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 ثغن اهلل الزحوي الزحین                                  

 رٍس طَل در ؽوب ًیبس هَرد اًزصی پخؼ چگًَگی هَرد در دقیق راٌّوبی یک

 کبلزی کیلَ ٍ کبلزی

 در. ؽَد هی اعتفبدُ "کبلزی کیلَ" ثزای هؼوَالً کِ اعت ای خالصِ کبلزی اصطالح

 .ایذ ًَؽتِ kcal صَرت ثِ را هطلت ایي ، غذایی ّبی ثغتِ

 

 را کبلزی کیلَ ٍ کیلَصٍل دٍ ّز ٍ اعت کبلزی هتزیک گیزی اًذاسُ( کیلَصٍل) کیلَصٍل

 کیلَ 1 هؼبدل تقزیجبً کیلَصٍل 2.4: کزد خَاّیذ هؾبّذُ تغذیِ ّبی ثزچغت رٍی

 .اعت کبلزی

 

 رٍس طَل در اًزصی

 8،244 ثِ هتَعط طَر ثِ سًبى ، هتؼبدل ٍ عبلن غذایی رصین یک اس ثخؾی ػٌَاى ثِ

 ثِ هتَعط طَر ثِ هزداى کِ حبلی در ، دارًذ ًیبس( کیلَکبلزی 4444) رٍس در کیلَصٍل

 .دارًذ ًیبس( کبلزی کیلَ 4044) رٍس در کیلَصٍل 14،044

 

 ؽزح ثِ رٍس طَل در ؽوب ًیبس هَرد اًزصی پخؼ چگًَگی هَرد در دقیق راٌّوبی یک

 :اعت سیز

 

 (دریبفتی اًزصی پٌجن یک) ٪44: صجحبًِ
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 (ؽوب دریبفتی اًزصی عَم یک حذٍد) ٪04: ًبّبر

 (دریبفتی اًزصی عَم یک حذٍد) ٪04: ػصزاًِ ٍػذُ

 (دریبفتی اًزصی پٌجن یک) ٪44: تٌقالت ٍ ًَؽیذًی

 اًزصی کل در ، داریذ کِ ای ٍػذُ هیبى یب ًَؽیذًی ًَع ّز ، ثیٌیذ هی کِ ّوبًطَر

 .ؽَد هی حغبة ؽوب رٍساًِ

 

 ثبؽذ السم اعت هوکي ، خَریذ هی غذا ثیؾتز ػصزاًِ یب ًبّبر ، صجحبًِ ٍػذُ در اگز

 .ثوبًیذ ثبقی خَد ٍسى در تب حذف کٌیذ را ای ٍػذُ هیبى رٍس اداهِ در

 تصَیزی راٌّوبی یک: اًزصی هقبدیز هقبیغِ

 ؽوب ثِ ایي. دّذ هی ًؾبى هختلف غذایی هبدُ 14 ثزای را اًزصی هقبدیز راٌّوب ایي

 هصزفی کبلزی هیشاى ٍ ثزعذ ًظز ثِ( کیلَصٍل 244) کبلزی کیلَ 144 کٌذ هی کوک

 .کٌیذ هذیزیت را خَد

 

 ًؾبى را خبًن یک رٍساًِ هصزفی هزجغ هقذار اس ٪0 فقط ، کیلَکبلزی 144 ، هقذار ایي

 ٌّگبم در هَاد افشٍدى ٌّگبم عزػت ثِ هقذار ایي اهب ،( آقبیبى ثزای ٪2) دّذ هی

 .ؽَد هی اضبفِ ، هبًین هی ٍػذُ هیبى یک دًجبل ثِ هب کِ سهبًی یب پش ٍ پخت

 

 گزم ّز در کبلزی ثزاثز دٍ اس ثیؼ حبٍی چزثی سیزا دارًذ ثیؾتزی اًزصی پزچزة غذاّبی

 .اعت کزثَّیذرات ٍ پزٍتئیي ثب هقبیغِ در
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 .ّغتٌذ کوتز حتی ، عجشیجبت هبًٌذ ، آة حبٍی غذاّبی

 

 اضبفِ غذاّب ثزخی در تَاًٌذ هی عزػتی چِ ثب ّب کبلزی کِ دّذ هی ًؾبى راٌّوب ایي

 .ؽًَذ

 

 دادى ًؾبى ثِ کِ ّغتٌذ کبرت ثغتِ یک هبًٌذ خبًگی اؽیبی دارای ّب ػکظ اس ثزخی

 .کٌٌذ هی کوک اًذاسُ

 

 کزُ ٍ هبیًَش عظ ، رٍغي در هَجَد کبلزی

 کیلَکبلزی 2 ثب هقبیغِ در چزثی گزم یک. ّغتٌذ سیبدی اًزصی دارای چزثی اًَاع ّوِ

 .کٌذ هی تأهیي کبلزی کیلَ 9 ،پزٍتئیي ٍ کزثَّیذرات ثزای

 

 244kJ / 144kcal اًزصی آًْب دلیل ّویي ثِ ، ّغتٌذ خبلص چزثی تقزیجبً کزُ ٍ رٍغي

 هثبل ثزای ایي هقذار:اعت

 

 سیتَى رٍغي غذاخَری قبؽق 1 اس ثیؼ کوی

 هبیًَش عظ غذاخَری قبؽق 1
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 (ؽوب ًبى رٍی کزُ غلیظ کزُ یک) کزُ غذاخَری قبؽق 1 سیز کوی

 

 

 سیتَى رٍغي کبلزی 144 یب عْن قغوت یک

 

 

 هبیًَش عظ کبلزی 144 قغوت یک
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 کزُ کبلزی 144 قغوت یک

 

 پٌیز در هَجَد کبلزی

 سیز دقیقبً کیلَکبلزی 144 یب  کیلَصٍل 244 ثٌبثزایي ، ًذدار سیبدی چزثی پٌیزّب ثیؾتز

 .اعت کجزیت جؼجِ یک اًذاسُ ثِ چذار پٌیز قطؼِ یک

 

 چذار کبلزی 144 قغوت یک
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 ؽکز در هَجَد کبلزی

 رٍس طَل در کِ افزادی ثزای ٍیضُ ثِ ، کن اعتفبدُ ػذم صَرت در ؽکز در هَجَد کبلزی

 خَری چبی قبؽق چْبر. ؽَد اضبفِ تَاًذ هی ، ًَؽٌذ هی ؽکز ثب قَُْ یب چبی

 .دارد اًزصی 244kJ / 144kcal ؽکز اًجبؽتِ

 

 ؽکز کبلزی 144 قغوت یک

 

 ثیغکَیت در کبلزی

 4 ثٌبثزایي ، ّغتٌذ کوی هغذی هَاد ٍ ثبال قٌذ ٍ چزثی دارای ّب ثیغکَیت اس ثغیبری

 عبیز.هیکٌذ اضبفِ کیلَکبلزی 144 یب کیلَصٍل 244  سًججیل هغش ثب ثیغکَیت

 پَؽیذُ ّبی ؽیزیٌی هبًٌذ ، ثبؽٌذ داؽتِ ثیؾتزی اًزصی اعت هوکي ّب ثیغکَیت

 .ؽکالت اس پز یب ؽذُ
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 سًججیل هغش ثب ثیغکَیت کبلزی 144 قغوت یک

 

 یب چیپظ ّب تزد در کبلزی

 244kJ / 144kcal عزػت ثِ تَاًذ هی ، اعت ًوک ٍ چزثی اس عزؽبر اغلت کِ ، تزد

 ؽذُ دادُ ًؾبى تصَیز ایي در کِ گزهی 194 تزد لَلِ ، هثبل ػٌَاى ثِ.کٌذ اضبفِ

 ثب ثزاثز( تزد 9) لَلِ یک اس ٪14 فقط ثٌبثزایي ، اعت کبلزی 1444 تقزیجبً حبٍی اعت

 .اعت کیلَکبلزی 144 یب کیلَصٍل 244

 

 تزد کبلزی 144 قغوت یک
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 هبّی ٍ گَؽت در هَجَد کبلزی

 ایجبد ؽوب هصزفی اًزصی هیشاى در سیبدی تفبٍت تَاًذ هی خَریذ هی کِ گَؽتی ًَع

 اعت ؽکل ایي ثِ کیلَکبلزی 144 اعتیک ، هثبل ػٌَاى ثِ.کٌذ

 

 کبلزی 144 اعتیک یک

 

 244kJ ثٌبثزایي ، ّغتٌذ اًزصی کن ٍ چزثی کن دٍ ّز هبّی ٍ ثَقلوَى ، دیگز طزف اس

/ 144kcal اعت عبدُ ثشرگ هیگَی قبؽق چٌذ یب ثَقلوَى ثزػ 0 حذٍد. 

 

 ثَقلوَى کبلزی 144 قغوت یک
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 هیگَ اس کبلزی 144 قغوت یک

 

 خؾک ّبی هیَُ در هَجَد کبلزی

 دریبفت کؾوؼ گزم 04 اس ثیؼ کوی ؽوب ، کیلَکبلزی 144 یب کیلَصٍل 244 ثزای

 .کزد خَاّیذ

 کِ حبلی در ، اعت رٍس در ؽوب هیَُ ٍػذُ 0 اس ٍػذُ 1 خؾک هیَُ گزم 04 ٍػذُ یک

 در ؽوب هیَُ ٍػذُ 0 اس ٍػذُ 1 ، گیالط یب اًگَر هبًٌذ ، تبسُ هیَُ گزم 84 ٍػذُ یک

 .اعت رٍس

 

 کؾوؼ ٍ اًگَر ، گیالط کبلزی 144 عْن
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 تبسُ ّبی هیَُ در هَجَد کبلزی

 :کٌیذ ٍارد را سیز دهَار اس یکی تَاًیذ هی ، 244kJ / 144kcal ثزای

 ثشرگ عیت یک

 هَس یک

 ػذد 1.0 فزٍت گزیپ

 

 تبسُ هیَُ کبلزی 144

 

 بتعجشیج در هَجَد کبلزی

 ّب ٍیتبهیي ، فیجز اضبفی هشایبی کِ حبلی در ، دارًذ کوی کبلزی کلی طَر ثِ عجشیجبت

 اعت ثزاثز 244kJ / 144kcal ، ایي دادى ًؾبى ثزای.دارًذ ّوزاُ ثِ را هؼذًی هَاد ٍ

 :ثب

 کبهل خیبر د ػذ 0

 کبَّ عز 4

 گزم 144 تقزیجی ٍسى ثب َّیج 0
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 گیبّی کبلزی گزم 144

 کٌیذ ثزرعی را غذایی هَاد  تغذیِ ثزچغت

. اعت ؽذُ گزفتِ ًظز در تصَیز ػٌَاى ثِ فقط صفحِ ایي ، ثبؽیذ داؽتِ یبد ثِ

 ٍ تْیِ یب تْیِ ًحَُ ثِ تَاًذ هی ایي ٍ اعت هتفبٍت غذاّب ّوِ اًزصی هحتَای

 .ثبؽذ داؽتِ ثغتگی ؽوب هصزف هیشاى

 پؾت یب کٌبر در ای تغذیِ ثزچغت یک دارای ؽذُ ثٌذی ثغتِ پیؼ غذاّبی اکثز

 .دّذ هی اًزصی هحتَای راٌّوبی ؽوب ثِ کِ ّغتٌذ ثٌذی ثغتِ

 عجشیجبت ٍ ّب هیَُ هبًٌذ ، ؽذُ ثٌذی ثغتِ غیز غذاّبی در کبلزی ؽوبرػ هَرد در

 .ثگیزیذ هؾبٍرُ ، تبسُ ًبى یب عغت

 هطبلت ًشدیک آیٌذُ در ، غذا در اًزصی هقبدیز هَرد در ثیؾتز اطالػبت کغت ثزای

 .ؽذ خَاّذ اضبفِ

 تْیِ ٍ تزجوِ:دکتزحغیي جذیذ                                

-https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/what-does-144-calories هٌجغ:

look-like 
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