
 :گروه گوشت 
 اين گروه  شامل انواع گوشت ،تخـم مـرغ      

،پنير ميباشد  كـه منـابع خـوب پروتئيـن              
قرمـز ،مـرغ    ( هستند  آهن انـواع گوشـتها        

بخوبي جذب ميشود اما بـا وجـود        )   ،ماهي
اينكه گوشت قرمز عالوه بر آهـن غـني از          

 ميباشـد بهـتر اسـت       12روي ويتامين ب    
مصرف آن بصورت  كم چرب و به ميزان         
دو بار در هفته محدود گردد و بجـاي آن           

بهتـر  ( گوشت مرغ يا ماهي مصرف شـود        
) اسن پوست مرغ را قبل از طبخ جدا كنيد          

البته سويا يا فراورده هاي تهيـه شـده از           
سويا را نيز ميتوان تا حـدودي جايگزيـن          
گوشت قرمز كرد مصرف ماهي بـه دليـل         

 ، دوبـار    3دارا بودن اسيدهاي چرب امگا      
اما در رژيم هاي   .   در هفته توصيه ميشود     

كاهش كلسترول خون مـصرف ميگـو بـه         
 دليل كلسترول فراوان آن توصيه نميگردد

 
-  

نده  : ه   
غذ  ناس  نام آر   ،        کار اد  ا  

 : گروه نان و غالت  مركز بهداشت شهرستان  مرودشت 
اين گروه شامل نان ،برنج ،ماكاروني،سـيب زمينـي         
،انواع آرد و حبوبات ميباشـد در ايـن گـروه تاكيـد              
بيشتر بر مصرف نـان هـاي سبوسـدار و مخلـوط             
انواع غالت با حبوبات ميباشد  بطور كلـي مـصرف        
حبوبات  بدليل فيبر باالي آنها توصيه  ميشود البتـه   
الزم است مقدار مصرف اين گروه با توجه به نـوع            
چربي خون افزايش يافته تحت نظر كارشناس تغذيه        

 .تعيين خواهد شد 

ی  ما  غذ 
ون  ی  ش  چ ا  :ا

هنرمند : طراخ   



 : گروه  سبزيجات و  ميوه ها 
اين گروه ها حاوي انواع ويتامين ها و مـواد معدنـي            
مــورد نيــاز بــدن و فيــبر هــستند از ايــن دو گــروه            
مصرف سـيب ،مـوز ،تـوت ،هلـو ،مركبـات ،گالبـي               
،هويج،كلم بروكلي، به دليل فيبر غذايي بـاال پيـشنهاد       

 3 الي   2ميشوندبررسي ها نشان ميدهند كه مصرف         
حبه سير در روز نيز ميتواند به كاهش چربـي خـون         
ــد بطــور كلــي توصــيه ميــشود مــصرف           كمــك كن

 .سبزيجات را در رژيم غذايي خود افزايش دهيد 
 
 
 

 : گروه چربي ها 
 شامل انواع روغن ها كره و مغزها ميباشـد در ايـن             
گروه تاكيد بر حذف روغن هاي جامد و اسـتفاده از            
مصرف فراورده هـاي گوشـتي فراينـد شـده ماننـد             
سوسيس و كالباس به دليل دارا بودن چربـي اشـباع       

باال و سديم و همچنين دل ،جگر ،مغز،قلوه بـه دليـل              
كلسترول باالي آنها نيز پرهيز شود ،زرده تخم مـرغ         
نيز غني از كلسترول است و نبايد بيشتر از دو زرده           

 در هفته مصرف شود 

 :گروه شير و لبنيات 
ايــن گــروه شــامل انــواع شير،ماســت ،دوغ        
ميباشد از انجا كع اين گروه از مـواد غذايـي           
منابع خوب كلسيم  و پـروتئين  هـستند در             
رژيم هاي كاهش كلسترول خـون انـواع كـم          

 چرب و بدون چربي آن توصيه ميشود  
 

تغذيه درماني در 
 :افزايش چربي خون 

مطالعات نشان داده انـد كـه رژيـم  غذايـي              
مناسب ميتواند بر ميزان چربي هـاي خـون          
تاثير گـذارد قبـل از هـر چـيز در صـورت               
داشتن اضافه وزن از طريـق رژيـم غذايـي            

و ورزش  )   كـاهش انـرژي دريـافتي     (   مناسب
 ،وزن خود را كاهش دهيد

نكته قابل توجـه در رژيـم هـاي غذايـي             
كاهش دهنده چربي هاي خون اين اسـت         
كه هيچ يك از گـروه هـاي غـذايي نبايـد             
حذف شوند بلكه انتخاب نوع ماده غذايي        

روغن هاي  . از هر گروه تغيير خواهد كرد     
مايع بخصوص روغن زيتـون ،كـانوال و         
سويا ميباشد البته  مصرف روغن ها بـه         
دليل توليد زياد انرژي ميبايست  محـدود        

در )   آجيـل هـا     ( گردد  مـصرف مغزهـا        
محدوده تعيين شـده توسـط متخـصص         
تغذيه ميتواند در كاهش كلسترول خـون        

ــر باشــد     ــه      .موث ــره ،خان ــصرف ك از م
،سرشير ،سس مايونز و پنير پيتزا خـود         

 .داري كنيد 


