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شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

نمونھچند لیست غذایی: بررسی سریع مقدار پروتئین در مواد غذایی 
Quick Nutrition Check for Protein: Sample 

Menu 
مقدار . رود ضروری برای حفظ سالمت بدن بھ شمار میشود و عنصریپروتئین در بسیاری از مواد غذایی یافت می

 176 (کیلوگرم  80 یک فرد بزرگسال با وزن. شود اساس وزن بدن شما تعیین میپروتئینی کھ بھ آن نیاز دارید، بر
) پوند 143 ( کیلوگرم وزن 65 گرم پروتئین در روز نیاز دارد در حالی کھ یک فرد بزرگسال با 64 بھ حدود) پوند

 . گرم پروتئین در روز نیاز دارد 52 بھ حدود

توان بھ راحتی با مصرف غذاھای  چطور پروتئین مورد نیاز بدن را میدھد کھھای غذایی نمونھ بھ شما نشان میبرنامھ 
 .تامین کرد) مواد غذایی فقط گیاھی(و مواد غذایی وگان )  حیوانیگیاھی و(ترکیبی 

  * 1لیست غذایی نمونھ 
 ) گیاھی و حیوانی(رژیم غذایی ترکیبی 

 
صبحانھ 

پروتئین 
) گرم(

 لیتر میلی 175جودوسر پختھ 
) پیمانھ¾ ( 

5 

 9) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250چرب شیر کم

 1) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250توت فرنگی 

 لیتر میلی 60بادام 
) پیمانھ¼ ( 

7 

ناھار 

 3) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250سوپ سبزیجات 

: ساندویچ

 8) گرم 70 (تکھ  2  نان غالت کامل�

گوشت قرمز و گوشت ماکیان �
  چربکم

 گرم  37.5
) اونس 1¼ ( 

12 

 1 <تکھ از ھر کدام  1  کاھو، خیار یا گوجھ�



  

 

 

  

 

|  PAGE 2 of 5Updated: 2019-07-09


Fa: Quick Nutrition Check for Protein: Sample Menus 
 
© 2019 بازتولید این اثر در تمامیت آن، مشروط بھ ذکر منبع، بالمانع است. تمام حقوق محفوظ است .  
 

شودرسانی ارائھ میاین اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و آگاھی. شناس رسمی غذایی نیستی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیمھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی توصیھ .  

  * 2لیست غذایی نمونھ 
  ) غذایی فقط گیاھیمواد(رژیم غذایی وگان  

 لیتر میلی 10  مایونز�
) قاشق چایخوری 2 (

0 

 1عدد متوسط  1پرتقال 

 شام

ھا، گریل شده با ماھی سالمون یا سایر ماھی
ھای لیمو برش

 لیتر میلی 125 گرم یا 75
) پیمانھ½ اونس یا  2½ ( 

19 

 5) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250ای برنج قھوه

 2ساقھ متوسط  6مارچوبھ، کباب شده 

 2) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250ساالد ترکیبی 

 لیتر میلی 15سس ساالد 
) قاشق غذاخوری 1 (

0 

 1 <) پیمانھ½ ( لیتر میلی 125ساالد میوه 

 وعده عصرگاھیمیان

 9) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250چرب شیر کم

 6.3 متر درسانتی 3.8 مافین کوچک، ابعاد 1مافین بلوبری با غالت کامل، خانگی 
گرم  45 متر،سانتی

3 

 88 مجموع

 
)گرم(پروتئین صبحانھ 

 7) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250شیر سویای غنی شده 

 1) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250بلوبری 

 4) گرم 70 (تکھ  2  نان تست غالت کامل 

 لیتر میلی 30کره بادام 
) قاشق غذاخوری 2 (

7 
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ناھار 

 3) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250سوپ سبزیجات 

: بوریتوی لوبیا

 6) گرم 70 (تکھ بزرگ  1  تورتیالی غالت کامل�

 8) پیمانھ¾ ( لیتر میلی 175  خوراک لوبیای مکزیکی�

 1) پیمانھ½ ( لیتر میلی 125  کاھو، خیار، گوجھ خرد شده با سس سالسا�

 1عدد متوسط  1گالبی 

شام 

: کسرول پختھ

 12) پیمانھ¾ ( لیتر میلی 175/ گرم 150  توفو�

 5) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250  ایبرنج قھوه�

 2) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250  گوجھ، پیاز و فلفل پختھ�

 2) پیمانھ 1 (لیتر میلی 250ساالد ترکیبی 

 لیتر میلی 15سس ساالد 
) قاشق غذاخوری 1 (

0 

 1 <) پیمانھ½ ( لیتر میلی 125ساالد میوه 

وعده عصرگاھیمیان

اسموتی شکالت و موز 

 7 )پیمانھ 1 (لیتر میلی 250  شیر سویای غنی شده�

 1) پیمانھ½ ( لیتر میلی 125  موز، یخ زده�

 5) پیمانھ¼ ( لیتر میلی 60  گردو�
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 سن، جنسیت، وزن فعلی، میزان فعالیت بدنی و مقدار غذایی کھ برای حفظ وزن سالم باید مصرف کنید، بھ مواردی چون* 
بھ ھمین خاطر ممکن است مقدار غذا و کالری مورد نیاز شما با آنچھ در این  .تمایل شما بھ کم کردن وزن بستگی دارد

  . آمده متفاوت باشدھالیست

 

تماس بگیرید و  1-1-8برای کسب اطالعات بیشتر و راھنمایی درباره نیازھا و ترجیحات غذایی خود با شماره 
دھد و کارشناس تغذیھ بھ سؤاالت شما پاسخ می. سی صحبت کنیدلینک بیدرخواست کنید کھ با یک کارشناس تغذیھ ھیلث

 . درباره منابعی کھ بھ زبان مادری شما در دسترس است شما را راھنمایی خواھد کرد

شما بھ یک متصدی خدمات  1-1-8پس از تماس با . دھدزبان ارائھ می 130خدمات ترجمھ را بھ بیش از  8-1-1
برای دریافت خدمات بھ زبانھای دیگر، صرفاً زبانی را کھ خواھان آن ھستید ذکر . بھداشتی انگلیسی زبان وصل خواھید شد

 . و یک مترجم بھ تماس تلفنی خواھد پیوست) »Farsi«/»فارسی«برای مثال بگویید (کنید 

 :برای کسب اطالعات بیشتر، منبع زیر را ببینید
اطالعات بھداشتی غیراورژانسی و مورد تأیید پزشکی  - www.healthlinkbc.ca . سیلینک بیھلث�

  .دریافت کنید
اند و نباید بھ عنوان تبلیغی برای شود در زمان انتشار قابل اعتماد و درست بودهگردند کھ پنداشتھ میرسانی بیشتر ارائھ میاین اطالعات بھ عنوان منابعی برای آگاھی

 .گونھ اطالعات، خدمت، محصول یا شرکتی تلقی شوندھیچ

 لیتر میلی 15  کاکائو�
) قاشق غذاخوری 1 (

1 

 74 مجموع

 
 :توزیع بھ وسیلھ متن

 
پیش از این (سی بیلینکبی سی کےخدمات کارشناسی تغذیھ در سازمان ھلث (ڈائیٹیشن -اے-سابقہ ڈائل) ڈائیٹیشن سروسزہیلتھ لِنک بی سی

. نمایدسی و متخصصان بھداشت ارائھ می، اطالعات و منابع رایگان را در مورد تغذیھ برای ساکنان بی)Dietitian-A-Dialموسوم بھ 
مترجمان . تماس بگیرید 8-1-1با ) سیاز ھر جای بی(مراجعھ کنید یا  eating-www.healthlinkbc.ca/healthy .بھ 

.زبان در دسترس ھستند 130شفاھی بھ بیش از 

https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
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