته، نصف لیوان ماکارونی پخته ، 

 غالت پخته.بیسکوییت ، نصف لیوان حلیم یا 

 .میوه ها و سبزیجات: گروه چهارم و پنجم 

سهم  5تا  3برای این دو گروه هر کدام 

 2توصیه می شود.برای میوه ها به طور کلی 

عدد میوه کوچک تا متوسط ، برای آبمیوه ها 

نصف لیوان را یک سهم در نظر می 

گیریم.برای میوه های خشک یک چهارم 

 شود. لیوان یک سهم در نظر گرفته می

 
 

 

 مقدمه            

تغذیه در دوران بارداری و شیردهی بسیار با 

اهمیت است . چون عالوه بر خودتان که 

نیازمند غذا هستید بایستی نیاز غذایی فرزند 

به چه  خود را هم تامین کنید.پس باید بدانید 

چیزهایی و چه مقدار نیاز دارید . عالوه بر آن 

باید مطلع باشید چه چیزهایی را نباید در این 

مصرف کنید.یک برنامه غذایی  دوران ها

مناسب می تواند جواب این سواالت را به شما 

بدهد. اگر به یک متخصص تغذیه دسترسی 

پیشنهاد می شود برای خود یک برنامه دارید 

غذایی تهیه نمایید . آنچه در ادامه می آید 

مواردی است که می توان به عموم زنان 

  توصیه نمود.

 

 

 

     به چه چیزهایی نیاز  در این دوران 
دارید و چقدر؟             

در مرحله نخست باید گروه های غذایی  شما 

را بشناسید و بفهمید هر غذایی جزء کدام 

گروه است تا در مرحله بعدی مقدار مورد نیاز 

 از هر گروه را مصرف کنید.

 پروتئین: غذاهایی هستند که گروه اول

باالیی دارند مثل انواع گوشت های قرمز و 

 سفید ، تخم مرغ ، حبوبات و مغزها و ... 

سهم توصیه  7برای این گروه روزانه حدود 

می شود.هر سهم از این گروه برابر است با 

گرم از انواع گوشت ، یک عدد تخم مرغ ،  23

کرم انواع مغز  23نصف لیوان حبوبات پخته ، 

گردو و ...مثل بادام ،   

توجه کنید تنوع را رعایت کنید . یعنی اینکه 

سهم از حبوبات و گوشت ها و  7در انتخاب 

 مغزها در برنامه خود قرار دهید.

لبنیات:گروه دوم  

کشک جزء این دسته .ماست ، دوغ ، شیر ، 

سهم توصیه می  2.برای این گروه حدود 

قاشق غذا غذاخوری  2لیوان شیر ،  4شود.  

 

  


