 -5مصرف کمتر مواد غذایی کنسنونرو شن ه د دود

د

ترشیجات که حاو مقادیر باال نمک و مواد نگنه دارنن ه
می باشس و خوددار از خرین
بوته بس

ش ه مسجم

و مصنرف زنجنزینجنات

که حاو ادویه و زن

 -7مارک اا مختلف متصوالت غذایی را از نظنر منقن ار

 –01مهمتری دلیا مصرف زیاد نمکد عادت به طعم شنور

متتوا ز یم مورد بررزی ارار دای و متصوالت با درص

ازت.در نتیجه با کم کردن مق ار نمک دریافتی به مرور بنه

پائی تر ز یم را مورد ازتفاده ارار دای .

طعم کم نمک ام عادت خواای کرد.جهت ایجاد تغییر در

انا

ذائقه که معموال ح ود  6-8افته طول میکش  .کافیوت بنه

افزوده می باشس .

ت ریج ار روز مجاردت به کااش دریافت مق ار نمک روزاننه
نوجت به روز اجا خود نمایی د تا زمانی که منقن ار ننمنک
دریافتی روزانه از رژیم غذایی شما به پایی تری ح منجناز
( کمتر از یک ااشق چایخور در روز) برزن
 -8مت ود کردن مصرف تسقالت شور و چاشسی ااینی کنه
دارا طعم ویژه شور میجاشس ( شوریجاتد خنینار شنورد
ز

زویا و)...

خوردن غذااایی مثا چیپ

و شنمنا بنا

زیب زمیسی به دلیا احونا

طعم شور بیش از ح مشکا پی ا کسی  .ای روش جنهنت
حذف و یا اشسایی پرزاا چشایی با انواع منواد غنذاینی و

co

 01راهنمایی جهت

ز یم موجود در متصوالت خری ار ش ه ( گاانی اوانات

کاهش دریافت سدیم در

وجود مواد مانس اس باال در یک متصول که حاو درص
باالیی از ز یم ازتد زجب پوشش طعم شور حناصنا از
علت بررزی برچوب مواد غذایی ضرور می باش )

سدیم در رژیم غذایی

تغییر ذائقه اابا کاربرد میجاش .

 -6توجه به برچوب مواد غذایی جهت اطالع از منتنتنوا

وجود درص باال نمک در ماده غذایی می شود به امنین

نمک طعام مهمترین منبع

 -9از خری و مصرف ادویه جات و ترشیجات مخلوط و فلنه
که مق ار نمک (ز یم) موجود در آنها ذکر نش ه خنوددار

تهیه شده در:
دفتر تحقیق توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

رژیم غذایی

نشانی :تهران  ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند  ،پالک 06

نمایی د به جا نمک از زایر ادویه جات و چناشنسنی انا

شماره تلفن  88997888 :داخلی  861و 821

ب ون نمک جهت طعم دار کردن غذااا ازتفاده نمایی .

پایگاه اینترنتیWWW.Fdo.iums.ac.ir:
مهر ماه سال 8971

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 01راهکار جهت کاهش دریافت سدیم

 -3ازتفاده کمتر از غذااا فریز ش ه و منانن ه ( زینرا
حاو ز یم بیش از ح باالیی می باشس )د مثال ازتفناده
از گوشت اا تازه بجا گوشت اا بوته بس

 -0کااش مصرف نمک به کمتر از  5گرم ( کمتنر از ینک
طول آماده زاز

عصنجنی و

می باشد و افزایش مصرف ز یم با فشار خون باال و در

مق ار نمک مصرفی روزمره را نمیتوان تسها با کااش مصنرف

نتیجه افزایش خطر ابتال به بیمار الجی-عروای و زکتنه

نمک و یا حذف نمک ان از رو میز غذا کسترل کرد .اگر چنه

امراه ازت .

وجود طعم شور یک رااسما اابا اعتماد برا وجود نمنک

ز یم به طور طجیعی در انواع مواد غذایی ماننسن

گوشت و زجزیجات و  ...و یا به شکا افزوده در منقنادینر
باال در غذااا فرآور ش ه مانس نناند گنوشنت انا
فرآور ش ه و غذااا میان وع هد چاشسی اا(ز

زویاد

رب گوجه فرنگی و )...در شکا نمک و یا افزودننی انا
مشترک مواد غذایید مانس جوش شیری د بنرخنی منواد

در غذا می باش اما برخی مواد غذایی که دارا طعم شور نیز
نمی باشس نیز حاو مقادیر باال

از تنرکنینجنات زن ینم

می باشس که عجارتس از ناند ز

گوجه فرنگید و کنینک و

بیوکویتد ماای دود د چیپ د امجرگر د آب مع نی

و ...

که می توانی مسجع تامی کسس ه مق ار اابا توجهی از ز ینم

 -2انتخاب میوه اا و زجزیجات تازه و مسجم د زینرا حناو

 -0کااش مصرف گوشت اا ارمز( گوشت گاو) د گوشت

باشس .

مق ار بویار کمی از ز یم و غسی از پتازیم منی بناشنسن د

مرغد کااش مصرف متصوالت گوشتی فرآور ش ه مانس

نگه ارن هد و مونو ز یم گلوتامات وجود دارد .مهمترین

به امی علت کسترل رژیم غذایی از نظر مق ار مصرف ز یم

ترکیب حاو ز یمد نمک طعام می باش و کلری ز ینم

امر ضرور جهت حفظ زالمتی می باش .

نامی ه می شود و شاما ح ود  01درص ز یم می باش .
مقدار نمک افزوده به غذا تنها حدود یک سوم
یک قاشق چایخوری نمک به وزن حدود  5گرم
شامل حدود  2گرم سدیم می باشد.

غذا از افزودن نمک به غذا پرایز نموده و

یا اا ام به حذف نمک پاش از زفره غذا نمایی .

عملکرد طجیعی زلول اا ازت .نمک منبع اصلی سدیم

شنینرد

مسجم زیرا حاو زطح پایی تر از ز یم می باشس .

ااشق چا خور ) در ار روز باش  .به ای صورت کنه در

ز یم یک ماده مغذ ضرور برا نگه ار از حنجنم
پالزماد تعادل ازی و بازد انتقال پیام انا

ش ه و

از مصرف روزانه ما را تشکیل می دهد و بیش از
نیمی از دریافت نمک  ،از مواد غذایی فرآوری
شده می باشد.

افزایش مصرف
دیم س ی

ترسرم ریر

رشرف ارمورش فسرمفیر و ریر رسر ریر
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