
 

 

  

 

 

حرارت

   

 يك چهارم ليوان كشك، يا   -

 ليوان دوغ، يا 2   -

 يك و نيم ليوان بستني پاستوريزه   -

 گروه گوشت و تخم مرغ

اين گروه شامل گوشت هاي قرمز )گوسفند و 

گوساله(، گوشت هاي سفيد ) مرغ ،ماهي و 

 .پرندگان( و تخم مرغ است

روي و ساير اين گروه حاوي پروتئين ، آهن، 

ميزان توصيه شده مصرف  . مواد مغذي است

 . واحد است 2 -3روزانه برابر 

 : هر واحداز اين گروه برابر است با

 2   گرم( گوشت  33تكه )هر تكه

 خورشتي پخته، يا

  نصف ران متوسط مرغ يا يك سوم سينه

 متوسط مرغ )بدون پوست(، يا

  يك تكه ماهي به اندازه كف دست )بدون

 ، ياانگشت( 

 دو عدد تخم مرغ 

 گروه حبوبات و مغز دانه ها
اينگروه شامل انواع حبوبات مانند نخود، انواع لوبيا، 
عدس، باقال، لپه، ماش مي باشد. حبوبات منبع خوبي 
براي تامين پروتئين، امالح و برخي ويتامين ها و مغز 

 دانه ها(گردو، بادام، فندق، بادام زميني و ... مي باشند

 : از گروه حبوبات برابر است بایک واحد 

  نصف ليوان حبوبات پخته يا يك چهارم

 ليوان حبوبات خام

  ،يك سوم ليوان مغز دانه ها )گردو

 (بادام، فندق، پسته

 

و انواع توتها مي باشد كه در ترميم زخمها و 

افزايش جذب آهن نقش مهمي دارند ميوه هاي 

خرمالو، عبارتند از طالبي،  A غني از ويتامين

شليل و هلو كه مصرف اين گروه نيز در جلو 

گيري از خشكي پوست، افزايش مقاومت بدن 

در برابر عفونت و سالمت چشم نقش مهمي 

 .دارند

 4-2ميزان مورد نياز مصرف روزانه ميوه ها 

 واحد است

 هر واحد از اين گروه برابر است با

 سيب، موز، پرتقال يا  )يك عدد ميوه متوسط

 يا گالبي (،

 نصف گريپ فروت، يا 

  ،نصف ليوان ميوه هاي ريز مثل توت

 انگور، انار، يا

 نصف ليوان ميوه پخته يا كمپوت ميوه، يا 

 يك چهارم ليوان ميوه خشك يا خشكبار ، يا 

 سه چهارم ليوان آب ميوه تازه و طبيعي 

 گروه شير و لبنيات

اين گروه شامل شير و فرآورده هاي آن )ماست، پنير، 
 بستني و دوغ( مي باشدكشك، 

 واحد است 3-2ميزان توصيه شده مصرف روزانه لبنيات 

 : یک واحد از گروه لبنیات برابر است با

يك ليوان شير يا ماست كم چرب)كمتر    -

 درصد(، يا 2,2از 

گرم پنير معمولي معادل يك  33تا   42  -

 يا و نيم قوطي كبريت
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 بیمارستان بقیه اله اعظم شهرستان دیلم

 

  عنوان :

 واحد بندی گروه های غذايی 

       

 

 و پرسنل درمانی بیمارانگروه هدف :  

ادریس نریمانی  تهیه کننده :  

بقیه اهلل االظم )عج( دیلمکارشناس تغذیه بیمارستان   

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه سبزي ها داراي انواع ويتامين هاي

A  ،B و C  ، ،مواد معدني مانند پتاسيم

 . منيزيوم و مقدار قابل توجهي فيبر است

ميزان توصيه شده مصرف روزانه سبزي 

  .واحد است 2-3ها 

 : هر واحد سبزي برابر است با

 يك ليوان سبزي هاي خام برگ دار  (

 اسفناج و كاهو ( ، يا

 نصف ليوان سبزي هاي پخته يا 

  نصف ليوان نخود سبز، لوبيا سبز و

 هويج خرد شده ، يا

  يك عدد گوجه فرنگي يا هويج يا خيار

 متوسط

 گروه ميوه ها

اين گروه شامل انواع ميوهها و آب ميوه طبيعي 

ميبا شد. ميوهها نيز مانند سبزي ها در مقايسه 

با گروههاي ديگر انرژي و پروتئين کمتري 

 .دارند

اين گروه شامل انواع ميوه، آب ميوه طبيعي، 

ا و ميوه هاي خشك ) خشكبار ( كمپوت ميوه ه

 .مي باشد

آنتياكسيدانها مواد سالمت بخشي هستند كه 

شادابي و سالمت پوست، كاهش فرآيند پيري و 

مبارزه با عومل سرطانزا از مهمترين خواص 

شامل  C آنها ميباشد. ميوه هاي غني از ويتامين

مانند پرتغال، نارنگي، ليمو ترش، ليمو )مركبات  انواع 
 (شيرين

 

 مقدمه            

 منظور از يک واحد غذايی چيست؟

شايد تاکنون در برخی متون علمی خوانده باشيد 

که روزانه دو واحد گوشت، پنج واحد نان يا سه 

دانيد منظور از  واحد لبنيات بخوريد، اما نمی

واحد غذايی چيست و روزانه از هر گروه 

غذايی چه ميزان بايد مصرف کرده تا کمترين 

الری را از بهترين گروه غذايی دريافت کنيد. ک

در ابتدا الزم است بدانيد مواد غذايی مورد نياز 

غالت(، )بدن ما در پنج گروه غذايی نان 

بندی  ها، گوشت و لبنيات تقسيم ها، ميوه سبزی

ها در آن جای  ها و شيرينی است که چربی  شده

 .ندارد

 گروه نان و غالت 

شامل انواع نان مواد غذايي اين گروه، 

بخصوص نوع سبوس دار)سنگك، بربري، نان 

جو (، نان هاي سنتي سفيد)لواش و تافتون(، 

برنج، انواع ماكاروني و رشته ها، غالت 

صبحانه و فرآورده هاي آنها به ويژه محصوالت 

تهيه شده از دانه كامل غالت است . گروه نان و 

غالت منبع كربوهيدرات هاي پيچيده وفيبر 

د غير قابل هضم گياهي)، برخي ويتامين )موا

، آهن، پروتئين ، منيزيوم و كلسيم  B هاي گروه

 . مي باشد

ميزان توصيه شده مصرف روزانه گروه نان 

 واحد است  33-3وغالت 

 

 

 : هر واحد از گروه نان و غالت برابر است با

 30  گرم نان يا يك كف دست بدون
سانتي  01×  01انگشتان يا يك برش 

متري از نان بربري، سنگك و تافتون 
 كف دست، يا 4و براي نان لواش 

 30  گرم يا سه چهارم ليوان غالت
 صبحانه يا

  پخته ، نصف ليوان برنج يا ماكاروني
 يا

  سه چهارم ليوان غالت آماده خوردن
)برشتوک و شيرينگندمك و كورن 

 فلكس(
 3  عدد بيسكويت ساده بخصوص نوع

 سبوس دار

 

 گروه سبزي ها 

اين گروه شامل انواع سبزي هاي برگ 

دار، انواع كلم، هويج، بادمجان، نخود 

سبز، لوبيا سبز، انواع كدو، فلفل، قارچ، 

ياز و سيب زميني خيار، گوجه فرنگي، پ

مي باشد . مواد غذايي اين گروه نسبت به 

ساير گروه ها انرژ ي و پروتئين كمتري 

دارند و در مقايسه با گروه ميوه ها فيبر 

بيشتري دارند. در كل ارزش كالري زايي 

اين گروه به غير از بعضي از سبزي 

سيب زميني ،  :هاي نشاسته اي مانند

اير گروه ذرت ، نخود فرنگي و... از س

 .ها كمتر است

. 


