 )6گوشت های فر آوری شده
(همبرگر،سوسیس،کالباس ،پنیر پیتزا ،پیتزای
آماده).

)7میان وعده ها بدون نمک ،چیپس های بدون
نمک(تهیه شده در منزل)ذرت بو داده بدون نمک تهیه
شده در منزل

)7تنقالت شور مانند چیپس ،پفک ،چوب شور،
بیسکوئیت های شور ،کراکرهای شور ،مغزدانه

برای دریافت اطالعات بیشتر به یکی از مراکز زیر

های شور

مراجعه کنید:

عادت به این مواد را انتخاب کنید:

رژیم غذا یی کم نمک چیست؟

)1مراکز مشاوره تغذیه

)1حذف یا به حداقل رساندن مقدار نمک اضافه
شده به غذا در زمان طبخ ،حذف نمکدان از سر
سفره

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

)2مطب متخصصین تغذیه
منبع:گروه تغذیه بالینی،دفتر تهیه(تغذیه و

)2سوپ های خانگی کم نمک،آب گوشت کم نمک

جامعه،سایت معاونت درمان)

)3سبزی های تازه یا یخ زده آماده شده در منزل
بدون اضافه کردن نمک
)4پنیر های کم نمک یا بدون نمک،
)5خورش ها و خوراک های کم نمک تهیه شده در
منزل
 )6انواع گوشت ،مرغ و ماهی نمک نزده تازه یا یخ
زده.

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی
http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
وا حد آ موزش به بی مار روز های یک
شنبه و سه شنبه شماره ت ماس :
46259061-63

واحد آموزش به بیمار
پائیز 1393

داخلی 302

باز نگری 1395
4
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چگونه می توان نمک کمتری مصرف کرد؟

منظور از رژیم غذایی کم نمک چیست؟
این رژیم برای افراد مبتتال بته فشتار ختون بتا

)1غتتذا هتتای کتتم نمتتک را انتختتاب کنیتتد و یتتا

بیماری های قلبتی عروقتی و کلیتوی تو تیه متی

غذا ها را با مقدار نمک کمتری تهیه کنید.

شود وقتی بترای شتما رژیتم غتذایی کتم نمتک

)2در سر سفره از نمک دان استفاده نکنید.

(کتتم ستتدیم)ت ویز متتی شتتود بتته ایتتن معنتتی

)3بتترای طعتتم دادن بتته غتتذا هتتا بتته جتتای نمتتک

است کته بایتد میتزان نمتک مصترفی ختود را از

از طعتتم دهنتتده هتتایی ماننتتد ستترکه ،آب لیمتتو،

طریق کم کردن نمک غتذادر طتول طتبخ و نمتک
موجود در تتنقالت ،غتذا هتای طتبخ شتده

و...

بتته کمتتتر از  5گتترد در روز کتتاهد دهیتتد  .در

ستتتیر ،پیتتتاز و ستتتبزی هتتتای معطتتتر استتتتفاده
کنید.

)9آجیل و مغز دانه(مانند باداد و پسته و  )...را به ورت
بی نمک یا خاد(شور نشده)مصرف کنید.
)10مهم ترین د یل مصرف زیاد نمک ،عادت بته طعتم
شور است .پس مطمئن باشید با کم کردن مقتدار نمتک
مصرفی خود ،در طول زمان به طعم کم نمک هم عتادت
می کنید.
از عادت به این مواد پرهیز کنید.

بعضتتی از متتوارد میتتزان نمتتک یتتا ستتدیم متتواد

)4تتتتا حتتتد امکتتتان از مصتتترف غتتتذا هتتتای

غتتذایی روی بستتته بنتتدی آن هتتا در شتتده

تتتنعتی(غذا هتتتای آمتتتاده و کنستتترو هتتتا )کتتته

)1افتتزودن نمتتک بتتید از حتتد بتته غتتذا در زمتتان
طبخ،استفاده از نمکدان در سفره

است .در واقتع رژیتم غتذایی کتم نمتک از غتذا

نمک زیادی دارند ،خوداری کنید.

هایی تشتکیل شتده کته بته طتور طبیعتی نمتک

)5نتتان هتتای کتتم نمتتک یتتا بتتی نمتتک مصتترف

)2مصرف زیاد ادویه جات و چاشنی ها ،سوپ های آماده،

کنیتتد .توجتته کنیتتد کتته مقتتدار نمتتک موجتتود در

قرص سوپ ،چاشنی همراه نودل و....

کمی دارند و شامل میوه هتا و ستبزی هتای تتازه
،گوشت ،مرغ و ماهی تتازه ،ستیب زمینتی ،بترن
و ماکتتارونی استتت .مراقتتب باشتتید کتته در زمتتان

نان ها معمو زیاد است.
 )6متتتواد غتتتذایی تتتتازه و طبیعتتتی بخوریتتتد و

)3حبوبات و سبزی های کنسترو شتده ،کنسترو زیتتون

نکنیتتد و یتتا ستتر ستتفره از نمکتتدان استتتفاده

مصتتترف متتتواد غتتتذایی شتتتور،دودی و انتتتواع

شور ،انواع شور ها مانند خیار شورو ...

نکنید.

ترشی ها را کاهد دهید.

های طبخ غذا بته آن نمتک بتید از حتد اضتافه

 کسانی کته بایتد بتید از بقیته مراقتب مقتدار
نمک مصرفی خود باشتند عبارتنتد از :افترادی
کتته فشتتار ختتون بتتا دارنتتد ،افتتراد بتتا ی

 )7بتترای کتتم کتتردن مقتتدار نمتتک پنیتتر هتتا  ،آن
ها را قبل از مصرف در آب بخیسانید.

)5خوراک های آماده و غذا های فرآوری و بستته بنتدی

)8برچستتتب هتتتای روی بستتتته متتتواد غتتتذایی را

شده مانند خورش های کنسرو شده.

25ستتال و بتته وی ت ه بتتا تر از65ستتال،مادران

بتتترای دانستتتتن مقتتتدار ستتتدیم متتتواد غتتتذایی،

باردارو مادران شیرده.

مطالعه کنید.

1

)4پنیر محلی یا پاستوریزه شور ،کره باداد زمینی

2

3

