
راهنماي رژيم  مددجويان قلبي 

 (رژيم غذايي كم نمك وكم چزبي)

 مويتِ ي آهَسش سالهت: تاييس مٌٌسُ

 .غذا ّاي ضوا تايس آب پش ٍ يا مثاتي تاضس
اس هػزف رٍغي ّاي جاهس، مزُ، ذاهِ،  زًثِ ٍ رٍغني    

 .حيَاًي پزّيش مٌيس
 .رٍغي ّاي هايغ را تِ هقسار من هػزف مٌيس

 .ضيز، هاست ٍ لثٌيات من چزتي هػزف مٌيس* 

 .هزؽ، هاّي را ماهال تسٍى پَست هػزف مٌيس

 

گَضت ّاي قزهش را تِ هقسار منن هػنزف       *  
مٌيس ٍ ٌّگام هػزف چزتي ّا رٍي آى را ماهال 

 .جسا مٌيس

 

هغش، زل ٍ جگز، ملِ پاچِ، لثٌيات پنزچنزب،      *  

تستٌي، سرزُ ترن هزؽ، سَسيس ٍ منالنثنا ،       

غذاّاي مٌسزٍ ضسُ سس ّاي چزب، ضيزيٌي، 

ميل ّاي ذاهِ زار ٍ غذاّاي حاضزي هنين      

 .ًنٌيس

 

رٍغي سيتَى تزاي ضوا هفيس هي تاضس تِ ضزط  آى منِ      * 
النثنتنِ    .  ذالع تاضس ٍ تا سايز رٍغي ّا هرلَط ًطسُ تاضس

زر ضنوني     .  زقت مٌيس مِ زر هػزف آى سيازُ رٍي ًنٌيس
رٍغي سيتَى ٍ رٍغي هايغ هؼوَلي ًثايس ٌّگام طثد حزارت 

 .سيازي تثيٌٌس
هػزف هيَُ ّا ٍ سثشيجات ترػَظ سية تا            

پَست هزمثات ٍ تَت فزًگي تزاي ضوا تسيار هفيس 

 .است

هيَُ جات ٍ سثشيجات، جَي زٍسز، سثَ  ٍ جَ          

تِ زلي  زاضتي فيثز هحلَل تاػث ماّص چزتي تس         

 .هي گززز

زر هجوَع استفازُ اس يل رصين غذايي سالن تنزاي ّنونِ      
ّوچٌيي ًنطيسى سنينگنار،    .  افزاز ذاًَازُ تَغيِ هي ضَز

اًجام فؼاليت تسًي هٌاسة ٍ هػزف تِ هنَقنغ زارٍّناي      
  .تجَيش ضسُ هي تَاًس تيواري ضوا را مٌتزل مٌس



 :قلب و عزوقي
 :فطار ذَى را مٌتزل مٌيس

فطارذَى تاال تاػث افشايص تيطتز فؼاليت قلة هني    *  
تنزاي  .  ضَز ٍ رًٍس گزفتگي ره ّا را تسزيغ هي منٌنس  

مٌتزل فطارذَى استفازُ اس رصين غذايي هٌاسة ٍ مٌتزل 
 .ٍسى ضزٍري است

 : وسن خود را كنتزل كنيد
يني اس . چاقي ػاه  هْوي تزاي افشايص فطارذَى است

تْتزيي راُ مار ّا تزاي ماّص ػَارؼ تيوناري ّناي     

قلثي، من مززى ٍسى ٍ رساًسى آى تنِ ٍسى اينسُ آل         

ايي مار تا رػايت رصين غذايي اغَلي ٍ غنحنين     .  است

سيز ًظز هترػع ّوزاُ تا تحزك تسًي هٌاسة هيتَاًس 

 .اًجام ضَز

ملستنزٍل  .  چزتي يا ملستزٍل ذَى ذَز را ماّص زّيس
ًَػي چزتي است مِ زر ايجاز گزفتگي ره ّا ًنقنص     

 . ملستزٍل زًٍَع است. زارز

تايس  H.D.l. ٍ ملستزٍل ذَب يا  L.D.Lملستزٍل تس يا

 .تزاي ايي مار ماّص زّيسغلظت ملستزٍل تس را 

استفازُ اس يل تزًاهِ غذايي هٌاسة، مناّنص ٍسى،       
ٍرسش هٌاسة تا تَجِ تِ ضزايط ضوا ٍ ًنننطنينسى       

 .سيگار تسيار مول مٌٌسُ هي تاضس

 

سيگار ًنطيس چَى استؼوال زذاًيات تاػث افنشاينص     
 .ضزتاى قلة ٍ زر ًتيجِ افشايص مار قلة هي ضَز

 
ّوچٌيي سيگار مطيسى تاػث غليظ ضسى ذَى ضسُ ٍ 

 .احتوال لرتِ را تيطتز هي مٌس

 
تَجِ زاضتِ تاضيس مِ اًجام فؼاليت ّاي تسًني تناينس      
حتوا تا هطَرت پشضل ٍ تا تَجِ تِ ٍضؼيت قلثي ضوا 

 .اًجام ضَز

 :تَغيِ ّاي  هْن غذايي

 

يؼٌي .  ٍػسُ مَچل غذايي هػزف مٌيس 5-6زر رٍس  -1
تؼساز ٍػسُ ّاي غذايي هػزفي ضوا تايس سياز ٍ حنجنن   

 .آى من تاضس
هػزف هَاز غذايي ًفاخ تايس هحسٍز ضَز هاًٌس ملن،   -2

گ  ملن ٍ ّز هازُ غذايي مِ تؼس اس ذَرزى آى احسا  
 .  ًفد مٌيس

 :هػزف ًول تايس هحسٍز ضَز-3
تطَر طثيؼي زر هنَاز    (  هازُ تطني  زٌّسُ ًول)  سسين

غذايي هاًٌس ضيز، پٌيز، ترن هزؽ ٍ غيزُ ٍجَز زارز ٍ تنا  
 .هػزف ايي هَاز هقساري سسين ٍارز تسى هي ضَز

تٌاتزايي اس هػزف غذاّاي پزًول هاًٌس اًنَاع سنس      
   ٍ ... هايًَش، فلف  ٍ اًَاع ضَرّا هاًٌس ذيار ضَر، سيتنَى 

غذاّاي مٌسزٍ ضسُ ٍ حاضزي هاًٌس سَسيس ٍ مالثا  
 .ذَززاري مٌيس

سز سفزُ اس ًونساى ٍ اضافِ مززى ًول تِ غنذاّناي     
 . آهازُ ذَززاري مٌيس

زر تزمية تسياري اس زارٍّا سسين ٍجَز زارز تٌناتنزايني    

ّزگاُ تِ ّز زليلي زارٍي جسيسي تزاي ضوا تجَيش هني  

در مورد مصزف آن   ضَز، حتوا تا پشضل هترػع 

فشارخون يا ناراحتي قلبي خوود مشوور        به دليل 

  .كنيد


