
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مایعات به براي کارکرد موثر فیبر مواد غذایی, نوشیدن 

میزان کافی ضروري است. نوشیدن آب یا سایر مایعات را 

به همراه غذاهاي پرفیبر به خاطر داشته باشید؛مگر اینکه 

پزشک یا مشاور تغذیه شما به هر علتی رژیم دیگري را 

  براي شما تنظیم کرده باشد.

  به چه مقدار فیبر نیاز داریم؟

اد توصیه گرم فیبر براي همه افر 35- 30مصرف روزانه 

می شود. این مقدار شامل فیبر موجود در مواد غذایی 

نامبرده و همچنین سبوس و پوسته غالت کاملی است که 

مصرف می کنیم. تحمل افراد مختلف نسبت به فیبر 

متفاوت است و اگر مقدار زیادي فیبر به غذاي خود اضافه 

کرده یا در مصرف مواد غذایی پرفیبر زیاده روي کنیم, 

است سبب افزایش حجم مدفوع و ایجاد نفخ شود. ممکن 

توصیه می شود به تدریج میزان مصرف فیبر را در برنمامه 

غذایی خود افزایش دهید تا این حالت برایتان ایجاد نشود. 

هدف درمانی از مصرف فیبر تنظیم حرکات روده ها در 

  حد طبیعی است.

  

  چگونه مصرف فیبر غذایی را افزایش دهیم؟

 

  

نیمی از غالت مصرفی روزانه باید حاوي  حداقل .1

سبوس باشد. بنابراین تا حد امکان نان و غالت 

مصرفی خود را از نوع سبوس دار انتخاب کنید 

 (مانند نان سنگک).

در تهیه و تدارك غذا تا حد امکان از انواع غالت  .2

سبوس دار, برنج, ماکارونی سبوس دار, رشته, بلغور 

 و حبوبات استفاده کنید.

انواع سبزي هاو میوه هاي تازه را در برنامه غذایی  .3

 واحد در روز) 3خود بگنجانید ( حداقل 

تا حد امکان از میوه هاي تازه به جاي آب میوه  .4

 استفاده کنید.

تا حد امکان مصرف سبزي هاي نشاسته اي مثل  .5

سیب زمینی را محدود کنید ولی بهتر است آن را به 

 کنید.صورت بخارپز و یا آب پز تهیه 

هر روز سبزي هاي تازه و ضدعفونی شده را به  .6

صورت سبزي خوردن, ساالد یا به شکل بخار پز 

 مصرف کنید.

سبزي بیشتري به سوپ, خورش ها و خوراك خود  .7

 اضافه کنید

  

  تعالی بسمه

  رژیم غذایی پرفیبر چیست ؟

این رژیم غذایی براي بیماران مبتال به یبوست, پیشگیري 

از سرطان لوله گوارش و سایر موارد توصیه شده توسط 

پزشک مورد استفاده قرار می گیرد. فیبر یکی از اجزاي 

ر بدن به طور کامل هضم نمی غذاهاي گیاهی است که د

شود یک رژیم غذایی پرفیبر شامل میوه هاي تازه, سبزي 

هاي تازه, غالت کامل (پوست نگرفته), انواع حبوبات و 

سبوس ها است. همه این غذاها منابع غنی فیبر هستند. 

محصوالت لبنی و حیوانی همچون گوشت, ماهی, مرغ, 

  تخم مرغ و شیر فاقد فیبر هستند.

ژیم غذایی پرفیبر در درمان بیماري ها نقش ر

  چیست؟

زمانی که غذاهاي غنی از فیبر مصرف می کنید, از 

دستگاه گوارش عبور کرده و فیبر موجود در غذا ایجاد 

حجم و بدنبال آن جذب آب می کند با افزایش مصرف 

فیبر, احساس پر بودن ایجاد می شود و احتمال پرخوري 

جود فیبر در غذا سبب نرمی کمتر می شود. عالوه بر آن و

و طبیعی شدن قوام مدفوع شده و از ایجاد یبوست, 

سندروم روده تحریک پذیر و سایر مشکالت روده اي 

پیشگیري می کند. وجود فیبر به مقدار مناسب در برنامه 

  غذایی می تواند از سرطان روده بزرگ پیشگیري کند.

  



 
ــک عــد+انواع ســبزیجات پختــه شــده حــداقل یــک          ی

ب یـــا دوغ یـــک لیوان+ســـوپ لیوان+ماســـت کـــم چـــر

  پیاله متوسطجو یک 

ــان وعــده: انــواع میــوه یــک عــدد متوسط+بیســکوئیت    می

ــبوس دار   ــاي س ــک    3-2ه ــدون نم ــا ب ــدد+انواع مغزه ع

  نصف لیوان

  

چند نمونه غذاي حـاوي فیبـر و الیـاف گیـاهی     

  بیشتر:

ــو, دلمــه     ــرگ م دلمــه ســبزي ها(دلمــه بادمجــان, دلمــه ب

ــم) ــو خــورش (مشــروط   -کل ــواع چل ــبزي  ان ــه س ــر اینک ب

ــرده)    ــرخ ک ــر س ــا را کمت ــاي آنه ــواع آش  -ه ــاقال  –ان ب

ــه  ــا و عدســی  –پخت ــه   –خــوراك لوبی ــواع پلوهــاي تهی ان

  انواع پلوهاي حاوي سبزیجات –شده با حبوبات 

  

  
   

ته یک وعده غذاي گیاهی حداقل یک بار در هف .8

 (تهیه شده با سبزي ها, غالت و حبوبات )میل کنید.

در میان وعده ها مصرف مواد شور, شیرین و پرچرب  .9

را محدود کرده و میوه, سبزي, آجیل کم نمک, 

 خشکبار و غالت سبوس دار را جایگزین کنید.

نمونه رژیم غذایی حاوي فیبر و الیاف 

  گیاهی بیشتر:

نگک یا هر نوع نان تهیه شده از آرد سبوس صبحانه: نان س

کف دست)+پنیر کم نمک (به اندازه یک قوطی  2دار (

عدد+ گوجه فرنگی و خیار (هرکدام  2کبریت)+گردو 

حداقل یک عدد) یا سبزي خوردن (به اندازه یک بشقاب 

  کوچک)+ شیر کم چرب (یک لیوان)

ناهار: برنج سبوس دار یا مخلوط با حبوبات (عدس 

قاشق غذاخوري سرصاف)+مرغ یا گوشت آب  10(پلو)

گرم+ساالد تهیه شده از انواع سبزیجات یک  60پز 

  لیوان+ماست کم چرب یا دوغ یک لیوان

: نان سنگک یا هر نوع نان تهیه شده از آرد سبوس شام

  کف دست)+سینه مرغ آب پز شده 2دار (

  

  

  
  

  سارا میرزائی رضائی:کننده تهیه

  

  کمیته آموزش سالمتتایید کننده: 

  

CRTM.iums.ac.ir 

 رژیم غذایی پر

  فیبر


