
مصرف مواد قندی و نمک را در برنامه              

 :غذایی خود کاهش دهید 

              از مصرف بیش از حد مواد قندی و نشاسته ای مانند برنج

،ماکارونی ،شیرینی ،شکالت ،مربا و عسل و نوشابه ها             

 خودداری کنید.

             مصرف نمک به هنگام  تهیه و طبخ غذا راکاهش دهید و

از نمکدان  در هنگام صرف غذا و سر سفره استفاده                  

 نکنید.

              از مصرف بیش از اندازه غذاهای شور مثل ماهی دودی

،آآجیل شور ،چیپس و پفک ،سوسیس و کالباس                  

 بپرهیزید.

            برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک می توانید از

سبزیهای تازه ،سیر ،لیمو ترش ،آب نارنج ،آویشن ،شوید         

 استفاده نمایید.

مصرف سبزی و میوه رادر برنامه غذایی خود        

 افزایش دهید:
                   سبزی ها و میوه ها به دلیل داشتن فیبر و ویتامین ها در

کاهش چربی خون ،فشارخون و پیشگیری از یبوست              

 موثرند.

 

 عروقی :-توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماریهای قلبی 

مصرف چربی و روغن را در بر نامه غذایی 

 خود کاهش دهد
 

  غذاها را تاحد امکان به صورت آب پز ،بخارپز یا کبابی

 مصرف نمایید.

  در صورتی که غذا را سرخ می کنید ،در مدت زمان کم ،فقط

 آن را تفت دهید و ازسرخ زیاد غذا  خودداری کنید.

  مصرف غذاهای سرخ شده ،سوسیس ،کالباس ،خامه ،چیپس

،پفک ،سس ها ،مغز ،دل  و قلوه را که حاوی مقادیر زیادی 

 چربی هستند در برنامه  خود  کاهش دهید.

  پوست مرغ و چربی های قابل  مشاهده گوشت و مرغ را قبل

 از طبخ آز آنها جدا کنید .

  بجای گوشت قرمز بیشتر از گوشتهای کم چرب مثل مرغ و

 ماهی استفاده نمایید.

به نوع روغن مصرفی خود توجه داشته 

 باشید

  برای پیشگیری از افزایش کلسترول خون ،به جای روغن

 حیوانی و روغن نباتی جامد از روغن هایی 

 .ما نند روغن زیتون و روغن کنجد استفاده کنید 

  روغن کنجد ،روغن زیتون و مغزها منابع بسیارخوبی ازروغن

هستندولی نباید بیشتر از حد الزم مصرف شود چون منجر به 

 اضافه وزن می گردد.

 

 

بیماریهای قلبی عروقی یکی از دالیل اصلی مرگ و 

 میر در دنیا است.

 عوامل زیا دی  در بروز بیماریهای قلبی عروقی

 موثرند که از مهمترین آنها می توان اختالل در 

چربی های خون ،فشارخون باال ،چاقی ،کم تحرکی 

 ،استرس ،فشارهای روحی و روانی ،

استعمال دخانیات و رژیم غذایی نامناسب رانام 

عروقی ،با کنترل -برد.بسیاری از بیماریهای قلبی 

 عوامل اصلی خطر قابل پیشگیری هستند.

تغییر شیوه زندگی با افزایش تحرک بدن 

براساس شرایط سنی و جسمی و اصالح عادات 

غذایی  از اقدامات موثر در پیشگیری از بروز 

عروقی و مرگ و میر ناشی از -بیماریهای قلبی 

 آنهاست.
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 بسمه تعالی 
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خطر ابتال به بیماریهای قلبی عروقی در 

افرادی که حداقل فعالیت بدنی توصیه شده 

برابر افزایش می   5.1راانجام نمی دهند 

دقیقه فعالیت بدنی درروز  03یابد.انجام حداقل 

با شدت متوسط به صورت منظم توصیه می 

 شود.

 

  استرس و فشارهای روحی و

 روانی خود را کاهش دهید

 

 .از مصرف دخانیات بپرهیزید

 

 

 

 

  مصرف فیبر رادر برنامه غذایی

 خود افزایش دهید:

  فیبرهای موجوددرغذا به دوگروه محلول و نامحلول

تقسیم می شوند.فیبرهای محلول در جودوسر ،حبوبات و 

 میوه ها وجوددارند.

  فیبر نامحلول درسبوس گندم ،نان و غالت سبوس

دار و سبزی ها وجوددارد و موجب تسهیل حرکات لوله 

 گوارش و پیشگیری از یبوست می شوند.

 

همچنین فیبرها با افزایش حجم غذا و احساس سیری 

 در کنترل اشتها و پیشگیری از چاقی موثرند.

 

 فعالیت بدنی خود راافزایش دهید:

انجام فعالیت بدنی منظم به شکلهای مختلف 

براساس شرایط فیزیکی و سنی افراد اثر بسیار 

مثبتی در کاهش چربی خون ،فشارخون ،کاهش 

وزن و بهبود عملکرد سیستم قلبی و عروقی 

  دارند.


