فصل ۹

یک شروع سالم
مهای وگن در دوران بارداری و شیردهی
رژی ه

ممکن است اعضای خانواده ،دوستان و حتی مشاور بهداشتی شما با شنیدن اینکککه
تدزده شککوند ،یککا
یخواهید دوران بارداری را با رژیم غککذایی وگککن بگذرانیککد ،شککگف ز
م ز
یوتواننککد بککه آسککانی نیادزهککای بککدن شککما و
مهککای وگککن م ز
اظهار نگرانی کنند .اما رژی ز
فردزند شما به مواد مغذی را وتأمین کنند .این واقعیککت در طککی یککک پژوهککش اثبککات
شده است که در سال  1987روی  775دزن سککاکن در نککزد سککاکنان فککارم انجککام
گرفت  ،فارم یک اجتماع وگن در وتنسی امریکا است .محققان آهنگ افزایککش ودزن
در دزنان باردار ،و ودزن کودکان در دزمان وتولد را ،که دو وتا ادز عوامل مهم در سنجش
یک بارداری سالم هستند ،مورد مطالعه قرار دادند .آنها به ایککن نککتیجه رسککیدند کککه
نشککان نداشککته اسککت ،و آهنککگ
رژیم وگککن ایککن دزنککان هیککچ وتککأثیری روی ودزن کودکا ز
افزایش ودزن خود آنها در دوران بارداری هم متناسب بوده است .در واقع این دزنککان
حتی کمی بیشتر ادز دزنان گوشت خککوار افزایککش ودزن پیککدا کککرده بودنککد ،و هککر چککه
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نشککان در دوره بککارداری بهککتر
نها بیشتر بود میزان افزایککش ودز ز
قدمت وگن بودن آ ز
بود.
تانگیککز دیگککری هککم در ایککن مککورد بککه دسککت آمککده اسککت:
اطلعککات حیر ز
هاکلمپسی iکه یک مشکل بالقوه در دوران بارداری است و بیککن  5وتککا  10درصککد
پر ز
یشوند ،وتقریبا ً اص ل ً در میان دزنان فارم مشککاهده نشککد .بککا
دزنان باردار به آن مبتل م ز
کوتر ،محققککان بککه ایککن نککتیجه رسککیدند کککه
وتکیه بککر ایککن وتحقیککق و یککک وتحقیککق کککوچ ز
ماند.
مهای وگن برای دزنان باردار هیچ خطری ندارند و سال ز
رژی ز
مهای محککدودوتری حصوصککا ً
اما در مطالعات انجام شده روی دزنانی که ادز رژی ز
یکنند ،نشان داد که کودکان در دزمان وتولککد عمککدوتا ً
رژیم های ماکروبیووتیک iiپیروی م ز
یشود وتقصیر را به گردن رژیم
نشان کمتر ادز حد مطلوب است .در این مورد نم ز
ودز ز
مهای محدود مقدار کالری و چربککی خیلککی پککایینی دارنککد .در
وگن انداخت ،چون رژی ز
هها در مورد مشکلت دوران بککارداری همگککی
ضمن باید به خاطر داشت که این یافت ز
نها به اطلعککات غککذایی و وتعککداد
هاند .در آن دزمان وگ ز
ادز وتحقیقات قدیمی گرفته شد ز
های ادز مواد غذایی موجود در حال حاضر ،دسترسی نداشتند .همه این شککرایط
عمد ز
هریزی بکرای یکک رژیکم وگکن سکالم در
ههای اخیر وتغییر ککرده اسککت ،و برنکام ز
در ده ز
نوتر شده است.
دوران بارداری خیلی آسا ز

دریافت کالری کافی
بال رفتن ودزن به مقدار متناسب در دوران بارداری خیلی مهم است ،اما اینکه گفته
یشود دزن باردار برای دو نفر غذا می خورد به معنای آن نیسککت کککه بایککد مقککدار
م ز
کالری دریافتی خود را دو برابر کند .هر دزن بکاردار بکه طکور متوسکط در سکه مکاهه
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Preeclampsia

i

Macrobiotic diets

ii

دوم بارداری رودزانه بکه  340ککالری اضکافی ،و در سکه مکاهه آخکر بکه  450ککالری
اضافی نیادز دارد .اما نیادز به بعضی ادز مواد مغذی حدود  50درصد بال می رود ،پس
باید مقدار نسبت ا ً دزیادی ادز مواد مغذی لدزم را در کمی غذای اضافی جا داد.
ههای غذایی مندرج در فصککل  7اسککتفاده کننککد،
یوتوانند ادز وتوضی ز
دزنان باردار م ز
فقط باید در آن بعضی وتغییرات بدهند که روش آن را در راهنمای اصککل ح شککده غککذا
ههککای
هایم .اضافه کردن یککک واحککد دان ز
برای دزنان باردار و شیرده در ادامه ارائه کرد ز
گسککبز ،و دو واحککد غککذاهای سرشککار ادز پرووتئیککن
های و سککبزیجات بر ز
کامککل نشاسککت ز
یوتوانککد کککالری
ههای روغنی و غککذاهای وتهیککه شککده ادز سککویا( م ز
های ،دان ز
)گیاهان دولپ ز
اضافی و مواد مغذی مورد نیادز بدن شما را در سه ماهه دوم بارداری وتأمین کند .در
ههککای
سه ماهه آخر که کودک در حال رشککد سککریع اسککت ،بایککد یککک واحککد دیگککر دان ز
های/محصولت وتهیه شککده ادز سککویا بککه رژیککم خککود اضککافه
های یا گیاهان دولپ ز
نشاست ز
کنید.
یوتواند با دقککت کامککل انجککام بگیککرد ،امککا
شمارش کالری در دزمان بارداری نم ز
نوتککان کمککک کنککد .آهنککگ
یوتواند به شما در نظارت بر افزایش ودز ز
مشاور بهداشتی م ز
کنکد افزایککش ودزن در دوران بککارداری ممککن اسککت بکه وتولکد نککودزادانی بکا ودزن ککم
یدهد.
بیانجامد ،که خطر ابتلی آنها به اختللت را افزایش م ز

ملظحظات تغذیه ای در بارداری وگن
یدهد.
جدول ادامه وتغییر در مواد مغذی مورد نیادز دزنان باردار و شیرده را نشان م ز
ییابککد .بیشککتر دزنکان
نیادز به پرووتئین در دوران بکارداری حکدود  50درصککد افزایککش م ز
یکننککد کککه
هچیز خوار ،در دوران پیش ادز حاملگی مقدار کافی پرووتئین مصرف م ز
هم ز
یشککود ؛ امککا دزنکان وگکن عمکدوتا ً
در دوران بکارداری ذخیکره آن در بککدن سککودزانده م ز
اینگونه نیستند .دریافت پرووتئین کافی کار سخت نیست ،صرفا ً باید  5وتا  6واحککد ادز

3

غذاهای سرشار ادز پرووتئینی که در جدول راهنما آمده است ،به رژیم غککذایی اضکافه
کرد.
مقدار جذب آهن در بدن)خصوصا ً اهن غیر هِککم کککه در غککذاهای گیککاهی یککافت
یشود ،و ادز طرف دیگر قطع
یشود( در دوران بارداری به طردز چشمگیری دزیاد م ز
م ز
یشود .با این وجود مقککدار مصککرف آهککن در
شدن قاعدگی باعث کاهش دفع آهن م ز
لهای
دوران بارداری باید دوبرابر شود .مقداری ادز این آهن اضافی به سککاخت سککلو ز
یرسد ،اما بیشتر این آهن برای افزایش
قرمز خون که در رشد جنین نقش دارند م ز
یشککود اینطککور
حجم خون مادر در دوران بارداری ضروری است .ادز جهت وتئوریک م ز
نها بیشتر در معرض خطر فقککر آهککن قککرار دارنککد ،امککا حقیقککت
نتیجه گرفت که وگ ز
هریزی بککرای رژیککم
یکنککد .برنککام ز
اینست که این خطر وتمککام دزنککان بککاردار را وتهدیککد م ز
هچیزخوار ،را به آهن وتأمین کنککد،
غذایی که نیادز بدن یک دزنا باردار ،چه وگن و چه هم ز
لهای خککوراکی حککاوی
کار آسانی نیست .به همین دلیل است که وتقریبا ً همیشه مکم ز
یشود.
آهن برای دزنان باردار وتجویز م ز
نوتر ادز حککد مطلککوب اسککت،
میزان دریافت روی هم در دزنان باردار عمدوتا ً پککایی ز
لهای خوراکی استفاده کنند .هنودز فایککده مصککرف روی در دوران
مگر اینکه ادز مکم ز
بارداری مشخص نشده است ،اما بکا وتکوجه بکه اینککه میکزان دریکافت روی ادز منکابع
لها برای دزنان وگن سودمند باشد.
نوتر است ،شاید مصرف این مکم ز
گیاهی پایی ز
یکند ،اما دریافت
میزان نیادز بدن به ویتامین دی در دوران بارداری وتغییری نم ز
مقدار کافی آن هم برای سلمت مادر و هم برای سلمت کودک ضروری است .بککه
یکنیککد ،وتککأمین
غیر ادز ویتامین ب  12و آهن ،بسته به رژیم غذایی کککه ادز آن وتغککذیه م ز
نیادزهای بدن دزن باردار در دوران حاملگی به مواد مغذی دیگککر ماننککد ویتککامین دی و
لهای غذایی ممکن اسککت .امککا بیشککتر متخصصککان بهداشککت
ید ،بدون مصرف مکم ز
یویتامین و مواد معدنی ،خصوصا ً آهن و فککولت را در
لهای حاوی مولت ز
مصرف مکم ز
هچیزخککوار و
یکنند ،و این نیادز در مورد دزنککان هم ز
دوران پیش ادز وتولد کودک وتوصیه م ز
وگن یکسان است.
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هبلنککد( موجککود در خککون دزنکان بکاردار
مقدار ) DHAاسید چککرب امگککا  3دزنجیر ز
گیاهخوار ادز مقدار آن در خون دزنان باردار غیرگیاهخوار کمتر است .1هنودز مشککخص
نشده است که آیا این وضعیت مشکل دزاست یا خیر ،اما شواهدی بککه دسککت آمککده
یوتواند
است که بر اساس آنها میزان دریافت  DHAدر دوران بارداری و شیردهی م ز
در افزایش هکوش وتصکویری و ککارکرد مغکز نکودزاد مکوثر باشککد .متخصصکان وتوصکیه
یکننککد کککه دزنککان رودزانککه  300میلیگککرم  DHAمصککرف کننککد .مککا هککم مصککرف
م ز
نهککا وتوصککیه
کهککای دریککایی را بککرای وگ ز
لهککای حککاوی  DHAوتهیککه شککده ادز جلب ز
مکم ز
یکنیم.
م ز
در اینجا نظر شما را به چند نکته در باره گذراندن یککک دوران بککارداری سککالم جلککب
یکنیم:
م ز
•

های دقیق برای رژیم غککذایی
اگر در فکر باردار شدن هستید ،بهتر است برنام ز
ههای بارداری )حتی پیککش ادز آنکککه خککود
خود بچینید .وتغذیه سالم در اولین هفت ز
یشان شوند( خیلی اهمیت دارد .حتما ً در رژیم غذایی خود
دزنان متوجه باردار ز
ادز غذاهای سرشار ادز ویتککامین ب فولیککک اسککید اسککتفاده کنیککد .بهککترین منبککع
گسبز هستند .بهتر است الکککل را هککم ادز رژیککم
های و بر ز
برای آن گیاهان دولپ ز
یدهیککد کککه بککاردار شککده باشککید و اهککل
غذایی خود حذف کنید .اگر احتمککال م ز
نوشیدن قهوه هستید هم الن موقع وترک این عادت است.

•

نوتان صحبت کنید .اگککر
با مشاور بهداشتی خود در مورد چگونگی افزایش ودز ز
یوتوانید سهم غذاهایی را که حاوی چربککی کمککی
در این مورد مشکل دارید ،م ز
ههای روغنی و آووکادو را کمی بیشتر
هستند ،مثل وتوفو ،کره وتهیه شده ادز دان ز
کنید.

•

ادز راهنمای غذایی مخصوص دوران بککارداری و شککیردهی ککه در ادامککه آمکده
است ،استفاده کنید و برنامه رژیم غذایی رودزانه خود را بچینید.
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•

هماهه دوم بککارداری ،میککزان پرووتئیککن رودزانککه مککورد نیککادز بککدن بککه
با شروع س ز
ییابد .وتأمین ایککن پرووتئیککن اضککافی ادز طریککق رژیککم
اندادزه  25گرم افزایش م ز
های داشته باشید .به جدول غذاهای
وگن سخت نیست ،اما باید برای آن برنام ز
سرشار ادز پرووتئین که در فصل  2آمده است نگاهی بیندادزید و سعی کنید کککه
سهم پرووتئین دریافتی خود در هر وعده غککذایی را بککه انککدادزه  15وتککا  20گککرم
ندار استفاده کنید.
ههای پرووتئی ز
نوعد ز
پرووتئین بال ببرید ،و ادز میا ز

•

در هر وعده غذاهای سرشار ادز آهن بخورید ،و همراه آن منابع غنککی ویتککامین
ث مصرف کنید وتا مقدار جککذب آهکن بککال بکرود .بیشکتر متخصصککان بهداشککت
یداننککد.
لهای خوراکی آهن را برای وتمام دزنان باردار ضککروری م ز
مصرف مکم ز
هویژه برای دزنان وگن که میزان نیادزشان به آهن بیشتر ادز
لها ،ب ز
مصرف مکم ز
یوتواند مفید باشد.
هچیزخوارها است ،م ز
هم ز

•

مقدار دزیادی ادز غذاهای حاوی ویتامین ب فولیک اسککید بخوریککد.اگککر بککه طککور
های و غنی شککده بککا
ههای نشاست ز
معمول ادز محصولت غذایی وتهیه شده ادز دان ز
نوتان هسککت ،بهککتر اسککت
یکنید ،و احتمال باردار شد ز
فولیک اسید استفاده نم ز
که خوردن مقدار معتنککابهی ادز غککذاهای حککاوی فولیککک اسککید را شککروع کنیککد.
یکننککد ،امککا
هچیزخوارها منابع غنی فولیک اسید مصرف م ز
نها بیشتر ادز هم ز
وگ ز
این مقدار برای دوران بارداری کم است .مکمل غککذایی حککاوی فولیککک اسککید
برای وتمام دزنان باردار ضروری است.

•

نشککان در ایککن دوران را
بعضی ادز دزنان باردار وگن ،مقدار روی مورد نیککادز بد ز
مهکای بکا
یکنند ،دزیرا میزان ایکن مکاده معکدنی حکتی گکاهی در رژی ز
دریافت نم ز
های
یشده هم کم است .پس باید حتما ً مقککداری دانککه نشاسککت ز
هریز ز
دقت برنام ز
ههکای روغنکی و وتخمکه در رژیکم
های و یکک وتکا دو واحکد دان ز
کامل ،گیاهکان دولپ ز
غککذایی خککود بگنجانیککد .مکمککل خککوراکی حککاوی  15وتککا  25میلیگککرم روی هککم
یوتواند انتخاب خوبی برای دزنان باردار وگککن باشککد .بککه دلیککل آنکککه مصککرف
م ز
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یوتواند باعث کاهش جذب مس در بدن شود ،مصرف  2میلیگرم مس
روی م ز
هم در رودز الزامی است.
•

جذب کلسیم در دوران بارداری ادز حد لدزم هککم بیشککتر اسککت ،و دزنککان بککاردار
بیشتر ادز حد معمول به این ماده معدنی نیادز ندارند .اما دریافت همان مقککدار
همیشگی ضروری است ،و به همین دلیل لدزم است که مقدار غذاهای حاوی
کلسیم در رژیم غذایی افزایش پیدا کند .بهتر است خوردن یک وتا دو واحککد ادز
یشده با کلسکیم بکه یکک
بپروتغال غن ز
گسبز و نوشیدن شیرسویا و آ ز
گیاهان بر ز
عادت رودزانه وتبدیل شود .مقدار وتوصیه شده بککرای مصککرف کلسککیم برابککر بکا
 1000میلیگرم در رودز است.

•

لهای خوراکی ویتامین ب  12استفاده کنید ،و در صککوروتی کککه
هر رودز ادز مکم ز
یبرید مطمئن نیسککتید،
ادز کافی بودن دزمانی که در دزیر نور خورشید به سر م ز
مکمل خوراکی ویتامین دی هم مصرف کنید.

•

یگوینککد .امککا ایککن
به حالت وتهوع رایج در دوران بککارداری ،وتهککوع صککبحگاهی م ز
حالت ممکن است در هر ساعتی ادز رودز اوتفاق بیفتککد .حککالت وتهککوع علوه بککر
ناخوشایند بودن ،ممکن است در خورد و خوراک شما هککم اختلل ایجککاد کنککد.
در اینجا چند نکته سودمند برای مقابله با وتهوع صبحگاهی را بککا شککما درمیککان
یگذاریم:
م ز


یوتواند حالت وتهوع را بدوتر کند ،پس به دفعات و هر
خالی بودن معده م ز
یوتوانککد
بار به مقدار کم ،غذا بخورید )خوردن مقدار کم در هر وعککده م ز
برای سودزش سر دل که یکی ادز مشکلت رایککج دوران بککارداری اسککت
هم مفید باشد(.



هوتان خککالی اسککت ،چیککزی
بلفاصله بعد ادز بیدار شدن کککه معمککول ً معککد ز
یهایی مثل کراکر ،کشمش یا هر چیزی را که
یوتوانید خوراک ز
بخورید .م ز
دوست دارید روی پاوتختی بگذارید.
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یشککود ،ادز
اگر با نوشیدن آب همراه غذا احساس وتهوع شککما وتشککدید م ز
این کار خودداری کنید.



لوتککان
سککعی کنیککد غککذاهای سککالمی را کککه بککاعث بککه هککم خککوردن حا ز
هوتان اعتماد کنیککد،
یشوند ،کشف کنید .برای این کار ناچارید به غریز ز
نم ز
نهککای وتهیککه شککده ادز
یهککایی مثککل نا ز
اما بهتر است آن را ادز بیککن خوراک ز
ههککای خشککک یککا پختککه ،و
سها ،میو ز
نفلک ز
های کامل ،کر ز
ههای نشاست ز
دان ز
ههای کوچککک
بدزمینی سفید یا شیرین انتخاب کنید .اضافه کردن وتک ز
سی ز
یوتواند مفید باشککد ،چککون طعککم
سبزیجات و وتوفو به سوپ میسو هم م ز
یکند.
نوتر م ز
مشان را برای معده آسا ز
یوتر کرده ،و هض ز
آنها را نمک ز

تغذیه وگن برای مادران شیرده
ک بککا شککیر
مادران وگن در مقایسه با بقیه مادران وتمایل بیشتری بککرای وتغککذیه کککود ز
خود دارند .این به نفع کودک است ،چون شیر مادر غذایی عالی برای نودزاد بککه دنیککا
آمده است .به طور کلی کودکان باید وتا یک سالگی ،و بهککتر اسککت وتککا دو سککالگی ادز
شیر مادر وتغذیه کنند.
مادران شیرده برای وتولید شیر و وتأمین کککالری مککورد نیککادز کککودک بککه منظککور
رشد ،باید کالری بیشککتری دریکافت کننککد .بککه ایککن وتروتیککب نیادزهککای انککرژی در دوران
شیردهی ادز دوران بارداری بیشتر است .حتی اگر لدزم باشککد کککه چنککد کیلککو اضککافه
یوتواند وتأثیر
ودزن دوران بارداری را کم کنید ،کاهش مقدار کمی ادز کالری مصرفی م ز
دزیادی در کاهش ودزن داشته باشد ،در حالی که حجم شیر وتولیدی شما بککدون وتغییککر
یماند .اما بهتر است مقدار کالری را دزیاد کم نکنید ،چککون ممکککن اسککت بککه
باقی م ز
کم شککدن شککیروتان بینجامککد .نوشککیدن مقککدار کککافی مایعکات هککم بککرای وتولیککد شککیر
ضروری است.
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یشککود ،پککس
در این دوران نیادز به بعضی ادز مککواد مغککذی هککم کمککی بیشککتر م ز
وتأکید بر مصرف کافی مواد مغذی در این دوران ،مانند هر دزمان دیگری مهککم اسککت
)وتنها مککورد اسککتثناء در ایککن دوران نیککادز بککه آهککن اسککت ،دزیککرا دزنککان شککیرده قاعککده
یآیککد( .رژیککم
نشان به آهککن در دوران شککیردهی بسککیار پککایین م ز
یشوند و نیادز بد ز
نم ز
یگذارد.
نها ،و همچنین نوع چربی موجود در شیر وتأثیر م ز
شما در مقدار وتمام ویتامی ز
مهکای وگکن مککورد وتککوجه ویککژه قککرار بگیرنککد،
دو ماده معدنی کککه بایککد در رژی ز
هکار و آشنا به نکککات وتغککذیه در
نهای کهن ز
ویتامین دی و ویتامین ب  12هستند که وگ ز
مککورد آنهککا هوشککیارند .کمبککود ایککن دو ویتککامین در کودکککانی دیککده شککده اسککت کککه
هاند ،ایککن کمبودهککا
ههای آمده در راهنماهای غذایی پیروی نکرد ز
نشان ادز وتوصی ز
مادرا ز
یوتواند به مشکلت جدی در سلمت کودکان منجر منجر شککود .دزنککان شککیرده بایککد
م ز
هر رودز مکمل خوراکی حاوی ویتامین ب  12مصرف کنند .ما مصرف مکمل حککاوی
یکنیم ،چون یک مطالعه نشان داده است که مقدار این مککاده
 DHAرا هم وتوصیه م ز
هچیزخوار کمتر است.2
در دزنان شیرده وگن ،ادز مقدار آن در شیر دزنان هم ز
لهایی که برای دوران
ههای اول شیردهی به مصرف مکم ز
خیلی ادز دزنان در ما ز
یدهند .آککادمی امریکککایی
بارداری وتجویز شده بود )البته بدون آهن اضافی( ادامه م ز
لهای ویتامین دی را برای وتمام کودکککانی کککه ادز شککیر
پزشکان اطفال iمصرف مکم ز
یکند.
نشان وگن هستند( وتوصیه م ز
یکنند )و نه فقط آنهایی که مادرا ز
مادر وتغذیه م ز

i American Academy of Pediatrics
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هشده برای زنان غیرباردار ،باردار و شیرده
مواد مغذی توصی ه
غیرباردار

باردار

شیرده

ماده مغذی
پرووتئین )میلیگرم(

46

71

71

وتیامین)میلیگرم(

1.1

1.4

1.4

ریبوفلوین )میلیگرم(

1.1

1.4

1.6

نیاسین )میلیگرم(

14

18

17

ویتامین ب ) 6میلیگرم(

1.3

1.9

2.0

فولیک اسید)میکروگرم(

400

600

500

ویتامین ب )12میکروگرم(

2.4

2.6

2.8

ویتامین ث )میلیگرم(

75

85

120

ویتامین آ )میکروگرم(

700

770

1300

ویتامین د)(IU

600

600

600

ویتامین ئی )میلیگرم(

15

15

19

ویتامین کا )میکروگرم(

90

90

90

کلسیم )میلیگرم(

1000

1000

1000

i

 iمقدار پرووتئین مصرفی دزنان وگن باید کمی بالوتر ادز دزنان غیر وگن باشد .ادز راهنمای مندرج در فصل  2برای
محاسبه پرووتئین مودر نیادز بدن خود در دوران پیش ادز بارداری استفاده کنید ،و به آن مقدار  28گرم اضافه کنید وتا
مقدار نیادز پرووتئین در دزمان بارداری را به دست بیاورید.
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ید )میکرزوگ(
آهن )میلیگرم(

ii

منیزیوم )میلیگرم(
فسفر )میلیگرم(
سلنیوم )میکروگرم(
روی

iii

150

220

290

18

27

9

320-310
700

360-350

320-310

700

700

55

60

8

11

نها  1.8برابر بیشتر ادز این مقدار است
هشده برای وگ ز
 iiآهن وتوصی ز
نها ممکن است  50درصد بیشتر ادز این مقدار باشد
 iiiمقدار مورد نیادز بدن بعضی ادز وگ ز

11

70
12

راهنمای غذایی ویژه دوران بارداری و شیردهی

یدهد ،و باید به عنوان مبنایی کلی
مقدارهای ذکر شده در این جدول حداقل نیادز به آن ماده را نشان م ز
برای وتغذیه در نظر گرفته شود .ممکن است بعضی ادز دزنان به منظور افزایش ودزن سالم به مقدار
بیشتری ادز این مواد مغذی نیادز داشته باشند.

گروه غذایی

وتعداد واحد مصرف رودزانه
در دوران بارداری

های
هها و سبزیجات نشاست ز
دان ز

7-6

های و محصولت
گیاهان دولپ ز
غذایی وتهیه شده ادز سویا

6-5

ههای روغنی
دان ز

2

سبزیجات

5
حداقل یک واحد ادز این مقدار باید(
گسبز باشد
)ادز گیاهان بر ز

هها
میو ز

2

یها
چرب ز

3

غذاهای ُپر کلیسم

8

12

وتعداد واحد مصرف رودزانه
در دوران شیردهی
7-6
6
2
5
2
3
8

لهای خوراکی برای زنان باردار وگن:
مکم ه
•

مکمککل جویککدنی یککا دزیردزبککانی ویتککامین ب  .12بککرای نحککوه مصککرف بککه
لهای درج شده در فصککل  3وتککوجه کنیککد .بهککتر اسککت بککرای وتأمین
دستورالعم ز
یویتککامین اسککتفاده نکنیککد ،مگککر اینکککه ادز نککوع جویککدنی
ویتامین ب  12ادز مولت ز
باشد.

•

لهای خوراکی مخصوص پیش ادز دزایمان کککه حککاوی فولیککک اسککید ،روی،
مکم ز
آهن و مس باشند.

•

یکنید کلسیم مصرفی شما در رودز کمتر ادز  1000میلیگرم وتوصیه
اگر فکر م ز
لهای حاوی کلسیم استفاده کنید.
شده در دوران بارداری است ،ادز مکم ز

•

 300میلیگرم  DHAبه دست آمده ادز جلبک.

•

یکنیککد وجککود
لهایی که مصککرف م ز
 150میکروگرم ُید )که شاید در سایر مکم ز
داشته باشد(

•

 600وتا  IU 1000ویتامین دی ،مگر اینکه در رودز به مقدار ککافی در معککرض
یگیرید.
اشعه خورشید قرار م ز

لهای خوراکی برای زنان شیرده وگن
مکم ه
•

مکمل خوراکی جویدنی یا دزیردزبانی ویتامین ب 12

•

 300میلیگرم DHA

•

 150میکروگرم ید
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چند نمونه منوی غذایی
شاید شما آشپز خیلی خوبی باشید و غذاهای جالبی در دوران بارداری و پککس ادز آن
بپزید .اما اگر ادز آن دسته افرادی هستید کککه حوصککله و دزمککان کککافی بککرای ّآشککپزی
هایککم ،اسککتفاده کنیککد.
های که برای شما آمککاده کرد ز
یوتوانید ادز منوهای ساد ز
ندارند ،م ز
یوتوانککد
هریزی برای وتغذیه وگککن وتککا چککه حککد م ز
هدف ما اینست که نشان بدهیم برنام ز
سککاده باشد .این منوها شامل شش وعده غذایی مختصرند ،که بککاعث پیشککگیری ادز
یشوند.
حالت وتهوع و سودزش سردل م ز

منوهای ساده برای دوران بارداری
صبحانه:
•

یشده
نفلکس غن ز
 1پیمانه کر ز

•

یشده
 1پیمانه شیر سویای غن ز

•

مودز
نوعده:
میا ه
•

کچهارم پیمانه بادام
ی ز

•

سبزیجات خام
ناهار:
14

•

مپیمانه وتوفو و  1پیمانه کیل یا کولرد پخته
سوپ میسو همراه با نی ز

•

چند واحد نان کراکر وتهیه شده ادز آرد گندم کامل

نوعده:
میا ه
•

مپیمانه حمص
نان گندم کامل با نی ز

•

یشده
بپروتقال غن ز
مپیمانه آ ز
نی ز

شام:
•

های
 1پیمانه برنج قهو ز

•

مپیمانه لوبیای پخته
نی ز

•

 1پیمانه سبزیجات بخارپز شده که در  2قاشق چایخوری روغن کککانول وتفککت
هاند
داده شد ز

نوعده:
میا ه
•

نصف یک کیک یزدی وتهیه شده ادز آرد گندم کامل و  2قاشق غذاخوری بادام

•

یشده
 1پیمانه شیرسویای غن ز

صبحانه:
•

مپیمانه اسکرمبل وتوفو که با  1قاشق چایخوری روغن کانول درست شککده
نی ز
است

•

 1برش نان وتست گندم کامل با  1قاشق چایخوری مارگارین

•

یشده با کلسیم
بپروتقال غن ز
 1پیمانه آ ز
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نوعده:
میا ه
•

مپیمانه انگور
نی ز

•

چند پیمانه نان کراکر وتهیه شده ادز آرد گندم کامل با  2قاشککق غککذاخوری
کره بادام

ناهار:
•

برگر گیاهی

•

نان برگر وتهیه شده ادز آرد گندم کامل

•

هفرنگی و کاهو
شهای گوج ز
بر ز

•

سالد بروکلی همراه با نصف قاشق غذاخوری مایونز گیاهی
نوعده
میا ه
•

هشده ادز سبوس گندم
مافین کوچک وتهی ز

•

یشده
 1پیمانه شیر سویای غن ز

شام:
•

 1پیمانه سوپ عدس

•

 1پیمانه کولرد بخارژدز

•

سالد سبزیجات با سس

•

نان باگت وتهیه شده ادز آرد گندم کامل

اسموتی:
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•

یشده
مپیمانه شیرسویای غن ز
نی ز

•

مپیمانه میوه منجمد
نی ز

•

کچهارم یک مودز
ی ز

•

هکتان خرد شده
 1قاشق چایخوری دان ز
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