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فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
متولی سالمت مجموعه ورزش کشور، طیف وسیعی از خدمات 
را به جامعه ورزش ارائه می کند و پیشقراول ارائه خدمات بین 
بخشی به تمام فدراســیون های ورزشی و ادارات کل ورزش 
و جوانان و زیرمجموعه های تابعه آنان محســوب می شــود. 
بدیهی اســت این فدراســیون خدمتگزاری به جامعه بزرگ 
ورزش را افتخاری بزرگ و همزمان مســئولیت سترگ برای 
خود می پندارد و به همین منظور با وسواس و دقت دوچندان در 

این مسیر گام برمی دارد.
از جمله خدماتی که این فدراســیون به جامعه ورزش کشور 
ارائه می کند، خدمات علمی آموزشــی است که با شیوه های 
مختلف و از طریق انتشارات مکتوب و دیجیتال ، همواره تالش 

دارد نقش آگاهی بخشی خود را به خوبی ایفا کند.
از طرفی شعار بنیادین و محور حرکتی فدراسیون " پشتیبانی 
از ورزش قهرمانی و ســالمت همگانی" است که از تشویق 
هدفمند آحاد مردم به مقوله ورزش غافل نیست. در این راستا با 
توجه به این که بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی بیش از 60 درصد جامعه ایران با مشکل اضافه 
وزن و چاقی مواجه است و این مشکل به دغدغه جدی عموم 
مردم تبدیل شده، تالش برای کاهش وزن و الغری به تدریج 
در ســطح جامعه فراگیر می شود. در این میان یکی از مباحثی 
که در کانون توجه قرار گرفته است، میزان کالری مورد نیاز بدن 
و مباحثی چون میان وعده هاست. فدراسیون پزشکی ورزشی 
به منظور ارائه اطالعات مســتدل و علمی در این خصوص ، 
ویژه نامه حاضر را به همین منظور منتشر کرده که امیدواریم 
همچون دیگر فعالیت های فدراســیون پزشکی ورزشی مورد 

عنایت دوستداران ورزش قهرمانی و همگانی قرار گیرد.

کالم نخست

دکتر غالمرضا نوروزی
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی
دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ



22 میــــان وعــــده  ســــالم 
ـــری  ـــد کالـ ـــر صـ ـــا حداکث ب 4

این میان وعده در راس فهرســت میان وعده های کم کالری قرار می گیرد .البته 
درصورتی که در روند تولید، عمدتًا  از ماســت کم چرب و میوه بدون افزودن شکر 

استفاده شده باشد. یک دوم فنجان بستنی  فقط 100 کالری دارد. 

چربی اشباع: 2 گرم 
سدیم: 45 میلی گرم 

کلسترول: 20 میلی گرم 
کربوهیدرات: 15 گرم 

نصف  فنجان 
بستنی کم 

کالری)تهیه 
شده با ماست 

کم چرب(
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ـــری  ـــد کالـ ـــر صـ ـــا حداکث 5ب

اگر مایل هستید یک میان وعده حجیم با مقدار کالری اندک میل کنید، 
ذرت بو داده انتخاب خوبی است .ذرت بو داده  از نظر محتوای فیبر ، غنی 

است و به فرد کمک می کند حس سیری طوالنی تری داشته باشد .  چربی اشباع: نیم گرم 
سدیم: 220 میلی گرم 

کلسترول: صفر میلی گرم 
کربوهیدرات: 24 گرم 

فیبر: 6 گرم 

6  فنجان ذرت 
بو داده

پنیر کاتیج غنی از پروتئین است . نصف فنجان از آن حاوی 14 گرم 
پروتئین است . پروتئین هم مثل فیبر ، به فرد کمک می کند که مدت 
طوالنی تری حس ســیری کند . از طعم پنیر کاتیج کم چرب و ســاده 

همراه میوه لذت ببرید . 
برش کوچکی از طالبی ، کالری دریافتی را به 100 می رساند . 

چربی اشباع: 0/7گرم 
سدیم:468 میلی گرم 
کلسترول: 5 میلی گرم 

 پنیر کاتیج 
 )کم چرب 

و کم نمک ( 
و طالبی
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سیب یکی از سالم ترین میان وعده های در دسترس است. سیب پخته، 
طعمی شبیه دسر دارد و فیبر و ویتامین های آن، مشابه سیب تازه و خام 
است . برای طعم بهتر ، می توان پودر دارچین روی آن ریخت. دارچین 

کالری این میان وعده را زیاد نمی کند.
چربی اشباع: صفر

 سدیم: دو میلی گرم 
کلسترول: صفر 

 سیب پخته 
شده 

وقتی عجله دارید ، آجیل یکی از میان وعده های در دسترس 
است . 14 عدد بادام درختی ، کالری کمتر از 100 خواهد داشت . 
عالوه بر آن ، بادام غنی از فیبر و پروتئین است که حس گرسنگی 

را از فرد دور می کند. 

چربی اشباع شده: 0/63 گرم
سدیم: صفر 
کلسترول: صفر 

 14عدد 
بادام درختی
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کلید انتخاب مناسب کراکر، سبوس دار بودن آن است . فیبر کراکر باعث می شود 
احساس سیری داشته باشید و پنیر ، پروتئین و کلسیم را تامین می کند. برای این که 
این میان وعده را زیر 100 کالری نگه دارید ،  یک برش پنیر کم چرب را روی ســه 

کراکر قرار دهید.  

چربی اشباع: 1/2 گرم 
سدیم: 397 میلی گرم 
کلسترول: 7 میلی گرم 

 کراکر 
با پنیر
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دانه سویای جوان یکی از میان وعده های سالم است.  نصف فنجان 
دانه ســویا ، بیش از 8 گرم پروتئین و 4 گرم فیبر دارد و  به شما حس 
سیری می دهد. تقریبا 10 درصد نیاز روزانه آهن خود را نیز از این میان 

وعده کسب می کنید. 
چربی اشباع: نیم گرم 
سدیم:4/5 میلی گرم 

کلسترول: صفر

یک سوم 
 فنجان

 دانه سویا

یک اسموتی تهیه شــده از میوه های تازه ، کلســیم، پتاسیم و آنتی 
اکسیدان های الزم را تامین می کند. یک سوم فنجان ماست کم چرب را با  
دو سوم فنجان بلوبری منجمد مخلوط کنید . به علت خنک بودن ، مجبور 
هستید سرعت نوشیدن آن را کم کنید .میان وعده هایی که زمان بیشتری 

برای خوردن  آن الزم دارید ، سیر کننده تر هستند.

چربی اشباع:صفر 
سدیم: 59 میلی گرم 
کلسترول: 2 میلی گرم

اسموتی 
بلوبری )یا 
سایر میوه 
های تازه(
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 یک تکه نان سبوس دار یا هفت غله را با 15 گرم پنیر کم چرب پر کنید. فیبر 
و پروتئین این میان وعده کمک می کند احساس سیری داشته باشید. این میان 

وعده ، کمتر از یک گرم چربی اشباع دارد. 

چربی اشباع:0/8 گرم 
سدیم: 149 میلی گرم 
کلسترول: 4 میلی گرم 

 ساندویچ 
پنیر
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اگر دوست دارید میان وعده ای داشته باشــید که حس جویدن شما 
را برطرف کند ، دو قاشــق غذاخوری هوموس را روی 8 هویج کوچک 

بمالید و میل کنید.
هویچ منبع فوق العــاده ای برای ویتامین A  و بتاکاروتن اســت و 

هوموس به این میان وعده ، پروتئین اضافه می کند . 

چربی اشباع: 0/4 گرم 
سدیم: 210 میلی گرم 

کلسترول: صفر

8 هویج 
 کوچک

 با هوموس

 انبه منجمد طعم خوشایندی دارد و گزینه ای بسیار عالی برای دریافت بتاکاروتن 
 و فیبر اســت . ســه چهارم فنجان فقط 90 کالری دارد و 60 درصــد نیاز روزانه 

ویتامین c بدن را تامین می کند . 

 سه چهارم 
فنجان انبه 

منجمد 
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این ترکیب، طعم بسیار خوشــایندی دارد. سه چهارم سیب را به یک 
اندازه برش  بزنید و آن را در بشقاب بچینید. الیه نازکی کره بادام زمینی 
بدون نمک روی هر قطعه برش بمالید . برای اینکه از محدوده 90 کالری 
فراتر نروید ، بیش از دو قاشق چایخوری کره بادام زمینی استفاده نکنید.

چربی اشباع:0/8 گرم 
سدیم: 2 میلی گرم 

کلسترول: صفر

 برش های 
سیب و کره 
بادام زمینی 

یک  قاشق چایخوری دانه آفتابگردان را در یک دوم فنجان ماست ساده کم 
چرب بریزید. دانه های آفتابگردان قوام خاصی به این میان وعده می دهند و فقط 
19 کالری انرژی اضافه خواهد کرد . ماست منبع خوبی از پروتئین است و این میان 
وعده به طور کلی کمتر از نیم گرم چربی اشباع خواهد داشت. الزم است برای این 
میان وعده از دانه های آفتابگردان بدون نمک استفاده کنید . به خصوص اگر  به 

فشارخون مبتال هستید ، الزم است سدیم دریافتی را کنترل کنید. 

چربی اشباع0/26 گرم 
سدیم: صفر 

کلسترول: صفر 

ماست با دانه 
آفتابگردان
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این میان وعده غنی از ویتامین c اســت و کالری کمی دارد . نصف یک سیب 
زمینی پخته متوسط 80 کالری دارد . پوست سیب زمینی را نکنید زیرا غنی از مواد 
مغذی است.  یک قاشق غذاخوری سالسا روی سیب زمینی بریزید و آن را طعم 
دار کنید. این میان وعده کمتر از 100 کالری دارد. ســس سالسا ازگوجه فرنگی ، 

پیازچه ، سیر ، گشنیز ، فلفل سبز و کمی نمک درست می شود. 

نصف یک 
سیب زمینی 
پخته با سالسا

چربی اشباع: صفر 
سدیم:53/5 میلی گرم 
کلسترول: صفر 

ماست یونانی 
 بدون چربی
 با عسل 

ماست یونانی به علت محتوای غنی پروتئین و قوامی که دارد معروف 
است . فقط یک دوم فنجان ماست یونانی ساده بدون چربی 12 گرم پروتئین 
دارد و به شما کمک می کند سیر بمانید .  یک قاشق چایخوری عسل داخل 

ماست بریزید. در مجموع این میان وعده 84 کالری خواهد داشت . 
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ماست منجمد بدون چربی جایگزین سالمی برای بستنی است . بهتر 
است به آن شکر اضافه نکنید . 

دو قاشق غذاخوری ماست منجمد بدون چربی را بین دو کراکر بگذارید 
. حتی اگر ماست شکالتی باشد ، فقط 84 کالری دریافت خواهید کرد .

چربی اشباع:0/13 گرم 
سدیم: 104 میلی گرم 

کلسترول: یک میلی گرم 

ساندویچ 
ماست منجمد 

از محتوای چربی باالی پسته ها نترســید . بیشتر چربی آن غیر اشباع 
است . با خوردن 20 پسته ، فقط 80 کالری و کمتر از یک گرم چربی اشباع 
دریافت خواهید کرد . این میان وعده غنی از پروتئین ، فیبر،  ویتامین و مواد 
معدنی ضروری است . برای پرهیز از افزایش سدیم دریافتی، پسته را خام 

مصرف کنید یا بدون نمک تفت دهید . 

چربی اشباع:0/8 گرم 
سدیم: صفر 
کلسترول: صفر

20 پسته  



22 میــــان وعــــده  ســــالم 
ـــری  ـــد کالـ ـــر صـ ـــا حداکث ب 14

موز پوست کنده را از وسط  نصف و یک چوب بستنی داخل آن فرو کنید. آن 
را با 15 گرم ماست ساده کم چرب بپوشانید و داخل فریزر قرار دهید. خیلی زود 

می توانید این میان وعده  میوه ای را نوش جان کنید .  
انرژی این میان وعده کمتر از 80 کالری است و طعم خوشایندی دارد . 

چربی اشباع:0/35 گرم 
سدیم: 3 میلی گرم 

کلسترول: 7 میلی گرم 

موز منجمد 
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سوپ گوجه فرنگی مملو از مواد مغذی ضد بیماری است . در حالی که 
فقط 74 کالری به ازای هر فنجان  بدون کلســترول و کمتر از یک گرم 

چربی اشباع دارد.
اضافه کردن کره یا چربی ، کالــری و چربی میان وعده را به طرز قابل 

توجهی افزایش می دهد .

 چربی اشباع:0/19 گرم 
سدیم: 471 میلی گرم 

کلسترول: صفر 

یک فنجان 
سوپ گوجه 

فرنگی 

اگر طرفدار غالت هســتید ، می توانید این میــان وعده کم کالری را 
با شیر میل کنید. یک سوم فنجان جودوســر ریز و خشک شده ، فقط 
70کالری با مقدار بسیار اندکی چربی اشباع دارد. انواع دیگر غالت کامل 
نیز می تواند جایگزین این میان وعده باشد. به خاطر داشته باشید غالت 

شیرین شده ، کالری دریافتی را زیاد می کند. 

چربی اشباع:0/17 گرم 
سدیم: 83 میلی گرم 

کلسترول: صفر 

یک سوم 
فنجان جودوسر
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ـــری  ـــد کالـ ـــر صـ ـــا حداکث ب 16

برای یک میان وعده  خوشمزه زیر 60 کالری ، یک قاشق غذاخوری پنیر کم چرب را 
روی قطعه ای از سالمون دودی بمالید و آن را لوله کنید . این لوله های سالمون ، غنی 
از پروتئین و اسیدهای چرب امگا 3 هستندکه برای قلب بسیار مفید است  . البته به یاد 
داشته باشید نمک استفاده شده برای بو دادن سالمون ، محتوای سدیمی زیادی به میان 
وعده خواهد داد .  اگر الیه نازکی از پنیر روی سالمون بگذارید می توانید دو لوله از 

این میان وعده را با کمتر از 100 کالری میل کنید . 

سالمون دودی 
لوله شده 

چربی اشباع:0/1گرم 
سدیم:  2 میلی گرم 

کلسترول: صفر 

یک فنجان 
انگور 

انگور غنی از آب است  و یک فنجان انگور ، فقط 100 کالری دارد . 
محتوای آب آن باعث می شود حس سیری داشته باشید و به تامین آب 
 ، K بدن کمک می کند. همچنین انگور منبع فوق العاده ای از ویتامین

منگنز و  فیبر است. 

چربی اشباع:1/6 گرم 
سدیم: 495 میلی گرم 

کلسترول: 13 میلی گرم 




