دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشت
واحد بهبود تغذیه جامعه

بسیج ملی کاهش مصرف نمک

مصرف نمك در ایران
 Oایران یکی از پر مصرفترین کشورهاست که میانگین روزانهه مصهرف ن ه
استاندارم جهانی است.
 Oطبق نظر محققان میزان مصرف ن
بسیار بیشتر از حد استاندارم مصرف ن

مهرم نن 2-3برابهر

مر ایران حدوم  ۱۰تا  ۱۵گر مر روز است کهه ایهن میهزان
( ۵گر ) است.

ما دو برابر استانداردهای جهانی غذایمان را شور میكنیم

نمك عامل افزایش فشار خون ...
 Oمصرف زیام ن

ازمه ترین عوامل فشارخون باال است.

 Oامروزه با توجه به شیوع باالي بی اري هاي قلبی و عروقی و پرفشاري خون مصرف زیام ن
به عنوان یکی از مهم ترین عوامل خطر مر بروز این بی اري ها شناخته شده است.
 Oتحقیقات نشان می مهد که شیوع فشار خون باال مر کشورهایی که مریافت باالي ن
بیشتر است.

مارنهد

ذائقه سازی در دوران کودکی
 ذائقه هر فرم از موران کومکی شکل می گیرم ،بنابراین تالش خانوامه مر جهت ذائقه سازي سالم
مر کومکان از اه یت بسزایی برخورمار است.
 ذائقه کومکان را از اوایل زندگی به غذاي کم ن
 به غذاي کومك زیر یکسال ن

عامت مهید.

اضافه نکنید تا ذائقه او به غذاهاي شور عامت نکند.

 انواع محصوالت غذایی مثل سوسیس ،کالباس ،کنسروها ،خیارشور ،تنقالت شور مثل چیپس و
انواع فراورمه هاي غالت حجیم شده و انواع سس ها حاوي مقامیر زیامي ن
این محصوالت به کومکان اجتناب کنید.

هستند .از مامن

نمک یک مانع بزرگ برای داشتن استخوان محکم!!!
یکی از مالیل پوکی استخوان مصرف زیام ن

است.

کاهش تراکم تومه ي استخوان به منبال مریافت زیام ن
میباشد

مر زنان یائسه بیشتر از سایرزنان

مریافت زیام ن و مصرف غذا و تنقالت شور و پرن سبب کاهش بازجذب کلسیم از کلیه
شده و مفع امراري نن را افزایش میمهد که خوم عامل مه ی مر کاهش تراکم استخوانی و
پوکی استخوان است.
مصرف بیش از ۵گر ن

مر روز اثر مه ی بر کاهش تراکم استخوان مارم.

سرطان معده ارمغان مصرف زیاد نمك
 مر کشور ما سرطان معده از سرطان هاي شایع می باشد.

میتواند مخاط معده را تخریب کند و این اتفاق یکی از راههاي افزایش
 مصرف زیام ن
خطر سرطان معده است.
 ه یشه مصرف باالي ن
روزانه مصرف میکنیم ،ن

به معنی شور کرمن غذاها نیست ،بلکه مرصد باالیی از ن کی که
پنهان است که مر مرون موام غذایی گوناگون وجوم مارم.

 نان ،انواع گوشتهاي فرنوري شده مانند ه برگر و سوسیس ،کالباس ،گوشت و ماهی
ن سوم شده و ه چنین خیار شور ،انواع ترشی ها و شورها ،پنیر،خشکبار بومامه ن زیامي
مارند.

بر اساس مطالعات شانس ابتال به سرطان در كسانی كه
روزانه  ۱۲تا  ۱۵گرم نمك مصرف می كنند ،بیشتر است.

اهمیت كاهش مصرف نمك در سالمت كودكان
 عامات غذایی مر موران کومکی به ویژه سنین  2-۵سالگی شکل می گیرم و با توجه به اینکه سلیقه هاي غذایی مر این
موران پایه گذاري شده وتا سال ها پایدار می ماند  ،بنابراین عامات غذایی سالم را باید از موران کومکی پایه ریزي ن وم.

 یکی از راههاي کنترل و پیشگیري از فشار خون باال مر کومکان ،کاهش مریافت ن

مصرفی ننهاست .

 محیط خانوامه (خواهر و برامران بزرگتر ،عامات و رفتار غذایی والدین ،محیط صرف غذا)  ،مسائل اجت اعی ( اشتغال
مامران ،صرف حداقل ی

وعده غذا یا بیشتر مر مهد کومك ،مدرسه  ،استفامه از غذاهاي نمامه و )...وپیا هاي رسانه

ها به ویژه تبلیغات تلویزیونی نقش مه ی مر مریافت و عامات غذایی کومکان مارند.
 براي کومکان حداکثر میزان توصیه شده براي مصرف ن

ک تر از  3گر مر روز است و باید ه ین مقدار از ن

ید

مار تصفیه شده باشد.

 ید یکی از موام مغذي ضروري براي رشد و تکامل کومکان است وک بوم نن موجب کاهش بهره هوشی می شوم.
 مر غذاي ک کی کومك از ن
عامت نکند.

مر تهیه  ،پخت و هنگا مامن غذا به کومك ک تراستفامه کنید تا ذائقه او به طعم شور

توصیه هایی برای كاهش مصرف نمك در كودكان باالتر از یکسال:
 غذاي خانوامه را با ن

کم تهیه کنید.

 از گذاشتن ن کدان مر سفره خومماري کنید.

 از سبزي هاي معطر تازه یا خش

مانند ( نعناع ؛ مرزه؛ ترخون ؛ ریحان و  ) ...یا سیر ،پیاز ،لی وترش تازه و نب

نارنج براي بهبوم طعم غذا و کاهش مصرف ن

استفامه کنید.

 مصرف سوپ هاي نمامه ،سس ها و محصوالت فرنیند شده مثل فست فومها ( پیتزا ،ه برگر ،سوسیس وکالباس
و )...را مر برنامه غذایی کومکان به حداقل برسانید.
 مصرف انواع شورها و ترشی ها مر برنامه غذایی روزانه کاهش مهید.
 از گذاشتن تنقالت شور (فراورمه هاي غالت حجیم شده ،چیپس ،چوب شور ،و سایرتنقالت کم ارزش غذایی و
شور ) مر برنامه غذایی کومك اجتناب کنید.
 از ذرت و حبوبات بو مامه خانگی کم ن
و بدون ن

مانند عدس برشته شده کم ن

) به عنوان میان وعده مر برنامه غذایی روزانه استفامه کنید.

 از پنیر و موغ کم ن

مر برنامه غذایی روزانه کومکان استفامه کنید.

 ،مغزها مانندگرمو ،فندق ،باما (خا

چگونه میزان نمك مصرفی خود را كنترل كنیم؟
 هنگا طبخ غذا  ،مقدار ن

ک تري اضافه کنید.

 از نورمن ن کدان بر سر سفره غذا خومماري کنید.

 غذاهاي کنسرو شده و بسیاري از موام غذایی بسته بندي شده و نمامه ماراي مقامیر زیامي ن

هستند ،بهه

ه ین ملیل بهتر است مصرف این گونه موام غذایی را محدوم کنید.
 براي بهبوم طعم غذا و کاهش مصرف ن

مر تهیهه غهذاها بهه جهاي ن ه

از سهبزي ههاي تهازه ،سهیر،

لی وترش ،نب نارنج ،نویشن ،شوید و  ...استفامه کنید.

 مصرف نجیل شور ،چیپس ،فراورمه هاي غالت حجیم شده ،انواع شهورو ترشهی ،مهاهی مومي ،سوسهیس و
کالباس را کاهش مهید.
 جوش شیرین که براي ورنمدن و پف کرمن انواع نان و کی

به کهار مهی روم ماراي مقهدار زیهامي سهدیم

است .بنابراین مر افرامي که به علت بی اري ،محدومیت مصرف ن

مارند مصرف محصوالت غهذایی کهه

جوش شیرین مارند هم باید بسیار محدوم شده یا قطع شوم.
 مر برچسب بعضی موام غذایی مقدار سدیم موجوم مر ۱۰۰گر از مامه غذایی ذکر شده اسهت .بهراي تبهدیل
مقدارسدیم به ن

بایستی نن را مر عدم 2.۵ضرب کنید.

