
داده های ملی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان 
می دهد مصرف گوشت در کشور طی یکی-دو دهه 
هر  درحقیقت،  است.  شده  نصف  تقریبا  گذشته، 
دوره ای که هزینه های زندگی باال می رود، براساس 
موجب  خانوارها  اقتصادی  منطق  ملی،  داده های 
در  ارزانقیمت  نشاسته های  و  نان  مقدار  می شود 
سبد غذایی باال برود ولی در مقابل، مصرف  برنج 
بیاید.  پایین  قرمز(  گوشت  )به خصوص  گوشت  و 
لبنیات  و  گوشت  قیمت  که  زمان  هر  همچنین  
باال رفته، مصرف آن  پایین آمده و  این  افزایش 
خانوارها  برای  را  غذایی   برنامه ریزی  قیمت ها، 

سخت کرده است.
آنچه اهمیت دارد و باید به آن توجه کنیم این است 
که در هر شرایطی باید نیازهای تغذیه ای خانوارها 
سبد  مدیریت  نیازمند  موضوع  این  و  شود  تامین 

است.  خانواده  هزینه های 
در  که  ببینند  آموزش  باید  خانواده ها  واقع  در 
غذایی  انتخاب های  چگونه  مختلف،  موقعیت های 
سالم داشته باشند تا از همه گروه های غذایی شامل 
سبزی  و  میوه   ، حبوبات  و  گوشت  و غالت،  نان 
بگیرد و روزانه  قرار  لبنیات در سبد غذایی شان  و 

آنها را در حد نیاز مصرف کنند. 
به طور مثال، اگر ناگزیر باید مصرف گوشت را کم 

کنیم، حبوبات جایگزین خوبی برای گوشت است 
تامین می کند.  و معادل آن پروتئین 

هم  ما  سنتی  غذایی  رژیم های  در  هوشمندی  این 
مخلوط   با  که  به طوری  می شود،  دیده  خوبی  به 
ارزش  گوناگون  سبزی های  یا  غالت  و  حبوبات 
تغذیه ای غذاهای سنتی تقویت و طعمشان نیز بهبود 
باید در این زمینه به مردم آموزش داد،  یافته ولی 
به گونه ای که غذاهای متنوع و مغذی ولی باصرفه 
در  زمینه رسانه ها هم می توانند  این  در  کنند.  تهیه 

باشند.  تاثیرگذار  مردم  آگاهی 
به طور مثال برای تهیه آبگوشت می توان قسمت های 
کرد  استفاده  را  دنده  مثل  گوسفند  الشه   ارزان تر 
در  بیشتری  حبوبات  و  سبزیجات   آن  جای  به  و 
آبگوشت ریخت و این گونه غذا غنی تر و خوشمزه 
شده،  تکرار  هم  بارها  که  دیگری  مثال  می شود. 
نصف  که  است  ماکارونی  سس  با  ماکارونی  تهیه 
گوجه  با  سویا  کنجاله  بقیه  و  گوشت  یک سوم  یا 

است. فرنگی مخلوط شده 
 

یکبار  هفته ای  مدیترانه ای،  رژیم  توصیه 
گوشت قرمز است! 

کنار این بحث توجه داشته باشیم که براساس آخرین 
رژیم  یک  مدیترانه  منطقه  غذایی  رژیم  تحقیقات، 
محافظت کننده در برابر بیماری های قلبی است و در 
این رژیم  مصرف گوشت قرمز یک بار در هفته است 
و در مقابل مصرف حبوبات و ماهی بیشتر است. 
این  در حالی  است که در کشور ما مصرف ماهی 
خیلی کم است، در صورتی که با وجود باال رفتن 

قیمت ماهی،  باز هم  قیمت ماهی کمتر از گوشت 
قرمز  است. 

خوردن  به  عادت  مردم  که  است  این  مهم  مساله 
با ترفندهایی از  ماهی ندارند و  باید تالش کنیم  
پخت  روش های  آموزش  و  قیمت  تعدیل  جمله 
پیدا  راه  مردم  غذایی  سفره های  به  ماهی  مناسب، 
کند. تا قبل از جنگ هم در کشور ما مصرف مرغ 
اصال در سفره غذایی مردم جایگاه زیادی نداشت 
و فقط  برای مراسم و اعیاد پخته می شد ولی زمانی 
که کوپن مرغ به مردم داده شد و تعداد مرغداری 
افزایش پیدا کرد، حتی  بعد از اینکه کوپن مرغ را 
باقی  مردم  غذایی  سبد  در  مرغ  هم  باز  برداشتند، 
ماند. علت این قضیه این بود که مردم به خوردن 
مرغ عادت کردند و یاد گرفتند غذاهای متنوع  با 

بپزند.  مرغ 

شهرنشین ها  میان  حبوبات  کمتر  مصرف 
این  در  می توانیم  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی   
شرایط انجام دهیم این است که با آموزش و آگاهی 
تغذیه ای،  ترفندهای  بردن  کار  به  و  مردم  به  دادن 

کاری کنیم که سبد غذایی مردم سالم تر شود. 
رفته   باال  مرغ  و  گوشت  قیمت  که  است  درست 
با  کنند،  تهیه  را  آن  قبل  مانند  نمی توانند  همه  و 
راه حل های تغذیه ای می توان سبد غذایی خانواده ها 
را غنی کرد بنابراین اگر ما بخواهیم بنا به توصیه های 
جهانی هفته ای یکبار گوشت قرمز مصرف کنیم، به 
این معنا نیست که میزان پروتئین دریافتی بدن باید 
یاد بگیریم به جای آن  باید  بلکه  پیدا کند،  کاهش 

با حبوبات مختلف خوراک هایی مثل عدسی، لوبیا، 
مثل  ریشه ای  سبزیجات  پخته،  باقاال  آش ها،  انواع 
شلغم و چغندر را که  ارزش تغذیه ای باالیی دارد  

برنامه غذایی قرار دهیم.  بیشتر در  را 
در کل، مخلوط سبزیجات با حبوبات و غالت یک 
غذای کامل می شود و خوراک های متنوعی  می توان 

از این طریق درست کرد. 
در حال حاضر،  حبوبات به ویژه در جامعه شهری 
کم مصرف می شود، حبوباتی مانند  ماش و نخود 
و  بچه ها  و  دارند  شهرها  در  به ویژه  کمی  مصرف 

نمی شناسند.  دیگر  را  آنها  جوان ترها 
غنی  را  حبوبات  می توانیم  که  ترفندهایی  از  یکی 
هم کنیم این است که انواع حبوبات را  24 تا 48 
ساعت در آب خیس کنیم، به صورتی که  فقط یک 
جوانه کوچک بزند، بعد  آن را بپزیم زیرا حبوبات 
دارند   بیشتری  بسیار  مغذی  مواد  مقدار  جوانه زده، 

و زودپزتر هم هستند.

کمرنگ شدن جانشین های گوشت در 
سبد غذایی مردم 

نیاز روزانه هر فرد به گوشت براساس توصیه های 
از  گرم   60 یا  گوشت  گروه  از   واحد   2 جهانی، 
انواع گوشت هاست. دو واحد گوشت معادل دو عدد 
تخم مرغ یا یک سوم لیوان حبوبات است. جایگزینی 
یکی از بهترین برنامه ریزی های غذایی برای تامین 
نیازهای تغذیه ای در شرایط مختلف  است بنابراین 
سبد  در  گوشت  جانشین های  اینکه  به  توجه  با 
غذایی مردم کمرنگ شده، شاید بهتر باشد مردم به 

منابع پروتئین گیاهی و منابع 
ماهی  مثل  دیگر  حیوانی 

حبوبات  برگردند. 
غالت  با  وقتی 

مشابه  و  غنی تر  آمینه  اسید  نظر  از  شود،  مصرف 
باال  کلسترول  خطر  اینکه  ضمن  می شود.  گوشت 
است  این  مستلزم  جایگزینی  این  ولی   ندارد  هم 
که  بتوانیم مخلوط هایی  از حبوبات و سبزیجات 

و غالت خوش خوراک درست کنیم. 
میزان مواد مغذی در گوشت قرمز و گوشت سفید 
که   نیست  این گونه  و  دارد  ناچیزی  خیلی  تفاوت 
فقط گوشت قرمز منبع غنی آهن است. اگر این گونه 
بود، افرادی که در منطقه مدیترانه زندگی می کردند 
به دلیل مصرف زیاد گوشت سفید باید دچار کمبود 

می شدند. آهن 
مصرف برنج هم در کشور ما زیاد است ولی باید 
کم کم  و  می کنیم  زندگی  کم آب  اقلیم  در  بپذیریم 
باید  به سمت مصرف کم برنج پیش برویم زیرا با 
شرایط اقلیمی ما مصرف روزانه برنج به مقدار زیاد  
همخونی ندارد. در عوض، می توان از نشاسته های 
جایگزین مثل سیب زمینی و نخود فرنگی، باقال و 

کرد.  استفاده  بیشتر  ریشه ای  سبزیجات 

از کودکی  شکل گیری سالم خوری 
نکته مهم دیگر این است که کودکان را باید از کودکی 
به مصرف انواع غذاها عادت بدهیم تا ذائقه شان به 
خوردن حبوبات، سبزیجات و ماهی عادت کند. 

کنند  می  تصور  مادران  از  بسیاری  که  درصورتی 
قرمز  باید گوشت  بهتر کودکشان حتما  برای رشد 
بیشتر مثل ماهیچه بخورد، در حالی که مرغ و تخم 
مرغ هم مانند گوشت قرمز در بدن عمل می کنند. 
و  برگردیم  سنتی  غذاهای  به  است  بهتر  کل،  در 
مصرف این غذاها را از کودکی برای بچه ها درست 
کنیم تا در عین حال که از انواع گروه های غذایی 
مصرف می کنند، غذای سالم و باکیفیت برای رشد 

باشند. و سالمتشان هم دریافت کرده 

پرسشی از متخصصان حوزه تغذیه

گرانیگوشتومرغچهتاثیریبرسبدخانوارمیگذارد؟
در هفته اول آبان ماه قیمت گوشت قرمز تا 
140 هزار تومان هم رسید و قیمت مرغ هم 
تا آنجا باال رفت که دولت صادرات آن را از 
اول آبان ممنوع کرد. البته این افزایش قیمت 
دور از ذهن نبود، با افزایش هزینه های دامداران و تولیدکنندگان 
دام و افزایش قیمت نهاده های دامی و قاچاق دام، بسیاری از 
دامداری ها قادر به تولید گوشت با قیمت قبلی نبودند. حتی برخی 
از آنها دیگر تولید گوشت را با شرایط فعلی به صرفه نمی دیدند 
زیرا نهاده های دامی با نرخ مصوب به دستشان نمی رسید و 
دالل بازی هم در این زمینه کار را لنگ کرده بود. با وجود آنکه 
جمعیت دام زنده فعلی کفاف بیشتر نیاز کشور را می دهد، به 
دلیل سوء مدیریت و بحران های اقتصادی و قاچاق دام، عرضه 
گوشت هم دچار مشکل شد. ستاد تنظیم بازار در 1۹ آبان ماه، 
برای متعادل سازی بازار گوشت قرمز در بخشنامه ای، تامین و 
تنظیم بازار گوشت قرمز تا مرحله عمده فروشی را به وزارت 
جهاد کشاورزی محول کرد. هرچند قیمت گوشت قرمز در 
هفته گذشته  بنا به گفته رئیس شورای تامین دام، بین 10 تا 30 
هزار تومان پایین آمد، نکته مهم این است که مصرف گوشت با 
توجه به باال رفتن هزینه های زندگی، کاهش یافته و این موضوع 
می تواند تبعات تغذیه ای در کوتاه مدت و بلندمدت به دنبال 
داشته باشد. از این رو، در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته به 
این موضوع می پردازیم و از متخصصان تغذیه می پرسیم در 
شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، چگونه می توان 

آسیب های تغذیه ای ناشی از آن را کاهش داد؟!

 مهدیه 
آقازمانی 

اگرناگزیرباید
مصرفگوشترا
کمکنیم،حبوبات
جایگزینخوبی
برایگوشت
استومعادل
آنپروتئین
تامینمیکند.
اینهوشمندی
دررژیمهای
غذاییسنتیما
همبهخوبیدیده
میشود،بهطوری
کهبامخلوط
حبوباتوغالت
یاسبزیهای
گوناگونارزش
تغذیهایغذاهای
سنتیتقویت
شدهوطعمشان
نیزبهبودیافته
است
-دکترامیدوار

پروتئینهای
گیاهیباقیمتیبه
نسبتاقتصادیتر

درمقایسهبا
پروتئینهای

حیوانی،میتوانند
بهمیزان

قابلمالحظهای
اسیدهایآمینه،

امالحمعدنی،
ویتامینهاوفیبر

غذاییرابرایبدن
تامینکننداماباید
درنظرداشتاین
گروهازپروتئینها
درتلفیقمناسب

باانواعغالت
میتوانندکفایت
پروتئینیمناسبی
داشتهباشند؛
یعنیالگوی

غذاییکهدرغالب
غذاهایسنتی

ایرانیوجوددارد
-دکترمیالنی

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهفتادوچهار  یک آذر نودونه8

کیفیت  به  توجه  با 
مواد  باالی  تغذیه ای 
غذایی پروتئینی، محتوای 
غذایی  رژیم  پروتئین 
تعیین کننده درجه کفایت 
تغذیه ای  است. به این مفهوم که میزان دریافت پروتئین می تواند 

برآوردی از کفایت دریافت ویتا مین ها و امالح معدنی باشد. 
به  حیوانی  پروتئین  سرانه  دریافت  ارتقای  اساس،  همین  بر 
29 گرم در روز، یکی از اهداف اسناد باالدستی تغذیه ای در 

کشور بوده است. 
این در حالی است که بر اساس مقادیر پیشنهادی سبد مطلوب 
غذایی، میزان دریافت گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و 
حبوبات  باید به ترتیب 38، 64، 35 و 26 گرم در روز باشد 
نوسانات  ولی  کند  تامین  را  بدن  تغذیه ای  نیازهای  بتواند  که 
شدید قیمت مواد غذایی در حال حاضر دسترسی اقتصادی به 
این مواد غذایی را از بخش قابل توجهی از خانوارهای کشور 
ستانده و عمده سرانه کالری خانوارها از محل کربوهیدرات ها 

تامین می شود. و چربی ها 

این ناامنی غذایی چنانچه برای مدت بیشتری ادامه پیدا کند، 
به دنبال خواهد  تبعات سالمت عمومی و توسعه ای شدیدی 
توسعه  ششم  برنامه  اهداف  اساس  بر  میان  این  در  داشت. 
5 ساله کشور، عمده سیاست های کشاورزی و غذایی معطوف 
تامین  و  هستند  انرژی  تامین کننده  بیشتر  که  است  اقالمی  به 
چندان  پروتئین ها  مانند  باال  تغذیه ای  چگالی  با  غذایی  مواد 

است. نبوده  عنایت سیاست گذار  مورد 
با طوالنی شدن معضالت اقتصادی، دریافت پروتئین و اسیدهای 
آمینه ضروری چالش بسیار مهمی است که بسیاری از خانوارها 

با آن مواجه هستند. 
چگونه  که  است  این  است  مطرح  میان  این  در  که  سوالی 
تبعات  رساندن  حداقل  به  برای  مقابله ای  راهکار  می توان 

کرد.  اتخاذ  اقتصادی  معضالت  تغذیه ای 
داشته  فاصله  قابل قبول  شرایط  با  است  ممکن  راهکار ها  این 
باشند اما می توانند از تبدیل شدن شرایط تغذیه ای به وضعیت 

کنند.  ممانعت  بحرانی 
در این میان، پروتئین های گیاهی با قیمتی به نسبت اقتصادی تر 
میزان  به  می توانند  حیوانی،  پروتئین های  با  مقایسه  در 

قابل مالحظه ای 
اسیدهای آمینه، امالح 

فیبر  و  ویتامین ها  معدنی، 
غذایی را برای بدن تامین کنند 

اما باید در نظر داشت این گروه از 
انواع  با  مناسب  تلفیق  در  پروتئین ها 

مناسبی  پروتئینی  کفایت  می توانند  غالت 
داشته باشند؛ یعنی الگوی غذایی که در غالب 

غذاهای سنتی ایرانی وجود دارد اما نکته این است 
که چنانچه برنامه مشخصی از سوی نهادهای مسوول 

کاالی  یک  عنوان  به  نشود،  اتخاذ  غذایی  امنیت  تامین  در 
و  حبوبات  قیمت  افزایش  شاهد  نزدیک  آینده  در  جایگزین، 

تخم مرغ نیز در کشور خواهیم بود.
بخش  اخیر،  بررسی های  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
قابل مالحظه ای از خانوارها در اثر گرانی انواع گوشت، بیشتر به 
استفاده از پروتئین های فراوری شده با کیفیت پایین روآورده اند 

خانوارها  برخی  در  دست کم  و 
مصرف سوسیس و کالباس 
در  است.  یافته  افزایش 
برخی  میان،  این 
پروتئینی  منابع 
مدد  به  حیوانی، 
یارانه  از  بهره مندی 
نقش  می توانند  بیشتر 
پررنگ تری در تامین اسیدهای 
آمینه ضروری، ویتامین ها و امالح 
معدنی داشته باشند. به این ترتیب که 
تخم مرغ نه تنها از لحاظ تعداد قابل توجهی 
از ریزمغذی ها ارزش تغذیه ای باالتری نسبت 
به انواع گوشت دارد، بلکه در مقایسه قیمت کمتری 
نسبت به دیگر منابع پروتئینی حیوانی داشته و جایگزین 

مناسبی برای انواع گوشت است.
افزایش  با  کنونی  تغذیه ای  معضالت  از  عبور  اساس،  این  بر 
آگاهی ها و سواد تغذیه ای بسیار کم هزینه تر و با تبعات سالمت 

بود.  خواهد  پایین تری 
در کل، خانوارها با مدیریت هزینه های خوراک و انتخاب های 
و  سالمت  هزینه ها،  کاهش  ضمن  می توانند  مناسب  غذایی 

امکان تضمین کنند. تا حد  را  کفایت تغذیه ای خود 

غذاهای سنتی می توانند نیازهای تغذیه ای مان را تامین کنند 

 دکتر علی میالنی
متخصص سیاست گذاری  

غذا و تغذیه 

 دکتر نسرین امیدوار
متخصص تغذیه  و استاد انستیتو تحقیقات 

تغذیه و صنایع غذایی کشور و دانشگاه 
علوم  پزشکی شهید بهشتی 

  حذف پروتئین از سبد غذایی، شیوع سوء تغذیه را به دنبال دارد! 


