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توصی  ،جدانی بدداش  سازمان دیاب ، از پیشایری برای 

 انرژی درصد 5 حداکثر ر زان  مصرفی شکر   قند کند می

 قاشق 6 از کم ر یهنی .کند تامین را ر زان  نیاز مورد

 .ر زان  گر  25 از کم ر یا چایخوری

 

 

 

 

 

 
 قند و شکر و پوسیدگی دندان : پیام کلیدی پنجمین 

    یکی از مدم رین لوامل ایجاد پوسیدگی دنیدان مصیر

 .اس زیاد قند   شکر   مواد شیرین 

    مواد شیرین   چسبنده مثل شیکتت ، پاسی یل   تیافی

کودکیان  بی    .دارنید اثرات تخریبی بیش ری در دندان ها 

بیاموزید پس از مصر  مواد قندی   شیرین، دهان خود 

 .را با آب شس شو دهند

 نکات توصیه شده برای کمک به کاهش شکر مصرفی

     در هناا  خرید مواد غیذایی، برچسیآ آن هیا را از نظیر

مقدار قند افز ده شده مقایسی  کنیید   محصیو تی کی      

حا ی کم ترین مقیدار قنید افیز ده هسی ند را ان خیاب      

 .کنید

 

شیر نان قندی، نان) شیرین های نان مصر  کردن محد د  

 آبنبات   شکتت انواع   (.....   کیك شیرینی، مال،

آب د غ،) کالری کم یا   شکر بد ن های نوشیدنی خرید    

  های نوشاب  جای ب  (افز ده قند بد ن طبیهی های آبمیوه

 صنه ی های میوه آب   گازدار

قند ک  گتبی   هوو   سیآ نظیر هایی میوه از اس فاده  

  مانند شیرین های میوه مصر  کردن محد د   دارند کم ری

 .....  توت انجیر، خرما، خربزه، اناور،

ب  شکتت   شیرینی جای ب  تازه های میوه از اس فاده 

  کشمش یا خرما کم مقدار با چای خوردن  لده، میان لنوان

  دسرها، تدی  در شکر جای ب  میوه از اس فاده قند، جای ب 

  ها، مناسب  در شکتت   شیرینی جای ب  میوه با پذیرایی

 شیرین کم های شرب    دسر مربا، انواع مصر    تدی 
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 قندو شکر و سرطان: سومین پیام کلیدی

 افزایش خطر اب ت ب  سرطان بالث مقادیر زیاد قند   شکر

 .شود می

 مطالهات انجا  شده نشان داده اس  ک  خطر اب تی افراد

دیاب ی ب  سرطان پانکراس   کولون نسب  ب  سیایر افیراد   

 .د برابر اس 

 

 

 

 

 قند و شکر و دیابت: پیام کلیدیچهارمین 

قند، زیاد مصر   دیاب ، ب  اب ت د یل ترین مدم از یکی  

 .اس  شیرین مواد   شکر

 سس انواع .کنید توج  غذایی مواد در قند پندان منابع ب  

  های میوه آب گازدار، های نوشاب  فوری، های قدوه ها،

 دسرهای   شکتت شیرینی، انواع ها، کمپوت صنه ی،

 .هس ند قند زیادی مقادیر حا ی آماده

 

 

 

 

 

 

 چاقیقند و شکر و : پیام کلیدی اولین 

ب  اب ت برای بیش ری شانس بزرگسالی در چاق کودکان  

 کولون، سرطان لر قی، – قوبی های بیماری ،2 نوع دیاب 

 در .دارند اس خوانی مفصوی های بیماری   پس ان سرطان

 سرطان ،2 نوع دیاب  ب  اب ت خطر نیر چاق بزرگسال افراد

  اج مالی   ر انی لاطفی، مشکتت کولون، سرطان پس ان،

 .اس  بیش ر افسردگی   پایین نفس ب  ال ماد اس رس، مثل

مصرفی شکر   قند کل چاقی،    زن اضاف  از پیشایری برای 

  .باشد چایخوری قاشق 6 از بایدکم ر ر زان  غذایی برنام  در

  مربا، لسل، مثل خوراکی مواد در پندان قند شامل مقدار این

 می هم شکتت   شیرینی صنه ی، میوه آب   نوشاب  بس نی،

 .شود

 قند و شکر و سالمت قلب: دومین پیام کلیدی 

   مصر  بیش از حد قند   شکر   ب  طور کوی مواد قندی

شیرین بالث افیزایش فشیار خیون ، اضیاف   زن ، کیاهش      

کوس ر ل خوب خون   افزایش تری گویسرید می شود ک  

لر قیی   –همای از لوامل ابی ت بی  بیمیاری هیای قوبیی      

 .هس ند

 

 شیرین محصو ت   قند مصر  ر زافز ن افزایش شاهد امر زه

  می لادت شیرین غذاهای ب  مرد  ذائق  ک  تدریج ب    هس یم

 شیرین محصو ت ر ز ب  ر ز نیز غذایی مواد کارخانجات کند

 درحال پیوس   مهیوب سیکل این   کنند می ر ان  بازار ب  تری

 طور ب  ک  شیرین مواد ب  ذائق  کردن لادت .اس  چرخش

  نظیر م هددی لوارض شود، می شر ع کودکی د ران از مهمول

 را سرطان   لر قی قوبی های بیماری دیاب ، چاقی،  زن، اضاف 

 .دارد دنبال ب 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید بدن در زیادی کالری قند حا ی ترکیبات   قند   

  باید بنابراین .هس ند  ز  مغذی مواد فاقد م اسفان  اما کنند می

 .دهند تشکیل را ر زان  دریاف ی انرژی از ناچیزی سدم

    ها سبزی   ها میوه در طبیهی طور ب  قندها انواع از برخی

  اما ،( ک وز   فر ک وز گووکز،) شوند می یاف  غذایی مواد سایر

 افز ده شکر دارای شوند می مصر  ک  غذایی مواد از بسیاری

 ب  ماندگاری   طهم تشدید برای شکر نوع این .هس ند

   .گردد می اضاف   منزل، یا ها کارخان  در شده تولید محصو ت

 

 

 

  های نوشابه افزوده، شکر منابع ترین مهم

  شیر صنعتی، های میوه الشعیر،آب ماء گازدار،

  شکالت، شیر ،کاکائو شیر دار، طعم  ماست و

  ها شکالت و شیرینی و کیک انواع بستنی،

 .هستند

 

 


