


نقش روزه داري در سالمت جسمي

استراحت دستگاه گوارش❖

جلوگيري از فرسودگي دستگاه گوارش❖

ان ها با استراحت بيشتر دستگاه گوارش خون رسانی به سایر ارگ❖

.خصوصا مغز و سيستم عصبی تسریع می شود

تحليل و كاسته شدن ذخایر قبلی چربي در بدن❖

روزه داري حتي در افراد الغر و یا افراد با وزن طبيعی باعث

ای مي شود تا چربي های قدیمی بدن سوخته شود و چربی ه

.تازه و مناسب جایگزین شود



هدف از روزه داري

 هدف از روزه داري از نظر گوارش حذف یک وعده از رژیم غذایي

وعده حذف شده را به صورت افزایش حجم غذا در وعده نبایداست و 

.افطار و سحر جبران شود

 در ماه رمضان برنامه غذایي افراد به دو وعده اصلي افطار و سحر

وعده افطار، شام و سحري تقسيم 3محدود مي شود که بهتر است به 

.شود

داشتن برنامه غذایي متعادل و متنوع در دوران ماه رمضان باعث

.  انندمي شود تا روزه داران بتوانند با سالمتي این دوره را به پایان برس





برنامه غذایي افطار

د در زمان افطار قند خون در پایين ترین سطح خود قرار دار▪

.که یکي علل سردردهاي نزدیک افطار است

:بهترین رژیم براي باز کردن روزه▪
مایعات گرم همراه با  قندهاي  ساده طبيعيدریافت▪

عدد خرما3-2آب جوش به همراه ▪

شير گرم به همراه یک قاشق عسل▪

چاي کمرنگ و تازه دم به همراه خرما، کشمش، توت خشک▪

.سپس مصرف کمي نان و پنير و گردو یا سبزي خوردن▪



برنامه غذایی شام
غذا باید متنوع ومتعادل  مصرف شود❑

گروه اصلی هرم مواد غذایی در برنامه غذایی گنجانده شود4یعنی ❑

نان وغالت❑

ميوه و سبزیجات❑

گوشت و حبوبات❑

لبنيات                                                                                                 ❑

بر این اساس الزم است  در کنار غذای اصلی ❑

یک ليوان ماست یا دو ليوان دوغ❑

یک ظرف ساالد همراه با آبليمو یا آبغوره❑



نکات تغذیه اي وعده افطار و شام
پر خوری و ورود حجم زیاد غذا به معده در زمان افطار➢

.باعث نفخ و سوءهاضمه در افراد مي شود

نوشيدن آب زیاد همراه غذا باعث رقيق شدن شيره معده و سخت هضم ➢

.شدن غذا می شود

نوشيدن مایعات سرد و نوشابه هاي گازدار هنگام افطار➢

.باعث تحریک معده و ایجاد عوارض گوارشي مي شود

واحد مغزجات2-1واحد ميوه و 4-3ساعت بعد از شام، 3-2بهتر است ➢

.مصرف شود



برنامه غذایي سحری

وعده سحری از اهميت ویژه ای برخوردار است زیرا بعد از آن ساعات روزه 

.داری آغاز می شود وبدن دیگر انرژی دریافت نمی کند

خالي ماندن دستگاه گوارش و نداشتن منبع انرژي برای مدت طوالني،

ی را كليه فعل و انفعاالت بدني از جمله روند ترشح اسيد و آنزیمهاي گوارش

دچار اختالل می کند

و باعث بروز عوارض مختلفي چون سوزش سر دل، زخم معده، 

افت قند خون، کاهش تمركز، پایين آمدن توان کاری، 

.بي حوصلگی و عصبانيت مي شود



نکات تغذیه اي وعده سحري
oيده  است در وعده سحر ازغذاهای دیر هضم مانند کربوهيدراتهای پيچبهتر

ده شودو منابع فيبر مانن غالت سبوس دار، حبوبات و ميوه وسبزی استفا

oو در حقيقت سحری باید مانند یک صبحانه کامل  مصرف شود و سبزی

ميوه درآن گنجانده شود

o مصرف غذاهای پر گوشت، پرچرب و ادویه دار در وعده سحر  باعث

احساس تشنگی در طول روز می شود



وعده سحری

استفاده از مواد قندي و شيریني به ميزان زیاد در وعده سحر باعث افزایش

ه و ناگهاني هورمون انسولين در خون شده و در نتيجه كاهش قند خون گردید

ممكن است عوارضي چون  سرگيجه، بيحالي ، پرخاشگري،عصبانيت و

.ضعف ناگهاني را به دنبال داشته باشد

نان نياز سالمندان به علت کم تحرکی اکثرا دچار یبوست هستند و بيشتر از جوا

به مصرف ميوه وسبزی  در وعده سحر دارند



علل بروز یبوست
وعده های غذایی نامنظم

 دریافت ناکافی  آب

دریافت ناکافی میوه، سبزی

هادریافت زیاد گوشت پرچرب و لبنیات پرچرب،شیرینی ودسر

مصرف غذاهای آماده

فعالیت و تحرک بدنی ناکافی

استرس ها و فشار عصبی



پيشگيری از یبوست
ربرنامه غذایی پر فيبر مانند ميوه ها سبزی ها حبوبات وغالت سبوسدا

مصرف سبزیجات بصورت خام وپخته

مصرف ميوه های خشک مانند برگه زردآلو ، آلو و انجير

استفاده از غذاهای ملين مانند خورشت آلو و کرفس

از مقدار کم شروع شود: اضافه کردن سبوس به غذا

 مصرف مقادیر کافی آب و سایرمایعات

افزایش حجم مدفوع

تسهيل حرکات روده

ليوان آب8-6حداقل 

یک ساعت بعد از افطار تا نيم ساعت به مصرف سحری، ميل کنيم



نکات مهم تغذیه و روزه داری
 مصرف زیاد قهوه و چای به دليل خاصيت

.ادرار آوري و كافئين موجود در آن توصيه نمي شود

 غذاي افطار و سحري نباید پر حجم باشد و حتي االمكان از مصرف
.غذاهاي پرچرب و دیر هضم خودداري شود

براي از بين بردن یا كمتر شدن عطش شدید در این ماه از مواد غذایي
در وعده افطار و( ميوه ها و سبزیها و غالت سبوس دار)پر فيبرمانند

سحر استفاده کرد چرا كه این مواد آب زیادي را در خود جذب كرده و 
.بدن مي تواند آن را به آهستگي جذب كند



نکات مهم تغذیه و روزه داری

 مصرف بيش از حد زولبيا و باميه باعث کاهش اشتها می شود و

.همچنين می تواند باعث اضافه وزن و چاقی شود

 ذیه با به هنگام افطار، تغ.منابع قندي و انرژي مانند خرما افطار كنيمبا

یك ماده غذایي مناسب مانند شير، خرما، فرني، آب ميوه،شعله زرد و

چاي كم رنگ آغاز شود و از آشاميدن آب سرد در شروع افطاري 

.خودداري نمایيم



روزه و بیماری ها

اال، با توجه به اینكه روزه داري مي تواند مشكالت سالمتي مانند فشار خون ب

چربي خون باال، چاقي و اختالالت گوارشي را بهبود بخشد،

اما 
اریهاي دیابت، نوسانات فشار خون بيم:چنانچه مبتال به بيماریهاي مزمن مانند

ورت قلبي عروقي،نارسایي هاي كليه هستيد، حتما با پزشك معالج خود مش

.كرده و در صورت صالح دید پزشك روزه بگيرید

ای یادمان باشد ماه رمضان فرصت مناسبی بر

کاهش و کنترل وزن می باشد



 با توجه به اینكه روزه داري مي تواند مشكالت سالمتي مانند فشار 

خون باال،چربي خون باال،چاقي و اختالالت گوارشي را بهبود 

بخشد،اما چنانچه مبتال به بيماریهاي مزمن مانند،دیابت،بيماریهاي 

قلبي عروقي،نارسایي هاي كليه و نوسانات فشار خون هستيد،به 

طور حتم با پزشك معالج خود مشورت كرده و در صورت صالح دید 

.پزشك روزه بگيرید


