
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟هاي كاهش دريافت قند و شكر چيستراه

يريني، از شكر در هنگام پخت و تهيه غذا يا ش -1

  .كنيدكمتري استفاده 

برچسب خواندن  با ،اد غذاييدر هنگام خريد مو -2

) واحد سازنده قند و شكر(به مقدار گلوكز ، روي بسته

  .نماييددقت استفاده شده 

، به جاي شكر از     در تهيه كيك و شيريني -3

  .نماييداستفاده  ،دارند هاي تازه كه طعم شيرينميوه

ژله، (از مصرف مواد غذايي كه قند بااليي دارند  -4

  .پرهيز كنيد) دارهاي گازي و نوشابههاي صنعتآب ميوه

را حذف كنيد و به جاي مصرف قند در كنار چاي  -5

  .نماييدهاي شيرين استفاده آن از ميوه

  

  ؟كنيم شكر مصرف و در طول روز چه مقدار قند

با توجه به اينكه تركيبات قندي به طور طبيعي از 

، مقدار ري از مواد غذايي دريافت مي شوندطريق بسيا

هاي سني مختلف دريافت قند و شكر به تفكيك گروه

  :گرددتوصيه ميبه شرح زير 

 چايخوري قاشق 4 يا كالري 170 حداكثر ،خردساالن - 

  . روز در )گرم 17 تقريباً(

 3 يا كالري 130 حداكثر ساله، 12 تا 4 كودكان - 

 .در روز  )گرم 5/12 تقريباً( چايخوري قاشق

 قاشق 6 يا كالري 260 بزرگساالن، حداكثر - 

  . روز در) گرم 5/23 تا 21 تقريباً( چايخوري

  

  
   :منبع 

، و همكاران سيدعلي كشاورز، كراوس  اصول كلي تغذيهكتاب 

  1388سالتهران،  ، چاپ اول،نگر جامعه ،سالمي انتشارات

  :تدوين 

شـبكه بهداشـت و درمـان     تغذيـه واحد كارشناس -عباس كمالي

  شهرستان آوج

  

  

    
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

  تيمعاونت بهداش

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آوج

عوارض مصرف باالي آشنايي با 

  شكر قند و

  
  

  

  )  4 (اجرايي آموزش و ارتقاي سالمت   -انتشارات كميته علمي
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  قند چيست؟

ساخته كه از كربن و هيدروژن  قندها تركيباتي هستند

تركيبات  قند و. باشندو نوعي كربوهيدرات مي اندشده

هر (كنند د كالري زيادي براي بدن تامين ميحاوي قن

سفانه فاقد ، اما متأ)كيلو كالري است 4حاوي قند گرم 

اين بايد سهم ناچيزي باشند، بنابرميمواد مغذي الزم 

  . يافتي روزانه را تشكيل دهنداز انرژي در

  : انواع قندها

ندها به طور طبيعي در مواد غذايي انواع مختلفي از ق

قند ميوه و (وجود دارند كه شامل گلوكز و فروكتوز 

  .هستند... و ) قند شير( ، الكتوز)سبزي

 داراي شوند مي مصرف كه غذايي مواد از بسياري

 طعم افزايش براي شكر نوع اين .هستند اضافي شكر

 توليد خانه ا دري و  ها كارخانه در كه محصوالتي به

شكر  منابع ترينمهم. شوند مي افزوده ،گردندمي

- ميوه آب گازدار، ماءالشعير، هاينوشابه ،اضافه شده

 و شيريني انواع شكالت، بستني، شير صنعتي، هاي

 عنوان به اضافي شكر حقيقت در. هستند ها شكالت

 شده معرفي سالمت مشكالت بروز در عامل اصلي

  .است

 

  ؟قند و شكر چيست عوارض مصرف باالي

  .ها دارنداي در پوسيدگي دنداندهنقش عم -1

  .يكي از عوامل اصلي افزايش وزن هستند -2

  )تكراري است)(.عامل اصلي ديابت هستند -3

و آسيب به هاي بدن عدم تعادل هورمون ثباع -4

شوند بدن مثل فوق كليه و لوزالمعده ميغدد داخلي 

ا تا حد زيادي تحت تاثير قرار و مقدار قند خون ر

  .ديابت استبيماري دهند و اين خود عامل ايجاد مي

  .شوندباعث خستگي مزمن مي -5

  .افزايش اضطراب و كج خلقي را به همراه دارند -6

را به همراه  هاافزايش شيوع برخي از سرطان -7

  .دارد

   

  ؟قند و شكر چقدر است مصرف سرانه

كليه قند و شكري  ،منظور از قند و شكر مصرفي 

تلف و در صنايع است كه در تهيه مواد غذايي مخ

شود و از اين طريق به مصرف ما غذايي استفاده مي

به طور متوسط هر د كه ندهنشان مي هاآمار .رسدمي

قند كيلو گرم  30 معادل ساالنهگرم   66ايراني روزانه 

مقدار توصيه از  اين مقدار كهكند مصرف مي و شكر

مراتب بيشتر  شده توسط سازمان بهداشت جهاني به

   .است
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