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) 130انتشارات كميته علمي- اجرايي آموزش بهداشت (

توصيه هاي تغذيه اي  

در 

 ماه مبارك رمضان



 1387 زمستان 

هوالعليم 
 
 

مقدمه 
رمضان، ماه نزول بركات بي پايان 

خداوندي است، رحمت خداوند در اين ماه 
بيشتر از ساير ماه ها نثار بندگان 

مي شود.  
ماه رمضان در نزد خداوند برترين 

ماه ها، روزهايش برترين روزها، شب هايش 
برترين شب ها و ساعات آن برترين ساعات 

است. 
امروزه مشخص شده است كه روزه يك روش 
موثر درماني براي تعدادي از بيماري ها 

است. 
عمل غذا خوردن با بلعيدن لقمه پايان 
نمي پذيرد. بلكه با بلعيدن غذا تمام 

دستگاه هاي بدن وارد عمل مي شوند 
بنابراين با روزه داري امكان استراحت 

پس از يازده ماه فراهم مي شود. 
روزه داري باعث تقويت سيستم ايمني 
بدن، كاهش چربي ذخيره بدن، كاهش 

رسوبات چربي در شريان ها و پيشگيري از 
تصلب شرائين، كاهش التهاب مزمن كليه ها 
و رفع برخي سموم متراكم در بدن مي شود. 
اما آنچه مهم است بايد براي رسيدن به 

اين همه فوائد« بهداشت تغذيه 



روزه داري» را بدانيم و از عوارض روزه 
داري به نحو ي كه امروزه شاهد آن هستيم 
يعني پرخوري هنگام افطار و سحر و تحمل 

 ساعت 16 تا15گرسنگي براي مدت زمان 
پيشگيري نماييم. 

 
 

 

« سحـري» 

 

توجه! 

درهنگام سحر غذا را با آرامش ميل كنيد. 
 

درهنگام خوردن سحري توصيه مي شود:  
خوردن ميوه در هنگام سحري  .1

مي تواند باعث افزايش مقاومت در 
 برابر تشنگي شود.

از خوردن غذاهايي كه ادويه  .2
 زياد دارند پرهيز نماييد.

از نظر تغذيه اي روزه بدون  .3
 سحري توصيه نمي شود.

خوردن سحري براي همه روزه  .4
داران به خصوص نوجوانان در حال 

رشد ضروري بوده و مي توان با قرار 
دادن گوشت، برنج، حبوبات وسبزيجات 

پروتئين هاي مورد نياز بدن را 
 تامين كرد.



به افرادي كه قادر به خوردن  .5
يك وعده غذايي كامل در سحر 

نمي باشند، خوردن آب، چاي، شير و 
 مانند اين ها توصيه مي شود.

مصرف مواد غذايي شيرين در  .6
 وعده سحري توصيه نمي شود.

نوشيدن آب زياد بعد از خوردن  .7
سحري از بيم تشنگي به دليل اينكه 

موجب احساس نفخ و اختالل هضم 
مي شود، توصيه نمي گردد. 

 
 
 

«افطاري» 

 

توجه! 

از مصرف مايعات سرد بپرهيزيد. 

 
درهنگام افطاري توصيه مي شود:  

غذا به آرامي ميل كرده و از ُپر  .1
خوري بپرهيزيد. 

افطار را با خوردن خرما، كشمش و  .2
 عسل آغاز كنيد.

غذاهاي ساده، سهل الهضم و نرم  .3
انتخاب شود مانند:  

  .شير گرم همراه با عسل و خرما



  چاي كم رنگ همراه با نان و پنير و
گردو. 

  فرني، شير برنج، حليم (كم شيرين
و بي روغن). 

  .خوردن سبزي در هنگام افطار
اجتناب از خوردن بعضي غذاهاي نامناسب 
و مشكل ساز كه باعث ايجاد اختالالت سوء 

هاضمه مي شود مانند:  
  عدم مصرف غذاهاي پرحجم و دير هضم

مانند آش رشته همراه با نعناع سرخ 
كرده و پياز داغ و روغن . 

  عدم مصرف تنقالت به دليل مقدار
زياد شكر و روغن مانند پشمك و 

باميه و زولبيا . 
  عدم استفاده از غذاهاي تريت كرده

مانند نان در آبگوشت. 
 

 

«شام» 

 

توجه! 

بهتر است وعده افطار از وعده شام جدا شود. 

 
توصيه مي شود وعده هاي زير را در برنامه 

غذايي اضافه كنيم: 



  ،فاصله افطار تا شام: خشكبار
شيرموز يا شيرهويج. 

  فاصله شام تا خواب: انواع ميوه هاي
فصل. 

 .مصرف كافي آب و مايعات 
در وعده ي شام بهتر است غذاهاي زير 

استفاده شود:  
  غذاهايي مصرف شود كه درحالت

معمولي در نهار استفاده مي گردد، 
مانند خورش،  برنج، سبزي خوردن و 

ماست. 
  ،انواع سوپ ها، كوكوها، خوراك ها

ماكاروني همراه با ماست، خيار، 
سبزي هاي تازه و ساالد فصل. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

«افت فشار خون» 

 

توجه! 

هرگز وعده هاي سحر، افطار و شام را حذف نكنيد. 



 
درهنگام روزه داري گاه به علل زير افت فشار 

خون پديد مي آيد:  
كاهش وعده هاي غذايي.  .1
 مصرف ناكافي مايعات. .2
 حذف وعده هاي سحري. .3
 فعاليت شديد روزانه. .4
 فشار عصبي. .5
 

در صورت داشتن هر يك از عالئم افت فشار خون، 
تهوع، تشنگي و يبوست توصيه هاي زير را مورد 

توجه قرار دهيد:  
حذف نكردن وعده هاي سحر، افطار و شام.  .1
 مصرف كردن مايعات مانند: .2

  دوغ، دلستر
  .شير عسل، شربت ليموترش همراه با عسل
 

 
 
 
 

 
 

«حالت تهوع» 

 

توجه! 

از مصرف غذاهاي پرحجم، شيرين، پر ادويه، پر چرب و خيلي گرم در 

. هنگام سحر و افطار خودداري كنيد



 
درهنگام روزه داري به علل زير ممكن است 

حالت تهوع به فرد دست بدهد:  
   تغيير وعده هاي غذايي
  .تداخل غذاهاي مصرفي
  .عجله كردن در خوردن غذا
  مصرف غذاهاي پرحجم، پر ادويه و

 شيرين.
 

با رعايت نكات زير اغلب بهبودي حاصل 
مي شود، در غير اين صورت به پزشك مراجعه 

كنيد:  
وعده ي افطار از شام جدا شود.  .1
از مصرف چند نوع غذا با هم خودداري  .2

 شود.
غذا با آرامش خورده شده و كامالً جويده  .3

 شود.
در ميان وعده ها، ميوه هايي مثل انار و  .4

 انگور خورده شود.
از خوردن غذاهاي شيرين و خيلي چرب،  .5

غذاهاي تند وپر ادويه و پرحجم، آب و 
 نوشابه و دوغ همراه غذا خودداري شود.

 
 

 
 

«تشنگي» 

 

توجه! 



نوشيدن آب زياد بعد از خوردن سحري از بيم تشنگي كار درستي نيست 

بدليل اينكه موجب احساس نفخ و اختالل در هضم مي گردد، بنابراين 

خوردن ميوه به منظور افزايش مقاومت در برابر تشنگي توصيه مي شود. 
در هنگام روزه داري گاه به علل زير تشنگي به 

فرد روزه دار عارض مي شود: 
مصرف ناكافي آب و مايعات.  .1
فعاليت شديد. (كاركردن سخت در گرما  .2

 همراه با تعريق زياد).
 مصرف ناكافي سبزي و ميوه. .3
مصرف غذاهايي كه براي هضم و جذب آب  .4

فراوان مي خواهند، مثل غذاهاي چرب و 
 پروتئين دار.

 
پرهيز از خوردن بعضي غذاها تشنگي را تا حد قابل مالحظه اي كاهش مي دهد مثل 

موارد زير:  
غذاهاي خيلي چرب وسرخ شده.  .1
 غذاهاي پر نمك. .2
 غذاهاي پر پروتئين (عصاره گوشت). .3
عدم مصرف بادمجان، فلفل و ساير ادويه ها  .4

 در هنگام سحر.                
 
 
 
 
 

 

«يبوست» 

 



توجه! 

بهتر است خود ميوه مصرف شود تا آب ميوه، زيرا ميوه ها سرشار از فيبر 

. هستند و از يبوست جلوگيري مي كنند
 

يبوست يعني مدفوع سفت، كاهش حركات 
روده  ي بزرگ و دفع مدفوع همراه با درد. 
درهنگام روزه داري گاه به علل زير، فرد 

دچار يبوست مي شود: 
تغيير زمان مصرف غذا و اصرار  .1

بر عدم تخليه هنگام احساس دفع. 
 داشتن فعاليت كمتر. .2
 دريافت كم مايعات. .3
عدم وجود فيبر در رژيم غذايي  .4

 ومصرف ناكافي سبزي و ميوه.
براي پيشگيري از مشكالت گوارشي توصيه هاي 

زير پيشنهادمي گردد:  
توجه به دفع به موقع مدفوع.  .1
 4داشتن فعاليت مناسب (پياده روي،  .2

 ساعت بعد از افطار).
استفاده از رژيم هاي فيبر دار  .3

 (حبوبات ،سبزيجات و ميوه جات).
 6-8دريافت كافي آب به ميزان(  .4

 ليوان) در روز.
مصرف نان سبوس دار (سنگك)، انواع  .5

جوانه ها( گندم، ماش) و انواع 
 سبوس (گندم) 

 
 



خودداري نمودن از مصرف غذاهاي آماده از  .6
 قبيل سوسيس، كالباس وغذاهاي كنسروي . 

عدم مصرف نوشيدني هاي گازدار (انواع  .7
نوشابه ها) و كافئين دار(قهوه و 

 شيركاكائو).
براي رفع يبوست هاي مزمن توصيه مي شود:  

چهار عدد انجير خشك را در نصف ليوان  .1
شير پر چرب خيسانده ناشنا ميل كنيد. 

يك قاشق سرخالي خاكشير رادر يك ليوان  .2
آب ولرم خيسانده وهمراه با عسل ناشتا 

 ميل كنيد.
خورش هاي ملين مثل خورش آلو، خورش هاي  .3

سبزي دار و سبزيجات و ساالد استفاده 
 كنيد.

 
 
 
 
 
 
 

منابع:  
افضلي- زهرا- كتابچه تغذيه روزه داري رمضان- 

 86شركت نيرو محركه- مرداد 
حقيقت جو- الهام- ماهنامه پيك نشر- نيروگاه 

  86- مرداد82شهيد رجايي- سال هشتم شماره 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

روزه فرمان خدا و تمريني براي زندگي 

سالم و با معنويت و تالشي براي نزديكي به 

خدا و دستيابي به مراحلي از تقوا است. 

انتخاب روش هاي بهداشتي و تغذيه مناسب 

مي تواند با تامين سالمت بيشتر، انسان را 

براي بهره گيري از بركات ماه خدا ياري 

كند. 
 


