فصل 2

پروتئین گیاهی
سی سال است که محققان تغذیه اعل م کردند که غذاهای گیاهی مقدار کافی پروتئین دارند .1اما این جمله
یوآورید؟« سوالی است که همچنککان بککه طککور مکککرر از
که »پروتئین مورد نیاز بدآنتان را از کجا به دست م آ

نها پرسیده می شود .یکی از دلیل پرسش مکرر درباره پروتئین در رژیآمهای گیاهی اینسککت کککه مککرد م
وگ آ
یدانند اینکه پروتئین باید »کامل« باشد به چه معناست.
نم آ

نهای غیرکامل
نهای کامل و پروتئی ه
پروتئی ه
نها از زنجیرآههایی حاوی بیست نوع وآمینواسید مختلف تشکیل شدآهاند .بعضککی از ایککن وآمینواسککیدها
پروتئی آ
یتوانند توسط بدن ما )معموت ًل توسط وآمینواسیدهای دیگر( ساخته شوند و به همین دلیل برای تککأمین وآنهککا
م آ
به منبعی غذایی نیاز نداریم .وآمینو اسیدهای دیگر )که با نا م وآمینواسیدهای ضککروری یککا  EAAهککا iشککناخته

یشوند( باید از طریق رژیم غذایی تأمین شوند.
م آ
نهای موجود در بدن انسان ،نسبت مشخصی از EAAها دارند .درصد EAAها در محصککول ت
پروتئی آ
حیوانی و دانآههای سویا هم بسیار شبیه با درصد این وآمینواسیدها در بدن انسان اسککت ،و بککه همیککن دلیککل
یشود .غذاهای گیاهی دیگری مانند دانآههای نشاستآهای ،لوبیاها
پروتئین حاصل از این غذاها »کامل« نامیده م آ

یشککود کککه
تکم یک وآمینواسید ضروری دارند ،و همین بککاعث م آ
نتری از دس آ
و دانآههای روغنی درصد پایی آ

ل میتونین یک وآمینو اسید ضروری است که درصد وآن در لوبیاها )بککه غیککر از
پروتئین وآنها »ناکامل« باشد .مث ت ً
لوبیای سویا( کم است ،یا مقدار لیزین )یک وآمینواسید ضروری دیگر( در دانآههای نشاستآهای پککایین اسککت.

یشان کامککل شککده ،و ترکیککبی را
اما زمانی که دانآههای نشاستآهای و لوبیاها با هم خورده شوند ،وآمینواسیدها آ
یشود.
یسازند که »کامل« است و با نیازهای بدن به خوبی هماهنگ م آ
م آ

Essential Amino Acids
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تهای ویژه مکمل باشد ،در اوایل دهه  1970و
نها باید شامل این جف آ
ی وگ آ
این ایده که وعدآههای غذای آ
یدانیککم کککه
توسط کتاب »رژیم غذایی برای یک سیاره کوچک«iiاز فرانسیس مور لپه 2تبلیککغ شککد .امککروز م آ
نظریه لپه اشتباه نیست؛ اما اثبا ت شده است که برای این منظور حتمت ًا لز م نیست که پروتئین های مکمکککل
با هم خورده شوند .تحقیقا ت جدید اثبا ت کردآهاند که بدن ذخیره لز م خککود از وآمینواسککیدهای ضککروری را

یکند . 3کاری که ما باید بکنیم اینست که به صور ت دائم این ذخیره را از نو تجدید کنیم ،و به همین
تهیه م آ

تهککای معینککی از غککذاهای
دلیل خوردن غذاهای گیاهی متنوع ضروری است .اما این نظریه قدیمی کککه جف آ

تهای مکمل( باید با یکدیگر خورده شوند ،صحت ندارد.
گیاهی )یعنی همان جف آ

نها هم بآهکلی فاقد پروتئین هستند ،اما سایر غذاهای گیککاهی حککاوی
میوآهها پروتئین کمی دارند و روغ آ

پروتئین هستند .یک عقیده نادرست دیگر در مورد غذاهای گیککاهی اینسککت کککه وآنهککا فاقککد یککک یککا چنککد

تکم مقککداری از
وآمینواسید خاص هستند که این حقیقت ندارد .تما م منککابع گیککاهی حککاوی پروتئیککن ،دس ک آ

یتوانید
وآمینواسیدهای ضروری را دارند .درواقع شما با خوردن فقط یک نوع غذای گیاهی مثل لوبیا چیتی م آ

پروتئین کافی و تما م وآمینواسیدهای ضروری را به بدآنتان برسانید .البته بککرای ایککن کککار لز م اسککت مقککدار

زیادی لوبیا )حدود  4پیمانه( در روز بخورید که ممکن نیست ،چون از یک طرف خوردن غککذای تکککراری
یتواند جانشین غذاهای دیگری شود که بایککد نیازهککای بککدن بککه
خسته کننده است و از طرف دیگر لوبیا نم آ

مواد مغذی دیگر را تأمین کنند .پس برای به دست وآوردن مواد مغذی بهککتر اسککت انککواع متنککوعی از منککابع
پروتئینی را مصرف کنیم.

نها به پروتئین
نیاز روزانه وگ ه
نیاز به پروتئین بر حسب بدن یک فرد با وزن سالم )یا ایدئال( ،یعنی با میزان چربی استاندارد محاسبه شککده
است .دانشمندان از سیستم متریک استفاده کردآهاند و میزان نیاز بدن هر فرد بککه پروتئیککن در مقیککاس وزنککی

کیلوگر م اعل م شده است.

«Diet for a Small Planet»by Frances Moore Lappe
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) RDAمقدار توصیه شده روزانه( پروتئین برای یک فرد بالغ

0.8

گر م پروتئین بر هر کیلککوگر م وزن

نها
)ایدئال( است ،اما مانند بیشتر متخصصان رژیآمهای وگن ،دریافت میزان بالتری از پروتئین را برای وگ آ

یشککوند .4بککه دلیککل
نهای حیوانی جذب بککدن نم آ
نهای گیاهی به خوبی پروتئی آ
یکنیم ،چون پروتئی آ
توصیه م آ
یبرد ،عامل گفته شده بککرای
وآنکه پختن و فروآوری مواد غذایی قابلیت هضم پروتئین موجود در وآنها را بال م آ

یشککده سککویا
تهای گیاهی تهیککه شککده از پروتئیککن فراور آ
نهایی که بیشتر از غذاهایی مثل توفو یا گوش آ
وگ آ
یکند .عامل هضم ناپذیری برای وآنهایی که بیشتر به غککذاهای کامککل مثککل
استفاده می کنند ،مشکلی ایجاد نم آ
گتری دارد.
دولپه ای ها ،دانآههای روغنی و دانآههای نشاستآهای برای تهیه پروتئین اتکا دارند ،نقش پررن آ

نها ناچارند برای دریافت  0/9گر م پروتئین در برابر هککر
با این که اختلف زیادی در کار نیست ،اما وگ آ

کیلوگر م وزن بدآنشان تل ش زیادی کنند .پس یک فرد وگن با وزن متناسب  68کیلوگر م به حدود  61گککر م
پروتئین در روز نیاز دارد.
تأمین نیاز به پروتئین نکته مهمی است ،به همین دلیل  RDAوآن طوری طرح شده که نیاز 97
درصد از جمعیت کشور را پاسخ بدهد ،بنابراین میزان وآن از نیاز برخی افراد بیشتر اسککت .امککا راهککی بککرای
دانستن میزان دقیق نیاز شما به پروتئین وجود ندارد و تحقیقا ت جدید نشان دادآهاند شاید میزان توصیه شده

از حد نیاز واقعی کمتر باشد ،5پس بهتر است جان احتیاط را نگه داریککد و  RDAتوصککیه شککده را رعککایت

کنید.

نهککا طککرح شککده،
برای کودکان و نوجوانان باید  RDAویژه گروآههای سنتی وآنها را که مخصککوص وگ آ

رعایت کنیم.
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برآورده کردن نیاز به پروتئین در یک رژیم وگن:
اهمیت گیاهان دولپههای
در جدول صفحه  19خواهید دید که بسیاری از غذاهای گیاهی منابع خوبی برای پروتئیککن هسککتند ،امککا از ایککن
س ،مواد غذایی تهیککه
میان گیاهان دولپآهای اهمیت ویژه ای دارند .گیاهان دولپآهای شامل انواع لوبیاها ،نخود ،عد آ

یکننککد بککادا م
یهککا فکککر م آ
یشککوند )خیل آ
ی م آ
تهای گیاهی( و بادا م زمین آ
شده از سویا)مثل توفو ،شیر سویا و گوش آ
یها تعلق دارد و از
زمینی به گروه دانآههای روغنی تعلق دارد .اما این گیاه از نظر تقسیما ت گیاآهشناسی به دولپآها آ

جهت تغذیآهای هم بادا م زمینی بیشتر از وآنکه به کدو شبیه باشد ،به لوبیا چیتی شباهت دارد( .راهنمای غذایی مککا
یکند .هر واحد برابر با مقداری نسبتت ًا کم و مساوی با
مصرف سه تا چهار واحد از این غذاها را در روز توصیه م آ

نیم پیمانه لوبیای پخته ،نیم پیمانه توفو یا تمپه 30 ،گککر م برگککر گیککاهی ،یککک پیمککانه شککیر سککویا ،یککا دو قاشککق

غذاخوری کره باداآ مزمینی است .تهیه کردن وعدآههای شامل این غذاها کار سختی نیست ،ودر فصل  7نکتآههککای

سودمندی برای انجا م این کار به شما وآموز ش خواهیم داد.

این غذاها علوه بر اینکه سرشار از پروتئین هستند ،تنها منابع گیاهی خوب )بککا چنککد اسککتثناء( بککرای
یروند .یک رژیم غذایی که بیشترین سهم پروتئیککن وآن از
لیزین که یک وآمینواسید ضروری است ،به شمار م آ

یوآید ،ممکن است لیزین پایینی داشته باشککد .بککا
دانآههای نشاستآهای ،دانآههای روغنی و سبزیجا ت به دست م آ
یگویند که دریافت میزان کمی پروتئین )به اندازه  5تا  6درصد از کل
این که بعضی از منابع مشهور علمی م آ
یتواند برای بدن کافی باشد ،دریافت مقدار کافی لیزین )یا پروتئین کامل( در رژیمککی کککه
کالری مصرفی( م آ

سهم پروتئین وآن کم است ،وآسان نیست.
یتوانید حدود میزان نیاز بدن خود به لیزین را ،با ضرب کردن وزن خود )به کیلککوگر م( در عککدد
شما م آ
یتواند قابلیت هضم کمتر پروتئین گیککاهی را تککا حککدی جککبران کنککد .مث ت ً
ل
 42به دست بیاورید .این میزان م آ

یبینیککد کککه بهککترین
فردی با وزن  63کیلو به  2646میلیگر م لیزین در روز نیاز دارد .در جدول صفحه  21م آ
منابع برای کسب لیزین ،گیاهان دولپآهای ،کینووآ ،iiiپسته و بادا م هندی است.
تکم سه تا چهار واحد گیاهان دولپآهای در روز مصرف کنیککد،
اگر به توصیه ما عمل کنید و روزانه دس آ
یکنیککد .ایککن بککه معنککای وآن نیسککت کککه گنجانککدن لوبیاهککا،
مقدار لیزین مورد نیاز خود در روز را دریافت م آ

باداآ مزمینی و غذاهای به دست وآمده از سویا در رژیآمهای وگن صد در صد ضروری است .هرچند دریککافت
پروتئین و لیزین مورد نیاز بدن بدون مصرف وآنها دشوار است ،اما حذف وآآنها محال نیسککت و در فصککل 7

به شما نشان خواهیم داد که چگونه وعدآههای غذایی وگن را برنامآهریزی کنید.

iii

جمانند بومی امریکای جنوبی
نوعی دانه خوراکی برن م

میزان پروتئین برخی از غذاهای وگن
غذا

میزان پروتئین
)به گرم(

گیاهان دولپههای و محصول ت تهیه دشده از اسویا
)نیم پیمانه پخته ،مگر وآنکه اندازه دیگری ذکر شده باشد(
لوبیای سیاه

7.6

نخود

7.5

لوبیا قرمز

8.1

عدس

8.9

لوبیای سفید درشت

7.5

اوبیا چیتی

7.7

سیتان 100 ،ivگر م

22.5

لوبیای سویا

14.3

کسو م پیمانه
پودر پروتئین بدون سویا ،ی آ

22

تمپه
تدار گیاهی
پروتئین باف آ
توفوی سفت

15.5
11
20-15v

یوشود .اما به دلیل وجود مقدار زیاد
های محسوب نم م
سیتان پروتئین گندم است و جزو گیاهان دولپ م
iv
یگیرد که همگی خاصیت مشابهی در پخت و
هوشده از سویا قرار م م
های و محصول ت تهی م
پروتئین در آن ،با گیاهان دولپ م
پز دارند.
مقدار پروتئین موجود در توفوی سفت معمول ً از نوع نرم آن بیشتر است؛ اما مقدار آن نسبت به
v
مارک و انواع مختلف توفو متفاو ت است.

کنسرو مخلوط لوبیاها

6

گوشتآ گیاهی 30 ،گر م

18-6
دشیرهای گیاهی
) یک پیمانه (

شیر بادا م

1

شیر شاهدانه

2

شیر برنج

1

شیر سویا

10-5

دانآههای روغنی و تخمآهها
کچهار م پیمانه
بادا م ،ی آ
کره بادا م 2 ،قاشق غذاخوری

7.3
7

کچهار م پیمانه
گردوی برزیلی ،ی آ

4.7

بادا م هندی ،یک چهار م پیمانه

5.2

تخم کتان خرد شده 1 ،قاشق چایخوری

0.5

کچهار م پیمانه
بادا م زمینی ،ی آ

8.6

کره باداآ مزمینی 2 ،قاشق غذاخوری

8

کچهار م پیمانه
گردوی امریکایی ،ی آ

2.5

دانه کاج )چلغوز( 2 ،قاشق غذاخوری
کچهار م پیمانه
پسته ،ی آ
تخمه کدو 2 ،قاشق غذاخوری

2.4
6.4
4.4

دانه کنجد 2 ،قاشق غذاخوری

2.7

تخمه وآفتابگردان 2 ،قاشق غذاخوری

3.1

ارده 2 ،قاشق غذاخوری

5

کچهار م پیمانه
گردو ،ی آ

4.4
دانآههای نشاستآهای
)نیآمپیمانه پخته ،مگروآنکه اندازه دیگری ذکر شده باشد(

جو

1.7

ارزن

3

جو دو سر

3

پاستا

4

کینووآ

4.0

برنج قهوآهای

2.5

برنج سفید

2.0

نان تاکو ،یک عدد متوسط

1.0

نان گند م کامل

6-2
سبزیجا ت
)نیآمپیمانه پخته یا یک پیمانه خا م(

بروکلی

2.3

هویج

0.6

لکلم
گ آ

1.1

کولرد

2

ذر ت

2.3

بادمجان

0.4

لوبیا سبز

1.2

کلآمپیچ

1.3

قارچ

1.7

بزمینی ،یک عدد پخته
سی آ

4.5

اسفناج

برای نوع منجمد 2.6 (3.8
)وآن

بزمینی شیرین
سی آ

2.2

شلغم

0.5

برگ شلغم

0.8

مقدار لیزین در گروهی از غذاهای گیاهی
مقدار لیزین

غذا

)به میلیگرم(
پودرهای پروتئین
کسو م پیمانه پودر پروتئین بدون سویای Naturade
ی آ

1455

کسو م پیمانه پودر پروتئین بدون سویای Naturade
ی آ

1552

محصول ت غذایی تهیه دشده از اسویا
لوبیای سبز سویا ،نیم پیمانه

577.5

شیر سویا ،یک پیمانه

439

توفوی سفت ،نیم پیمانه

582

گیاهان دولپههای
لوبیای سیاه ،نیم پیمانه
نخود ،نیم پیمانه
لوبیا قرمز ،نیم پیمانه
عدس ،نیم پیمانه

523
486.5
562.5
623.5

کره بادا م زمینی 2 ،قاشق غذاخوری

290

کچهار م پیمانه
بادا م زمینی ،ی آ

310

لوبیا چیتی پخته و سرخ شده ،نیم پیمانه

475

دانهههای روغنی و تخمههها

کچهار م پیمانه
بادا م ،ی آ

205

کچهار م پیمانه
بادا م هندی ،ی آ
کچهار م پیمانه
گردوی امریکایی ،ی آ

78

کچهار م پیمانه
پسته ،ی آ

367

کچهار م پیمانه
گردو ،ی آ

124

دانهههای نشااستههای
نان سفید ،یک بر ش

56

نان گند م کامل ،یک بر ش

85

جو دوسر ،نیم پیمانه پخته

158

بزمینی )سفید( ،نصف یک عدد متوسط
سی آ
کینووآ ،نیم پیمانه

131.5
221

برنج قهوآهای ،نیم پیمانه

86

برنج سفید ،نیم پیمانه

80

اسپاگتی سفید ،نیم پیمانه

63.5

اسپاگتی گند م کامل ،نیم پیمانه

82.5

وآرد تورتیا ،به اندازه یک نان متوسط

98

اسبزیجا ت
بروکلی ،نیم پیمانه

117

ذر ت ،نیم پیمانه

116

کاهو ،یک پیمانه خرد شده

58

اسفناج ،نیآمپیمانه پخته

164
میوههها

موز ،یک عدد متوسط

59

پرتغال ،یک عدد متوسط

62

 تفرنگی ،یک پیمانه
تو آ

37

پروتئین وگن و غذاهای حاوی پروتئین
تهیه وعدآههای غذایی که پروتئین کافی داشته باشند کار وآسانی است .هر یک از این وعدآهها حداقل  20گر م
پروتئین دارند.
:
جو دو اسر آاسان برای صبحانه
•

یک پیمانه جو دوسر همراه با نیم پیمانه شیر سویا

•

یک بر ش نان کامل جو دوسر با دو قاشق غذاخوری کره بادا م
میزان پروتئین 5/20 :گر م
تمپه اندونزیایی با اسس باداهمزمینی

•

یک پیمانه برنج

•

نیم پیمانه تمپه

•

یک چهار م پیمانه ارده کنجد

•

یک و نیم پیمانه بروکلی بخاآرپز شده

میزان پروتئین 35 :گر م
تاکوی لوبیا و گودشت گواساله
•

دو عدد نان تاکو

•

یک چهار م پیمانه لوبیای پخته و سرخ شده

•

یک چهار م پیمانه گوشت گوساله گیاهی پخته شده با رب گوجآهفرنگی

•

کاهو و گوجآهفرنگی خرد شده

•

یک پیمانه اسفناج بخارپز
میزان پروتئین 20 :گر م

پااستا پریماورا
•

یک پیمانه پاستا

•

نیم پیمانه نخود

•

 2قاشق غذاخوری دانه کاج یا چلغوز

•

یک پیمانه بروکلی خرد شده

•

نیم پیمانه فلفل قرمز کبابی خرد شده
میزان پروتئین 23 :گر م
ناهار اسریع:

•

سوپ فوری عدس همراه با دو قاشق غذاخوری تخمه کدو

•

یک بر ش نان کامل گند م با پوره وآووکادو
میزان پروتئین 21 :گر م

مصرف ناکافی پروتئین
فقر کامل پروتئین در جمعیت امریکا نادر است اما این اختلل در کشورهایی که مرد م دسترسی کککافی بککه غککذ
یهای سخت ،وآنقدر که
یگویند که کمبود پروتئین باعث بیمار آ
یوآید .خیلی از مدافعان رژیم وگن م آ
ندارند پیش م آ

کار به بیمارستان بکشد ،نشده است .درست است که در کشورهایی که منابع غذایی کافی اسککت اختلل شککدید

یشود ،اما رژیآمهایی با پروتئین ناکافی)یعنی حالتی میان فقر کامککل پروتئیککن و
در اثر کمبود پروتئین مشاهده نم آ

مقدار کافی وآن( ممکن است به تحلیل بافت ماهیچآهای ،اختلل در رشد استخواآنها و نقص ایمنی در فرد منجککر

شوند .اینها اختللتی است که در ایال ت متحده هم مشاهده شدآهاند.

یهاسککت ،کککم
ممکن است میزان پروتئین در رژیآمهای وگن که فاقد غذاهای رُپر پروتئیککن ماننککد دولپآها آ

یبرند ،افرادی که بککه دلیلککی دیگککر
باشد .همچنین به دلیل وآنکه رژیآمهای کآمکالری نیاز بدن به پروتئین را بال م آ

یهککا
یکنند ،باید با مصرف غذاهای رُپر پروتئین مانند دولپآها آ
یهای مزمن( از خوردن غذای کافی اجتناب م آ
)بیمار آ

و محصول ت تهیه شده از سویا ،میزان دریافتی پروتئین خود را بال ببرند.

بزمینی،
روشن است که رژیآمهای گیاهی بر پایه غذاهای فوری و فاقد ارز ش غذایی )مثل چیپککس سککی آ
ن کمی دارند )و البته چیزهای دیگری که برای سلمت بککدن
بزمینی سرخ کرده و نوشابآههای گازدار( پروتئی آ
سی آ

یشود(.
لز م است هم در این رژیآمها پیدا نم آ

شکل های افراطی رژیم وگن ،مثل خاآ مگیاهخواری یا میوآهخواری معموت ًل فاقد )یا دارای سهم کمککی از(

یها و محصول ت تهیه شده از سویا هستند ،لذا ممکن است مقدار پروتئین در
غذاهای رُپر پروتئین مانند دولپآها آ
یشود.
بدن شما را به مرز خطر برسانند .به همین دلیل است که چنین رژیآمهایی برای کودکان توصیه نم آ

مهای وگن وجود دارد؟
آیا تریپتوفان به اندازه کافی در رژی ه
یشود اینست که غذاهای گیککاهی بککه انککدازه کککافی
یک عقیده رایج که معموت ًل از زبان منتقدان وگنیسم شنیده م آ
تریپتوفان viندارند .این وآمینواسید ضروری برای ساخت سروتونین که یککک انتقککال دهنککده عصککبی اسککت ،لز م
یتواند به افسردگی منجر شود .گوشت به نسککبت گیاهککان حککاوی درصککد بیشککتری
است ،و کمبود سروتونین م آ

تریپتوفان است ،اما یک رژیم گیاهی متعادل مسلمت ًا مقدار کافی یا حتی زیادتریپتوفککان را دارد FNB .مصککرف

یکند .با ملحظککه ی عامککل هضککم کمککتر
روزانه  5میلیگر م تریپتوفان به ازای هر کیلوگر م وزن بدن را توصیه م آ
یبینیم که  RDAتریپتوفان برای یک وگن 5/5 ،میلیگر م به ازای هر کیلوگر م وزن بدن است.
پروتئین گیاهی ،م آ
ل یک فرد وگن با وزن  59کیلوگر م نیاز به  325میلیگر م تریپتوفان دارد که ایککن مقککدار بآهراحککتی بککا
مث ت ً
یشود .یک رژیم غذایی شامل یک پیمانه لوبیای سیاه ،نیم پیمانه توفککو ،و یککک پیمککانه برنککج
رژیم وگن تأمین م آ

قهوآهای حاوی  400میلیگر م تریپتوفان است.

در واقع خوردن غذاهایی با مقدار پروتئین بال ،مثل گوشککت ،لزوم کت ًا بککه بککال رفتککن تریپتوفککان در مغککز

یانجامد .به این دلیل که میزان بالی وآمینواسیدهای دیگر در این غذاها ،جلوی انتقال تریپتوفان از خون به مغز
نم آ

vi tryptophan

یتواند مقدار جذب
یها که حاوی پروتئین و نیز کاربوهیدرا ت هستند م آ
یگیرد .خوردن غذاهایی مثل دولپآها آ
را م آ
تریپتوفان در مغز را افزایش دهد.

6

مقدار تریپتوفان در بعضی از غذاهای وگن
غذا

مقدار تریپتوفان بر حسب میلیگرم

توفو ،نیم پیمانه

155

جو دوسر ،نیم پیمانه

118

شیر سویا ،یک پیمانه

105

لوبیای سیاه ،نیم پیمانه ،پخته

90

کره بادا م زمینی ،دو قاشق غذاخوری

78

نخود ،نیآمپیمانه ،پخته

70

کینووآ ،نیم پیمانه ،پخته

48

برنج قهوآهای ،نیم پیمانه ،پخته

29

بروکلی ،نیم پیمانه ،پخته

24

نکتهههایی برای مصرف کافی پروتئین گیاهی
•

برای داشتن وزن متناسب ،کالری کافی مصرف کنید .اگر دریافت کالری شما به دلیل رژیم لغری یا هر

•

هر روز انواع مختلفی از غذاهای گیاهی را مصرف کنید.

•

از راهنمای غذایی که در فصل  7وآمده پیروی کنید ،و حداقل سه تا چهار واحد از گیاهان دولپآهای را در

علت دیگری پایین است ،تعدادی غذای سرشار از پروتئین را به وعدآههای غذایی خود اضافه کنید.

منوی روزانه خود بگنجانید .هر واحد برابر با نیم پیمانه لوبیای پخته ،نیم پیمککانه توفککو یککا تمپککه ،یککک

چهار م پیمانه باداآ مزمینی ،یک پیمانه شیر سویا یا دو قاشق غذاخوری کره باداآ مزمینی است.
•

یشود ،به جای وآن مقدار بیشتری عککدس ،لپککه )کککه کمککتر از لوبیککا
اگر با خوردن لوبیا دچار نفخ معده م آ

•

یکنید ،هر از گاهی هم شیر سویا بنوشید .شیرهای گرفته شده از بککادا م،
اگر از شیرهای گیاهی استفاده م آ

تهای گیاهی ،توفو و تمپه در وعدآههای غذایی روزانه خود بگنجانید.
یکند( ،گوش آ
ایجاد نفخ م آ
شاهدانه و برنج پروتئین کمی دارند.

1
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