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  کشمش بعنوان ميان وعده غذايي سودمند براي کودکان 

  

   فرشته کالنتري

  شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان  –مدير تضمين کيفيت  

 sogmadk @yahoo.com 

  چکيده 

مطالعه  در خصوص عادات غذايي و ميان وعده هاي غذايي با ارزش غذايي باال چه تاثيري در رشد جسمي و مغزي کودکان 

مدهاي سالمتي غذا هاي سنتي و بويژه مصرف تاثيرات کشمش بعنوان ميان وعده با ارزش در سالمت کودکان بررسي پيا دارد و

از طريق مطالعه کتب و سرچ مطالب در اينترنت است که مي توان نتيجه گرفت که با برنامه ريزي صحيح ،ميان وعده هاي 

اي غذايي کودکان قرار داد تا از اين ماده غذايي باارزش در راستاي سالمت باارزش غذايي باال همانند کشمش را در بين وعده ه

  .کودکان بهره جست ... سلولها ، استخوان ، دندان و لثه و

  

   عادات غذايي ، کشمش ، کودکان ، ميان وعده: واژه هاي کليدي

  

  مقدمه 

  

امنيت تغذيه اي استفاده فيزيولوژيک و مصرف مقادير مناسبي از غذاي سالم ومغذي توسط همه افراد خانواده براي داشتن يک 

هدف .ناامني تغذيه اي بر اساس عدم پيروي از الگوي غذايي مطلوب وکافي تعريف مي شود . .زندگي فعال ، مولد و سالم است 

نيست بلکه تامين نياز هاي سلولي به مواد مغذي ) سيري شکمي ( ي تنها رفع گرسنگي آشکار از تامين غذاي مطلوب وکاف

وکافي ، عالوه بر ميزان انرژي دريافتي ، ميزان  در تعيين الگو هاي غذايي مطلوب. يعني رفع گرسنگي پنهان را نيز در بردارد 

  ]١[.دريافت مواد مغذي کليدي نيز در نظر گرفته مي شود 

  .منابع غذايي سالم و کافي است يکي از عوامل موثر بر آموزش و پرورش کودکان ونوجوانان دسترسي آنان به

آموزش اصول تغذيه و تامين غذاي سالم و بهداشتي و جبران کمبود هاي غذايي احتمالي در سنين مدرسه ضمن آنکه کودکان 

و نوجوانان را براي گذراندن موفقيت آميز و توام با سالمت دوران بلوغ آماده مي کند به سبب تاثير بر فعاليتهاي ذهني و هوشي 

کمبودهاي  غذايي در سنين رشد موجب مي شود که کودکان و نوجوانان .ان ،بازده آموزشي مدرسه را نيز ارتقا مي بخشد آن

انرژي الزم براي چندين ساعت کار آموزشي و پرورشي نداشته و قدرت دفاعي بدن خود را در برابر هجوم بيماريهاي قابل انتشار 

  ]٢.[در مدرسه از دست بدهد
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گيري عادات غذايي در سنين پايين از همين زمان بايد مواد غذايي سالم در اختيار کودک قرار داد و به تامين مواد بدليل شکل 

در برنامه ...مغذي مورد نياز او از طريق وعده هاي اصلي و ميان وعده هاي غذايي مناسب مانند شير ، ميوه ، خرما ، کشمش و 

يکه مصرف تنقالت غذايي کم ارزش به عنوان ميان وعده موجب الشود در ح غذايي کودک موجب رشد جسمي و مغزي او مي

کاهش دريافت مواد مغذي مورد نياز کودک از جمله پروتئين ، ويتامين و امالح شده و زمينه را براي تاخير رشد کودک مساعد 

  ]٣[.مي کند 

  

بر شما باد به : سخني از پيامبر اکرم اکتفا مي شود از ميان وعده هاي مناسب کمش را مي توان نام برد که در فوايد آن به 

کشمش که سودارا برطرف مي کند و بلغم را مي خورد و تن را سالم و اخالق را نيکو مي کند و اعصاب را قوي کرده و ضعف و 

  ]٤[.بيماري را از بين مي برد 

  

  مباني تغذيه سالم 

  

غذا ، سوخت مورد نياز براي :اين مسئله صحت دارد :بودکه مي خوريد  شما همان خواهيد"ايم که  همه ما اين جمله را شنيده

مباني تغذيه سالم ، وجود تعادل و انواع مختلف .شد  بدن و مغز انسان است و تغذيه سالم منجر به بهبود عملکرد انسان خواهد

   :مواد غذايي اصلي و دو يا سه ميان وعده در روز است که از موارد ذيل تشکيل مي شوند 

  هر قدر متنوع تر باشد بهتر است ؛.سهم ميوه و سبزيجات  ٧-٨

  برنج يا دانه غالت ؛)ماکاروني و غيره (سهم غذاهاي تهيه شده از غالت کامل مانند نان و پاستا  ٦- ٧ 

  سهم شير کم چربي ، ماست ،پنير يا نوشيدني هاي غني شده سويا ؛ ٤تا ٣

  ]٥[خود و لوبيا ، عدس ؛سهم گوشت يا جايگزين هايي مانند ن ٤تا  ٢

  

   کودکانتعريف ميان وعده 

  

استاندارد ميزان حجم ميان وعده بايد ؛ ]٣[اصلي کودک داده مي شودميان وعده غذاي مختصري است که ميان دو وعده 

تا باالنس معادل نيمي از صبحانه باشد و ترکيب آن پيشنهاد مي شود که ترکيب ميان وعده بايد بخشي از ترکيب صبحانه باشد 

  .تغذيه اي فيزيو لوژي بدن کودک رعايت شود 

  

تغذيه مواجه خواهند شدکه در روند اگر تعادل حجمي و ترکيب کمي و کيفي ميان وعده کودک رعايت نشود با پديده سوء

  ]٦[.آموزش آنان به شدت تاثير منفي دارد

  

هستند ، زيرا کودکان نمي توانند تمام نيروي الزم و نياز غذاي کودکان الزم وعده هاي کوچک بين غذا هاي اصلي براي تجديد 

  .هاي غذايي خود را در سه وعده اصلي به دست بياورند 

  

غذاي کمتري داده شود تا در بين وعده ها  هاي اصلي به آنها براي تامين تغذيه سالم و متعادل براي کودکان ،بايد در وعده

  .الت و يک خوراکي کوچک عادت کنند ،پيش از ناهار و هنگام عصر ،به خوردن تنق
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يک ساندويچ کوچک يا چند لقمه نان و پنير به همراه . چاي با بسکويت ، کشمش و برگه هاي ميوخ ارزش غذايي خوبي دارند 

کمي سبزي ،گردو وميوه ،موجب رفع گرسنگي مي شود و به عالوه مقداري از پروتئين ،کربوهيدرات ،ويتامين ها و امالح مورد 

  ]٧٦[از بدن را تامين مي کند ني

  

   نکات مهم ميان وعده هاي کودکان

  

 . و دو ميان وعده بخورد ) صبحانه ، نهار،شام (کودک بايد هر روز حداقل پنج وعده غذا شامل سه وعده اصلي  -١

 

گروه شير و لبنيات ، گروه نان و غالت ، گروه گوشت ، حبوبات و تخم ( ميان وعده ها بايد از ميان چهار گروه اصلي غذايي  -٢

که اين امر خود بخشي از از نياز هاي تغذيه اي کودک و ايجاد تنوع و انتخاب شوند ) مرغ ، مغز ها و گردو ، ميوه و سبزي 

 .تعادل در رژيم غذايي او مي شود 

 

 .حداقل پانزده دقيقه زمان براي خوردن ميان وعده غذاي کودک در نظر گرففته شود  -٣

 

بين وعده اصلي و ميان وعده ، بايد حداقل دو تا سه ساعت فاصله گذاشته شود در غير اين صورت اگر فاصله کم باشد  -٤

 کودک احساس سيري کرده و از مصرف وعده هاي اصلي غذايي خود داري مي کند 

  

 . ادن ميان وعده هاي مانند شکالت ، آب نبات ، شيريني ، چيپس که فقط حاوي انري است ؛ خودداري شود از د -٥

 

بخورد ميوه  اگر کودک در بين وعده اصلي غذا و ميان وعده احساس تشنگي نمايد بايد به آب داده شود زيرا  اگرآب - ٦

 احساس سيري مي کند 

 

عادات غذايي درست و نادرست را در کودک ايجاد کند با توجه به اينکه کم خوني ميان وعده هاي غذايي کودک مي تواند  -٧

يکي از مشکالت تغذيه اي کودکان است و يکي از داليل اصلي آن استفاده از يک برنامه غذايي نامناسب است آهن ناشي از فقر

... کشمش و( همراه با ميوه هاي تازه يا خشک ... ) پسته ، بادام و ( د انواع خشکبار نمناسب همان انتخاب ميان وعده غذايي

 ]٣[موجب افزايش آهن دريافتي کودک مي شود )

 

   کشمش ميان وعده مفيد

  

ميوه اين . در قديم زيبا ترين تزئين را از درخت اگور الهام مي گرفتند . درخت انگور از گرانبها ترين درختان ميوه دار است 

انگور ميوه . توان آنرا داروخانه طبيعي ناميد و مصرف آنرا مساوي با تندرستي دانست  درخت به قدري عوامل موثر دارد که مي

نام انگور بارهادر آيات قرآن کريم ذکر گرديده و مصرف . بهشتي ،هديه طبيعت و از ارکان مهم در رشته غذا درماني مي باشد 

 .آن و فرآورده هايش از جمله کشمش توسط بزرگان دين توصيه شده است 

  

وهم از ميوه هاي درخت خرما و انگور که از آن نوشابه هاي شيرين و رزق حالل نيکو بدست آرند و در اين کار آيت قدرت حق "

 )٦٧ترجمه آيه شريفه  –سوره مبارکه نحل "(براي خردمندان پديدار است 
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غم را مي خورد و تن را سالم و بر شما باد به کشمش که سودا را برطرف مي کند و بل:فرمودند )ص(همچنين حضرت محمد 

  .اخالق را نيکو مي کند و اعصاب را قوي کرده و ضعف و بيماري را از بين مي برد 

  

کشمش، خشک شده ميوه رسيده ارقام مختلف انگور با دانه وبيدانه تازه است که بر حسب رقم ،روش و شرايط خشک کردن به 

  .گوگردي ناميده مي شود و  نام هاي مختلفي مانند کشمش آفتابي ، تيزابي

  

ترين و کم مويز انگوري است که روي درخت خشک شده باشد و بهتر نوع آن مويز پرگوشت کم دانه يا بي دانه است و ضعيف 

اينکه از خاصيت ترين آن نوع خشک کم گوشت و پردانه آن است ،از نظرطبيعت مويز طبق نظر حکماي طب سنتي بر حسب 

ست آمده باشد داراي گرمي کمتر از مويزي که از انگور سفيد به د.ترتيبي باشد کمي متفاوت مي باشد  چه نوع انگور و به چه

  .مويز بسيارشيرين داراي گرمي بيشتري از مويز کم شيرين است .سياه حاصل شده باشدمويز ي است که از انگور 

  

 دکه در صف غذاهاي پر قوت مي باشد که در صف کشمش غذايي پرقوت مي باش.نوع مويز بي دانه را معموال کشمش مي گويند

کشمش غذايي است که حجم آن کم ولي مواد مغذي آن فوق العاده زياد مي . غذا هاي پر انرژي درجه اول قرار گرفته است

  ]٤[.باشد به همين جهت است که در فصل زمستان که بدن احتياج زيادي به کالري دارد تجويز مي شود 

  

   فوايد مهم کشمش

  

 .کشمش ، ميوه خشک مغذي ، پر انرژي ، کم چرب و کم سديم است  -١

 

 .کشمش داراي خاصيت آنتي اکسيداني مي باشد و از تخريب سلولي جلو گيري مي کند  -٢

 

 .و هورمون استروژن مي باشد  Dمنبع خوب ويتامين  -٣

 

 .منبع خوب فيبر ، آنتي اکسيدان و همچنين منبع خوب انرژي مي باشد  -٤

  

 .موجب کاهش استرس مي گردد  اين ميوه خشک -٥

 

 ]٨[.بدن مي شود اين ميوه خشک باعث عملکرد صحيح رگ هاي  - ٦

 

 .دانه مويز سرد و خشک است و قابض ،شکم را بند مي آوردو براي تقويت معده هاي تر و سست نافع است  -٧

 

 .براي سرفه بلغمي و بيماريهاي کليه ،مثانه و زخم روده ها نافع است -٨

 

شيرين ،ملين  ، مقوي و براي رفع تشنگي و کاهش حرارت بدن ،قطع سرفه ،خشونت  خنک کننده انوکشمش را به عن -9

 ]٤[.صدا و تقويت مصرف مي کنند

 

  بحث و نتايج
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کودکان در سنين .برنامه ريزي جهت تغذيه کودکان است يکي از عوامل مهم در انتخاب ميان وعده مناسب جهت کودکان 

و عدم مقايسه آنها با ... غذاي تنقالت و ميان وعده هاي کم ارزش همانند چيپس ، پفک و  پايين به دليل عدم شناخت ارزش

و عدم شناخت بيماريها هيچ توجهي به نوع تغذيه ... ميان وعده با ارزش غذايي باال همانند کشمش ، خرما ، ميوه هاي خشک و 

رزش غذايي باال آشنا نمايند و درصورت عدم آشنايي با خواص ابنابراين والدين بايد آنها را با ميان وعده هاي با. خود ندارند 

مواد مغذي همانند کشمش با متخصصان تغذيه مشورت نمايند تا بهترين ميان وعده غذايي را براي کودکان خود انتخاب 

  .يق نمايند نمايند و نسبت به شناسايي مواد مغذي همانند کشمش اقدام نموده و کودکان خود را نسبت به مصرف آنها تشو

  

   نتيجه گيري

  

 .برنامه ريزي مناسب جهت سه وعده اصلي غذايي و ميان وعده هاي بين آنها توسط والدين  -١

 

 انتخاب ميان وعده هاي مغذي همانند کشمش -٢

  

مويز قلب را استحکام مي بخشد ، بيماري را مي برد ، حرارت را خاموش مي سازد و دل را : مي فرمايند ) ع (حضرت علي  -٣

خوشي مي دهد، خوردن بيست و يک عدد مويز سرخ هر صبح در حالت ناشتا ، همه بيماريها را دور مي سازد ، مگر بيماري 

 .مرگ را

 

   کشمش بعنوان ماده غذايي با ارزش غذايي باال بهترين گزينه جهت ميان وعده خصوصا جهت کودکان مي باشد -4

 

  مراجع 

  

   ٦،دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت ، صفحه " تغذيهکشوري  راهنماي "،١٣٩١دکتر ترابي ،پريسا ،دکتر عبداللهي ،زهرا ،]1[

  

بررسي دريافتهاي غذايي دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر "،١٣٨٤نورجاه ، ناهيد ، علمدار ،الهه،دکتر سهيلي آزاد ،علي اکبر ، دکتر ]٢[ 

  ١٦٨تا  ١٦٥،صفحات  ٢مجله پژوهشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ،شماره "تهران 

  ١٤،صفحه  ١٧١،هفته نامه سالمت ،شماره " کودکان را به ميان وعده عادت بدهيد"،١٣٨٧پور مسلمي ،] ٣[

  ،چاپ "تکنولوژي انگور و فرآورده هاي آن "،١٣٨٦مهندس مقصودلو ، شهرام ،]٤[ 

  ١٢٠ -١١٩- ١١٨ -٥-٤اول ،صفحات 

]٥[ca.bc.gov.actnowbc.www 

  ١٨٥٣٥،شماره انتشار  "ميان وعده کودکان"،١٣٩٢معلمي ،سيد محمود،]٦[

  

  ١٢و ١١،مجله رشد آموزش پيش دبستاني ،شماره يک، صفحات "اصول تغذيه سالم "، ١٣٨٩]٧[

]٨[http://wikipedia.org/wiki/کشمش  
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