
 گروه سبزي ها

انواع سبزی در این گروه جای می گیرند. سبزی ها در مقایسه با گروه های دیگر انرژی و پروتئین کمتری دارند و 

برعکس دارای مقدار قابل توجهی فیبر، ویتامین و امالح معدنی هستند. این گروه شامل انواع سبزي هاي برگ دار، 

گوجه فرنگي، پیاز و سیب زمیني مي  ،لوبیا سبز، انواع كدو، فلفل، قارچ، خیاربادمجان، نخودسبز،  انواع كلم، هويج،

 باشد.

 منیزيوم ومقدار قابل توجهي فیبر است.، ، مواد معدني مانند پتاسیمA ، B ،C اين گروه داراي انواع ويتامین هاي

 واحد مي باشد. 3-5میزان توصیه شده مصرف روزانه سبزي ها 

 ها برابر است با:هرواحد از گروه سبزي 

 يك لیوان سبزي هاي خام برگ دار ) اسفناج، كاهو ، سبزي خوردن(، يا         ·

 نصف لیوان سبزي هاي پخته يا خرد شده ، يا         ·

 نصف لیوان نخود سبزي، لوبیا سبز وهويج خرد شده، يا         ·

 سیب زمیني متوسطيك عدد گوجه فرنگي يا هويج يا خیار ، يا پیاز يا          ·

 

 چگونه باید از گروه سبزی ها استفاده کرد:

حتی االمکان سبزی ها را باید بصورت خام مصرف کرد زیرا پختن سبزی بویژه اگر به مدت طوالنی باشد موجب          -

فلفل از بین رفتن ویتامین های آن می شود. سبزی خوردن، گوجه فرنگی، پیاز ، گل کلم، شلغم ، ترب ، انواع 

سبز مثال هایی از سبزی های خام هستند و در صورت در دسترس بودن باید مصرف آنها را همراه با غذا 

 تشویق نمود .

دانش آموزان می توانند انواع ساندویچ ها را با سبزی های مختلف بعنوان میان وعده مصرف کنند مثالً نان و پنیر          -

 ان و پنیر و خیار، نان و تخم مرغ و گوجه فرنگی .و سبزی، نان و پنیر وگوجه فرنگی، ن

اگر برای وعده ناهار یا شام ساالد در نظر گرفته می شود نباید از ساعات قبل ساالد را تهیه کرد زیرا ویتامین          -

ین های موجود در اجزا ساالد مثل گوجه فرنگی ، پیاز ، فلفل دلمه ایی و ... در معرض هوا تخریب شده و از ب

 می رود.

کودکان سنین مدرسه و دانش آموزان را تشویق کنید که از جوانه گندم و جوانه ماش همراه با ساالد استفاده          -

کنند. اگر مادران در منزل جوانه تهیه کنند حتی بعنوان تنقالت می توانند برای افراد خانواده بویژه کودکان و 

 دانش آموزان از آن استفاده نمایند.

 

 

 

 

http://nut.behdasht.gov.ir/uploads/vegetable_148723.jpg


استفاده از انواع سبزیجات پخته همراه با غذا توصیه می شود مثالً اسفناج پخته که همراه با ماست و یا کشک          -

می توان از آن استفاده کرد. هویج پخته ، لوبیا سبز ، نخود فرنگی پخته ، سیب زمینی ، کدو حلوایی و لبو، گل 

کدوی خورشتی پخته از سبزیجاتی هستند که در کنار غذاهای مختلف کلم ، کرفس ، ریواس ، کنگر، بادمجان و 

 می توان آنها را مصرف کرد .

 نکته :

سبزیجاتی مثل اسفناج بهتر است بدون آب و با حرارت کم پخته شود. لوبیاسبز، نخود فرنگی، هویج، چغندر، کدو 

 افزوده شده کامالً به خورد آن رفته باشد. حلوایی و کدوی خورشتی باید به صورتی پخته شود که در انتهای طبخ آب

پختن سبزیجات در آب زیاد موجب حل شدن ویتامین ها در آب شده و به این ترتیب مقدار زیادی از ویتامین ها از 

دست می رود. در صورتی که پس از طبخ سبزی ها مقداری از آب آن باقی ماند از آن در طبخ غذاها باید استفاده 

 شود.

مصرف سبزی ها باید دقت شود که کامالً شسته و ضدعفونی شده باشند. طرز شستن و ضدعفونی در هنگام 

 کردن سبزی در زیر شرح داده شده است :

اابتدا باید سبزی را با اب کامالً شست تا گل و الی آن پاک شود . سپس باید نصف قاشق چایخوری مایع ظرفشویی 

دقیقه در آن قرار داد. پس از خارج کردن سبزی از محلول آب و کف،  5ه مدت لیتر آب مخلوط کرده و سبزی را ب 5را با 

لیتر آب اضافه کرده و  5باید سبزی را با اب تمیز شستشو داد، سپس نصف قاشق چایخوری پودر پرکلرین را به 

ضدعفونی کردن دقیقه در آن قرار داد و پس از آن مجدداً سبزی را با آب تمیز آبکشی نمود .  01سبزی را به مدت 

 سبزیجات خام قبل از مصرف برای پیشگیری از آلودگی انگلی بسیار حائز اهمیت است.


