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ماها ی وگن برا ی افراد بال ی پنجاه سال
رژی ه

ناهای مسن نداریم .این خیلی بد است ،چون با افزایسسش سسسن
تاهای غذایی وگ ه
ما اطلعات زیادی در مورد عاد ه
ینکنند اهم صادق است.
ینکند ،و این نکته در مورد نکسانی نکه از رژیهماهای تغذیه م ه
نیاز بدن به مواد مغذی تغییر م ه
مههمترین نکته برای تغذیه اهمه افراد مسن ،چه وگن و چه غیروگن ،اینست نکه با افزایش سسسن نیسساز بسسه
یماند ،و حتی نیاز به موادی مثل نکلسیم،
ینکند ،در حالی نکه میزان نیاز به مواد مغذی ثابت م ه
نکالری نکااهش پیدا م ه
یوشود .تحقیقات نشان دادههاند نکه بعضی از افراد مسسسن لنکتسسو
ویتامین دی ،ویتامین ب  6و وشاید پروتئین بیشتر م ه
ینکنیم افراد وگن اهم بسسه اهمیسسن وضسسعیت دچسسار
یبرند .ما فکر م ه
اوو و اهمههچیزخوار از فقدان مواد مغذی رنج م ه
باوشند.
صحبت نکردن در مورد نیازاهای غذایی افراد بالی پنجاه سال نکار دوشواری است ،چون افراد عضسسو ایسسن
یتوانند خیلی با اهم تفاوت داوشته باوشند .مسائل مرتبط با تغذیه و مواد غذایی بسسرای افسسراد پنجسساه و
گروه سنی م ه
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ل زنسسانی نکسسه تسسازه وارد دوران
جسسساله بسسه نکلسسی متفاوتنسسد .مث ز ً
پنج ساله ،با اهمین مسائل در مورد افراد اهشتاد و پن ه
یائسگی وشدههاند ،معموز ًل دچار اضافه وزن اهستند ،در حالی نکه افراد بالی اهشتاد سال در دریسافت نکسسالری نکسافی
مشکل دارند .این فصل به مسائل مرتبط با تغذیه در دوران پیری اختصاص دارد.

تغییر نیازاها ی تغذیهها ی با بال رفتن سن
یداهد .ویتامین ب  12یکی از موادی
جدول ادامه ی فصل تغییرات RDAاهای افراد بالی پنجاه سال را نشان م ه
است نکه دریافت آن برای تمام گروههاهای سنی ااهمیت دارد .وشوااهد نشان دادههاند نکه بعضسسی از نشسسانههاهای پیسسری
مثل نکهموشنوایی ،فرامووشی ،گیجی و افسردگی تا حدودی با نکمبود ویتامین ب  12ارتباط دارند ،زیرا این ویتسسامین
یتواند خطر دچار وشدن به سکته را نکه یکی از
نقشی حیاتی در دستگاه عصبی دارد .مصرف نکم ویتامین ب  12م ه
مشکلت سلمتی افراد مسن است ،افزایش داهد.
ناها از اهمههچیزخواراهسسا جلسسو اهسسستند .در سسسن بسسال
اینجاست نکه اهماهنطوری نکه در فصل  3گفتیم ،وگ ه
یوشسود .ایسن
جذب ویتامین ب  12از گووشت ،لبنیات و تخهممرغ به دلیسل تغییسرات در سیسستم گواروشسی ،نکسم م ه
تغییرات نکه عامل نکم وشدن جذب ویتامین است ،در سی درصد افراد بالی پنجاه سال ،و  37درصد افراد بسسالی
یخورد .1در اهر صورت این تغییرات بساعث نکهموشسدن جسذب ویتسامین ب  12موجسود در
اهشتاد سال به چشم م ه
ینکننسسد نکسسه افسسراد
یوشود ،به اهمین دلیل متخصصان بهداوشت توصیه م ه
یوشده نم ه
لاهای خورانکی و غذااهای غن ه
مکم ه
بالی  50سال ،حداقل نیمی از ویتامین ب  12مورد نیاز بدن خود را از این طریق تأمین نکننسسد .البتسسه بسسسیاری از
توشان در
یافتند ،چون اطلعا ه
ناها از اهمههچیزخواراها جلو م ه
مردم از این توصیه خبر ندارند .اهمین جاست نکه وگ ه
لاهای ویتامین ب  12عادت دارند.
مورد تغذیه و مواد مغذی بیشتر است ،و به مصرف مکم ه
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نیاز به ویتامین د در افراد بالی اهفتاد سال بیشتر است .یکی از دلیلش اینست نکه ساخته وشدن ویتامین
ییابد .علوه بر ایسسن جسسذب نکلسسسیم اهسسم نکمسستر
دی با استفاده از نور خوروشید در بدن با بال رفتن سن نکااهش م ه
یوشود .اهنوز محققان بر سر مقدار مورد نیاز نکلسیم در سنین مختلف به نتیجهه واحدی نرسیدههاند ،با این وجسسود
م ه
دریافت نکافی ویتامین دی و نکلسیم برای پیشگیری از پونکی اسسستخوان در سسسنین بسسال ضسسروری اسسست .در حسسال
یوشسسود ،امسا تحقیقسسات نشسان
حاضر مصرف  1200میلیگرم در روز نکلسیم برای افراد بالی پنجاه سال توصسیه م ه
دادههاند نکه برای پیشگیری از پونکی استخوان باید مصرف نکلسیم نکمی از این مقدار بیشتر باوشد  .2البته افراد مسن،
چه وگن و چه غیروگن باید برای دریافت مقدار بهینه نکلسیم ،مکمل مصرف نکنند.
در مورد میزان نیاز پروتئین افراد مسن اهم اهنوز توافقی صورت نگرفته است .دریافت نکسسالری نکمسستر در
یوشود نکه میزان نیاز به پروتئین بیشتر وشود ،و جسذب پروتئیسسن اهسم بسا بسال رفتسن سسن نکمستر
این سنین باعث م ه
ینکند ،اما بعضی از محققسسان معتقدنسسد نکسسه لزم
یوشود .وشورای تغذیه امریکا مصرف بیشتر پروتئین را توصیه نم ه
م ه
است حدود  25تا  50درصد )به نسبت پروتئین مصرفی سن متوسط( به پروتئیسسن مصسسرفی افسسراد مسسسن اضسسافه
ناها به پروتئین نسبت به اهمههچیزخواراها بیشتر است ،به اهمین دلیل افراد مسن وگن باید حتمز ًا از
وشود . 3نیاز وگ ه
مقدار زیادی پروتئین در تغذیه خود استفاده نکنند .تحقیقات نشان دادههاند نکه مصسسرف بسسالی پروتئیسسن اهمسسراه بسا
یتواند در نکند نکردن نکااهش حجم عضلت ،نکه با بسسال رفتسسن سسسن
شاهای استقامتی مثل وزنههبرداری م ه
انجام ورز ه
یتوانند در حفظ سلمت اسستخوانی در سسنین بسال اهسم مفیسد
لاهای پروتئین م ه
یوشود ،موثر باوشد . 4مکم ه
تشدید م ه
باوشند.
ناهسسایی نکسه از انسسواع متنسسوع غسذااهای
 RDAویتامین ب  6افراد مسن بیشتر است .این مسئله برای وگ ه
یآورد.
ینکنند ،مشکلی به وجود نم ه
گیااهی استفاده م ه
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یوشسسود و آن وشسسروع دوران
یک ویژگی در زنان مسن باعث آساهنتر وشدن برنامههریزی غذایی برای آنها م ه
ینکنسسد ،چسسون
یائسگی است .در این دوران به دلیل توقف قاعدگی میزان نیاز بدن به آاهن به نصف نکااهش پیدا م ه
یوشود.
دیگر آاهن بدن آنها از طریق خونریزی مااهیانه دفع نم ه
اما مشکلت مرتبط با برنامههریزی وعدههاهای غذایی برای افراد مسن ،بسسه مسسسائل ناوشسسی از تغییسسرات در
یوشود .در این سن به دلیل نکااهش پرزاهای چشایی در زبان و نکااهش حسسس بویسسایی،
نیازاهای تغذیههای محدود نم ه
یوشود .این مسأله ممکن است به خطراتسسی جسسدی مثسسل وشسسور
یرود یا نکم م ه
حساسیت چشایی افراد اهم از بین م ه
یاوشتهایی منجر وشود .به اهر صورت اگر غذا طعسسم خسسوبی نداوشسسته باوشسسد ،خسسوردن آن آسسسان
خوردن غذااها ،یا ب ه
نیست.
باهای غذایی داوشته باوشد .افسسراد پیسسری نکسسه تنهسسا
یتواند اثر بزرگی در انتخا ه
تغییر در سبک زندگی اهم م ه
یوشان غذا
یداهند .البته گااهی اهمسایههاهای این افراد برا ه
ینکنند ،میل به آوشپزی و غذاخوردن را از دست م ه
زندگی م ه
یوشود از سرویس تحویل غذا در خسسانه اسسستفاده نکسسرد ،امسسا اهسسر دوی ایسسن گزینههاهسسا عمومسز ًا فاقسسد
یآورند ،یا م ه
م ه
باهای غذایی برای یک وگن اهستند .در فصل  8دستوراهایی برای غذااهای آسان و راحسست را دیدیسسد نکسسه
انتخا ه
کنفره مناسب اهستند.
یاهای ت ه
برای آوشپز ه

ناها ی مسن
نکتههاهایی برا ی وگ ه
•

یوشسسود ،و بهسستر
مراقب میزان نکالری مصرفی خود باوشید .با بال رفتن سن میزان نیاز وشما به نکالری نکسسم م ه
است این نکااهش را با نکهمنکردن از انرژی مصرفی ،یا بهتر از آن ،با ورزش نکردن ،عملی نکنید.
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•

یارزش از جهت مواد مغذی را نکم نکنید .این نکار برای اهمه مفید است ،اما برای افراد
مصرف غذااهای ب ه
مسن نکه باید با نکاستن از نکالری وزن خود را نکم نکنند ،حیاتی است .در این سن باید بیشترین بهره را از
یوشده بسسرای تسسأمین نیازاهسسای
ینکنید ببرید ،و از غذااهای گیااهی نکامل و غن ه
اهر نکالری غذایی نکه مصرف م ه
بدن خود به مواد مغذی استفاده نکنید.

•

بزمینی ،آ ه
ب
ساهسسای تهیههوشسده از سسبوس گنسدم ،سسی ه
از غذااهای سروشار از ویتامین ب  6مثسل نکرهنفلک ه
تاهای گیااهی نکه از سویا درست وشدههاند ،استفاده نکنید.
گوجههفرنگی ،موز ،انجیر ،نخود و گووش ه

•

از مکمل خورانکی ویتامین دی استفاده نکنیسسد .تسسأمین نیسساز بسسدن بسسه ایسسن ویتسسامین بسسرای افسسراد وگسسن و
اهمههچیزخوار صرفز ًا از این راه ممکن است.

•

سعی نکنید در روز حداقل  8واحد از غذااهای سروشار از نکلسیم نکه در رااهنمای غذایی وگسسن آوردههایسسم،
بخورید .اگر نکلسیم مصرفی وشما در روز نکمتر از این مقدار است ،بهتر است مکمل مصرف نکنید.

•

یگوییم نکه وشما در اهر سن و سالی باوشید ،مصرف یک مکمل خورانکی حسساوی ویتسسامین ب 12
دوباره م ه
یتان ضروری است.
)جویدنی یا زیرزبانی( یا مقدار نکافی غذااهای غنی وشده با ویتامین ب  12برا ه

•

میزان پروتئین دریافتی خود را با مصرف غذااهایی مثل گیااهان دولپههای ،نکرهه تهیههوشده از دانههاهای روغنی
و محصولت غذایی تهیه وشده از سویا بال ببرید .به جای برنج و جو از نکینوآ استفاده نکنید ،چسسون ایسسن
گیاه در بین دانههاهای نشاستههای بیشترین پروتئین را دارد.

•

یاها و ادویههاهای نکهمنمکی استفاده نکنید نکه به غذای وشما عطر و بسسو بداهنسسد .اگسسر غسسذااهای تنسسد
از چاوشن ه
یتوانید از سس سالسا یا فلفل قرمز استفاده نکنید ،یا حبوبات را با پودر نکاری بخورید.
دوست دارید ،م ه
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•

ینکنند.
نووشیدن آب به مقدار نکافی را فراموش نکنید .انکثر افراد مسن به اندازه نکافی مایعات مصرف نم ه

وگن صرفههوجو
ینکنید ،ممکسسن اسسست لزم باوشسسد نکسسه در
اگر وشما اهم مثل خیلی از افراد مسن دیگری ،با درآمدی ثابت زندگی م ه
مخارج خورد و خوراک صرفههجویی نکنید .بهسسترین نکالاهسسای موجسسود در سسسبد خریسسد یسسک وگسسن عبارتنسسد از :
بزمینی ،حبوبات ،سبزیجات منجمد )نکه مقدار مواد مغذی آنها درست برابر با سبزیجات تسسازه اسسست( ،نکسسره
سی ه
باداهمزمینی ،برنج قهوههای و جو دوسر .دانههاهای نشاستههای بدون سبوس از نوع نکامل آن ارزاهنترند ،و اگر بسسودجه
وشما زیاد نیست مصرف گاه و بیگاه برنج سفید و مانکارونی معمولی اهیسچ ایسرادی نسدارد .در فصسل  8نکتههاهسسای
دیگری در مورد برنامههریزی برای یک رژیم وگن سالم بیان وشده است .منوی ادامسسه اهسسم از غسسذااهای ارزاهنتسسر و
تتر برای پخت تشکیل وشده است.
راح ه

تغییرات در نیاز بدن به مواد مغذ ی با بال رفتن سن
50-31
مرد
 AIنکلسیم )میلیگرم(

1000

 AIویتامین دی )(IU

600

51-70
زن

مرد

 70به بال
زن

مرد

زن

1000

1200

1200

1200

1200

600

600

600

800

800
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 AIنکروم )میکروگرم(

35

25

30

20

 RDAآاهن )میلیگرم(

8

18

8

8

8

 RDAآاهن به میلیگرم برای گیااهخواران

14

33

14

14

14

14

RDAویتامین ب ) 6میلیگرم(

1.3

1.3

1.7

1.5

1.7

1.5

 RDAویتامین ب ) 12میکروگرم(

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

محافظت از قوا ی ادراکی

30

20
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2.4

i

تغذیه در تمام جنبههاهای سلمت افراد سالخورده ،از جمله عملکرد ادرانکی نقش دارد .اهیسسچ اطلعسساتی در مسسورد
ناهای سالخورده در دست نیست ،اما مشخص وشده است نکسسه در بیسسن پیسسروان نکلیسسسای
عملکرد وشناختی در وگ ه
یخوردنسد ،بسسه
یخوردند ،دو برابر بیشتر از نکسانی نکه گووشسست نم ه
منتظران ظهور روز اهفتم ، iiنکسانی نکه گووشت م ه
بیماری زوال عقل مبتل وشدههاند.5
یتواند تا حدودی در نتیجه تولید رادیکاهلاهای آزاد ،نکه به وشکل طبیعی در اثر سوخت
نکااهش وشناخت م ه
یانکسیداهناها ،نکه مسسواد مغسسذی مثسسل ویتسسامین ث و بتانکسساروتن و
یوشود ،به وجود بیاید .آنت ه
و ساز در بدن ایجاد م ه
یتوانند این رادیکاهلاهای آزاد را خنثی ،و از
یوشوند ،م ه
بعضی از مواد وشیمیایی دیگر موجود در گیااهان را وشامل م ه
یانکسیدان بیشسستری
ناها نسبت به دیگران مقدار آنت ه
عملکرد وشناختی محافظت نکنند .بر اساس بعضی تحقیقات وگ ه
در بدن خود دارند.6

iCognitive function
تاهای ناپاک مثل خوک،
 ،Seventh-day adventist iiیکی از مذااهب مسیحیت پروتستان که پیروانش از خوردن گوش ه
یکنند
یا اهر نوع گوشتی اجتناب م ه

7

مقدار زیاد اهوموسیستئین ممکن است به نکااهش وشناخت بیانجامد ،پس مصرف مقدار مناسسسب ویتسسامین
شوشسسان در حفسسظ
ب  ،12ویتامین ب  6و فولت الزامی است .اهنوز توافقی بر سر نقش چربی اهای امگسسا  3و نق ه
ینکنیم اهر روز مکملی حسساوی
ناهای بالی وشصت سال توصیه م ه
سلمت وشناختی صورت نگرفته است ،اما به وگ ه
 200تا  300میکروگرم  DHAمصرف نکنند.
ینکنند .ورزش نکردن خیلسسی مهسسم
فانکتوراهای غیر غذایی اهم نقش مهمی در جوان نگاه داوشتن مغز ایفا م ه
تاهای جدید مشغول
تاهایی مثل مطالعه ،حل نکردن جدول یا یادگیری مهار ه
است ،و بهتر است مغزتان را با فعالی ه
نگه دارید.
نکتههاهایی برای محافظت از عملکرد ادرانکی:
•

یگوییم نکه باید در رژیم خود یک منبسسع مطمئسسن ویتسسامین ب 12
اگر چه باراها تکرار نکردههایم ،باز اهم م ه
بگنجانید.

•

یانکسیدان خود را بال ببرید.
با خوردن مقدار زیادی میوه و سبزی مصرف آنت ه

•

اهر روز یک مکمل خورانکی حاوی  200تا  300گرم  DHAمصرف نکنید.

•

با ورزش اهای روزانه مثل پیادههروی ،وزنههبرداری یا رفتن به باوشگاه بدن خود را فعال نگه دارید.

•

تاهای ذاهنی را اهم فراموش نکنید :جدول یا سودونکو حل نکنید ،بازی بریج یاد بگیرید یا یک زبان
فعالی ه
جدید بیاموزید.
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این منوی ساده برای افراد مسن طراحی وشده است ،و مقدار مواد مغذی مصرفی آنها را با غذااهایی ساده و ارزان
ینکند.
فرااهم م ه
صبحانه:


 1پیمانه نکرهنفلکس سبوس گندم



یوشده
نیهمپیمانه وشیر سویای غن ه



 1موز حلقه وشده
میاهنوعده:


نصف یک مافین انگلیسی تهیه وشده از آرد گندم نکامل



 1قاوشق غذاخوری نکره باداهمزمینی



نیهمپیمانه انگور

نااهار:


 1پیمانه سوپ لوبیای سیاه اهمراه با آوونکادو و گوجههفرنگی خرد وشده



حلقههاهای گوجههفرنگی



 1برش نان تست گندم نکامل با  1قاوشق چایخوری مارگارین

میاهنوعده:
9



 2عدد نان نکرانکر



یوشده با نکلسیم
بپرتقال غن ه
 1پیمانه آ ه
شام:


بزمینی تنوری نکوچک
 1عدد سی ه



نیهمپیمانه توفوی پخته



 1پیمانه نکولرد بخارپز



سالد سبزیجات با سس سرنکه



نیهمپیمانه بستنی وگن
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