
 تغذیه سالم در ماه رمضان

 
تاوان انظااار دارا   تنهاا در رارای ی میول غذایی ماه مباار  رمضاان اسا  و ناپذیر اص تغذیه مناسب جزو جدایی

 .صحیحی رفظار کند دار سالم  جسم و روح را به دس  آورد که م ابق قواعد روزه

 خوردن غذا زمان

 از  خااوردن اصااسی  سااه مرر،ااه اااحر  اف ااار و رااا  می غااذازمااان رمضااان در ماااه مبااار  
 
بارااد کااه از  اساا  اااامال

 م اا   راااده اسااا . هاام ماااازا بارااند
 
رصز   اااحر از  اسااا  کااه ناااور  برناماااهدر . دو زماااان ااااحر و اف ااار تشرصباااا

یکای . رود که عالوه بر زمان اافی برا  ذکر و دعا و عبادت  زمان اافی برا  غذا خوردن در ناار ررفظاه راده باراد

از موارد ارتباه غذایی در این مرر،اه  تسارید در غاذا خاوردن در وقا  ااحر اسا  کاه ااار خاود را  راد از  ناد روز 

سنگینی مرده  نی نشدن روند نبیعی مرارل هضام غاذا . ارش رما نشان خواهد دادروزه ررفتن در سیسظم رو 

 .روند ها  مرده و روده از عواقب این اار به رمار می در نول روز  ترش ی مرده و در ادامه آن نارارتی

سااتی نبای. نکظاه دیگاار در ماورد تغذیااه در ماااه رمضاان ایاان اسا  کااه بایااد باه زمااان صارا اف ااار و رااا  توجاه داراا 

بایسا  در  صارا اف اار می. بدون در نار دارتن حجم غذا  خورده رده در اف اار وارد مرر،اه راا  خاوردن راد

فاصاا،ه زمااانی اف ااار و رااا  بایااد . اولاا ن فرصاا  ممکاان صااورت ر االد تااا تااداخسی بااا زمااان رااا  خااوردن پاای  نیاااورد

راااا  خاااوردن هااام بایاااد ناااور   زماااان. قااادر باراااد کاااه در موقاااد صااارا راااا  غاااذا  هضااام نشاااده در مراااده نباراااد آن
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برنامه رصز  راود کاه تاا قبال از خاوان زماان ااافی بارا  هضام وجاود داراظه باراد و نبایاد باا راکم پار باه رخظ اوان 

 .رف 

 خوردن غذا میزان

یکاااای از . یکاااای دیگاااار از نکاااااتی کااااه در مااااورد تغذیااااه در ماااااه رمضااااان بایااااد بااااه آن توجااااه کاااارد م اااا ان غااااذا خااااوردن اساااا 

هاااااا  ت ااااا   ذایی  سااااایار  از افاااااراد ایااااان اسااااا  کاااااه حجااااام غاااااذا  خاااااورده راااااده توسااااا  آنمشاااااکالت در سیساااااظم غااااا

حجاام غااذا  اف ااار بایااد  ساایار کاام بارااد تااا قباال از رااا  خااوردن از مرااده خااار  رااده و امکااان . کنتللشااان نیساا 

حجم را  باید به ن و  کنتلل راود تاا هام امکاان . بدون اار مضر جانبی وجود دارظه بارد خوردن غذا  اصسی

تاانشالت مرسااو   رااد از رااا  باار م ظوصااات مرااده فشااار آورد  هاام مشااکسی در  خااوردن میااوه  رااد از رااا  بارااد  هاام

 .نشود روند خوان پی  نیاورد و هم مانعی بر غذا خوردن در وق  احر راصل

 خوردن غذا چگونه

 یا به دلیل م د
 
ودی  زمانی اس  یا یکی از مرضالت غذا خوردن خیسی افراد سرید خوردن غذا اس  که مرموا

به هر دلیل که بارد تاثا لات مضارش بار رو  مراده  سایار . استلس دارتن در موقد غذا خوردن یا به رسم عادت

پا  در مااه مباار   بایاد دقا  دارا  تاا تناایم وقا  . ردید خواهد بود و عواقبی ناروار باه دنباال خواهاد دارا 

بنااابراین بااا آراماا  غااذا  .و رااا  بااه ت جیاال صاورت نگ االدباه صااورتی اناااا  رااود تااا غااذا خاوردن در اااحر  اف ااار 

ساااالمتی دساااظااه راااوارش ماااا مااا ار  در تاااثم ن خاااوردن و ن اااوردن آن در رااارای  نگرانااای  اساااتلس و ناااارارتی   سااایار

 .اس 

 غذا نوع انتخاب

ظه یکی دیگر از نکات در مورد تغذیه ماه رمضان این اسا  کاه بایاد توجاه خابا ی باه ناوم غاذا  م ارفی خاود دارا

سااا  . هااا  ماسااا  تااارصن فاااکظور تریااا ن کننااده ساااالمتی و بیمار   خااورصم م م غاااذاهایی کااه ماااا می. بارااید
 
بااا کماااال تا

زماانی  -عوامل مظردد   ون عد  انالم از مواد غذایی  قدرت هوس در انظ ان  انظ ان غاذا در تنوعاات مکاانی

 .ان نادرس  غذایی ما دخال  دارندها و انظ ان بر اساس قدرت اقظ اد  در انظ  تب،یغات تولیدکننده

 

 

 



 بایدها و نبایدها

 

 سحری بايدهای

دار را بااه وهااره در روزهااا  اول ماااه مباااار   توانااد مشاوماا  فااارد روزه می  اياان. اااحر  را پاا  از نشمااه رااب مشااال  نشااد

دار   آن اسا   بهتلين نورشدنی برا  ج،ور ل  از تشانای در روزه .رمضان  در برابر تشنای و ررسنای افزاي  دهد

 .لیمو  تازه نرم دار  رده و نورشد توان آن را با  می آن  ه البظه می

اسااظداده از غااذاها  پاار پااروتد ن ماننااد ت اام ماار   سااوها  روراا   ماار   مااا ی  لبسشااات و ربو ااات در وعااده اااحر  

غاذایی پار فی ال از م ارا ماواد  .رود  ه قند خون ديرتر اف  پشدا  ناد و فارد  متال ارسااس كار   ناد باعث می

 .مانند س    و مشوه دريغ نكنشد

 سحری نبايدهای

از  .دار را از ااااحر  راااذا  نشاااد ها  گااااز نوراااابه .هنااااا  ااااحر  آن زهااااد ننوراااید .وعاااده ااااحر  را راااذا نكنشاااد

باارنو و مارااارونی پر اارن در وعااده اااحر  پره اا  م اارا تااه ديااا و غااذاها   سااشار  اارن و رااور ماننااد آش رااور  

از م اارا مااواد غااذايی را لين ماننااد زولبشااا و بامشااه در ااحر پره اا   نشااد زصاارا باعاث افاا  سااريد قنااد خااون و  . نشاد

ها  بادماااان   باارا  م ااار تشاانای از خااوردن غااذاهايی ماننااد انااوام نورااابه. رااود ارساااس ررساانای در نااول روز می

دهنده  برا  پيشگ ل  از بو  آزار .مايونز  س ل  پشاز و ف،دل در وعده احر  پره    نشدسوسي  و رالباس  س  

كاامن اینکااه رعاياا  ندااات بهدارااتی باارا  تااثم ن  .دهااان در نااول روز  از م اارا ساا ل و پشاااز در وعااده اااحر ب له  يااد

تارهن  نی مادت در رر مواد مغذ  موردنشاز بدن سبب افزاي  ناقا  روزه داران در مشابال ررسانای و تشانای ناوا

 .رود ها  تا سظان  به وهره ج،ور ل  از  م آبی بدن می ماه



 افطار بايدهای

راود  هنااا  اف اار از ماواد قناد   اه باه سارع  جاذن می .اف ار خاود را باا آن جاوش  را ل ياا  اا  ولار  بااز  نیاد

 باااارا  ایاااان وعااااده از 
 
سااااور  فرناااای يااااا آش رقشااااق ماننااااد خرمااااا   شاااام   عساااال يااااا نبااااات اسااااظداده  نشااااد و ترجی ااااا

از . راود باياد آن را باه عناوان غاذا  اامال در ناار ررفا  ارر آش رراظه در زماان اف اار اساظداده می .اسظداده رود

ارااايهايی در هنااااا   ایااان ماااواد غاااذایی باعاااث بی. م ااارا زهااااد ماااواد غاااذايی پااار  ااارن در وعاااده اف اااار خاااوددار   نشاااد

سعی  نشد  ه را  را با غاذاها  ساب    ام قناد و  .  را رعاي  کنیدفاص،ه زمانی ب ن اف ار و را .روند احر می

 ننااد  رااروم  اارده و سااا  بااه ساارا   ها يااا سااااد  ااه فشااار  ناادانی بااه مرااده وارد نمی فش االدار م اال سااور و ساا    

 .را  اصسی بروصد

ه مار   باابی هماراه ا  ما ی يا ساين به عنوان م ال  م را تكه. را  بهتل اس  از منا د پروتئشنی  م  رن بارد 

 .زا اس  ها  ب ارپز رده مانند هوهو  لو شا س    ن ودفرنای و ذرت  سیار مدید و انرژ  با انوام س    

 

 افطار نبايدهای

م را بي  از  .وعده اف ار  از  ا  پررنا اسظداده نشود .از آرامشدن آن يخ يا نورابه خشسی سرد پره   کنید

وهره مايرااات  ها  بااه رااود و م اارا زهاااد نورااشدنی اااا  اف ااار  باعااث تشاانای میرااد مااواد غااذايی راا لين و  اارن هن

رااود و  هااا  دسااظااه رااوارش ساابب اخااظالل در هضاام و جااذن مااواد غااذايی می خناا   بااا رقشااق  ااردن اسااشد و آنزهم

و  م را ديرهناا  ماواد غاذايی باعاث باه تاثخ ل اناداختن خاوان . ند مشكالتی مانند درد ركم و ندخ را ايااد می

 .رود روص،ای هناا  احر می اريهايی و بی در نهاي  بی

ها در ماه مبار   رود  بنابراين بهتل اس  از م را آن مواد غذایی ر،ه پا ه  س لابی و ر لدان موجب تشنای می

 .رمضان پره    رده يا به صورت  م آن و  م نم  در وعده اف ار مشل رود

 

 

 

 



 ها  مناسب ماه رمضان نوریدنی

  

 لیموبآ شربت 

 .رر   آب،یمو کم ر لین سبب ترشح بزاق رده و ارساس تشنای را در روزه داران برنرا می کند

 شربتی تخم و خاکشیر شربت 

انااااد و  ها  ماااااه رمضااااان راااار   خاکشاااا ل و ت اااام راااار تی هسااااتند کااااه خناااا  کننااااده و كااااد ع   از دیگاااار نوراااایدنی

در نتیاااه نیاااز باادن را بااه ماادت . بااه تاادرصو آن را بااه باادن برسااانندها  خااود نگااه دارنااد و  تواننااد آن را درون دانااه می

 .بهتل اس  آنها را بدون رکر یا با رکر کم م را کرد. کنند نوانی تر نسب  به آن تثم ن می

 کاسنی 

ها   راود نورایدنی در ب ن عرقیات سنتی  فش  ااسنی خاصی  خنا  کننادگی بادن را دارد  از ایان رو پیشانهاد می

 .رمضان مانند خاکش ل را با کمی ااسنی و رالن م ،وط و سا  اسظداده کنید م  وص ماه

 سکنجبین شربت 

توانااد بااه رفاد ع اا  کماا  کنااد و بهتاال  رار   سااکناب ن بااه تنهااایی یاا بااا اكااافه کااردن سااکناب ن باه خاکشاا ل ن اا  می

 .اس  این ترکیب را تهیه و برا  رفد تشنای آن را بنورید

 نعناع کرده دم 

تهیاااه و . گ خشااا  نرناااام یاااا م ،اااوط آن باااا عسااال بااا ن اف اااار تاااا ااااحر موجاااب رفاااد تشااانای خواهاااد شد  کااارده بااار 

. بااارا  تهیاااه آن بایاااد از رااار   پایاااه اساااظداده کااارد. م ااارا رااار   نرناااام ن ااا  بااارا  رفاااد تشااانای  سااایار مدیاااد اسااا 

ساایار راااوارا و باااه نسااب  دو بااه یااا  و افاازودن مشاادار  عااارق نرنااام و آن لیمااو تااارش  آن را   جوراااندن آن و رااکر

ها  توصایه راده بارا  مااه  کناد و از نورایدنی ایان رار   ن ا  باه م ا ان زصااد  از ع ا  ج،اور ل  می .کناد مدیاد می

 .رمضان اس 

 نبات و زبان گاو گل با عمانی لیمو کرده دم 

مناسااب در توانااد عااالوه باار رفااد تشاانای  باعااث آراماا  و خااوان  د  کاارده لیمااو عمااانی بااا گاال گاااو ز ااان و نبااات ن اا  می

 .رب رود



 عسل با هندی تمبر شربت 

خی  کردن تم ل هند  و صاا کردن آن و سا  م ،وط آن با عسل و تهیه رار    نورایدنی مدیاد  بارا  رفاد 

 .یبوس  در ماه رمضان م سون می رود

 

 


