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مقدمه اي براي خانواده ها

نيازهاي�تغذيه�اي�در�دوره�نوجواني
محسوب  انسان  تكامل  دوره هاي  حساس ترین  از  یكي  نوجواني  دوران 
مي شود. رشد به نسبت یكنواخت دوران کودکی به یک دوران، جهت رشد 
مي کند. ایجاب  را  غذایي  ویژه  نیازهاي  به نوبه خود  مي شود که  تبدیل  سریع 

سه دلیل عمده براي آسیب پذیری تغذیه نوجوانان وجود دارد:
1. به دلیل روند سریع رشد و تكامل، نیاز به مواد مغذي افزایش مي یابد.

مواد  دریافت  میزان  نوجوانان  غذایي  عادات  و  زندگي  شیوه  تغییرات   .۲
مي دهد. قرار  تأثیر  تحت  را  ایشان  مغذي 

3. شرایطي از قبیل فعالیت هاي شدید ورزشي یا بی حرکتی طوالني و دیگر 
شرایط ویژه دوره نوجواني باعث تغییر میزان نیاز ایشان به مواد مغذي مي شود

متأسفانه امروزه غذاهایي از قبیل همبرگر و نوشابه که به اصطالح به غذاهاي 
تهي از کالري معروف هستند در بین نوجوانان بسیار رایج گشته است. جوانان 
و نوجوانان امروزه دچار استرس و فعالیت بسیار مي باشند. خوردن همبرگر با 
مقدار قند موجود در سس آن همراه نان سفید باعث باال رفتن سریع میزان قند 
باعث سرحال شدن موقتي  خون در بدن مي شود و کافئین موجود در نوشابه 
مي گردد. کوکاکوال )نوشابه هاي گازدار( حاوي اسید فسفریک است که همراه 
منیزیم را خنثي مي کند. درنتیجه  فسفر موجود در گوشت خاصیت کلسیم و 
باعث  به نوبه خود  این مسئله  بدن کاهش یافته و  مقدار ذخیره مواد آرام بخش 
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فعالیت و تحرك بدن و ایجاد اضطراب مي  گردد.
از  درصد   40 که  مي دهد  نشان  نوجوانان  احوال  چگونگي  درباره  بررسي 
هفته  در  تا 16 سال، حداقل یک بار  پسران سنین 1۲  از  و ۲5 درصد  دختران 
بروز  احتمال  باال،  قند  میزان  به  بدن  کردن  عادت  با  مي شوند.  سردرد  دچار 
این میزان زیاد است و بدن تقاضاي شیریني  عكس العمل در صورت کاهش 
به وجود مي آید. این گونه فرآورده ها  به مصرف  اعتیاد  بدین صورت  می کند. 
بدون�علت�نيست�كه�مقدار�مصرف�مواد�شيرين�در�فرآورده�هاي�غذايي�

روزبه�روز�بيشتر�مي�شود.�اين�موضوع�يكي�از�فنون�بازاريابي�توليدكنندگان�

مواد�غذايي�است.

مشكل بزرگ دیگر افزایش تعداد افراد جوان دچار اضافه وزن و چاق است. 
این مسئله با توجه به این که جوانان به ظاهر خود اهمیت زیاد مي دهند، باعث 
طبیعي  به طور  که  بزنند  دست به کارهایی  بی اطالعی  حالت  در  آن ها  مي شود 
براي سالمتي شان مضر باشد و بدون شک این موضوع باعث گرم بودن بازار 

عرضه و بحث در ارتباط با روش هاي مختلف رژیم غذایي گشته است.
مشكل اساسي اضافه وزن، سوءتغذیه است و جوانان امروزه تغذیه صحیحي 
در  غذا خوردن  مي خورند.  ناآرامي  شرایط  در  را  خود  غذاي  اغلب  و  نداشته 
شرایط ناآرام و اضطراب باعث هدر رفتن مقدار زیادي ویتامین B در بدن مي شود.
بروز� با� آن� رابطه� و� تغذيه� مسئله� به� عموم� توجه� و� عالقه� اخير� دهه� در�

بيماري�ها،�هرروز�رو�به�افزايش�است.�امروزه�روش�هاي�تغذيه�ناسالم�و�غلط،�

سبب�بروز�بيش�از�نيمي�از�بيماري�هاي�سرطاني،�قلبي�و�گوارشي�شناخته�شده�


