
   اولیاي گرامی
یعنی تا  ،متخصصان تغذیه عقیده دارند تا زمانی که رشد طولی استخوانها وجود دارد          

می تواند به افزایش قد کمک  رسیده نوع غذایی که خورده می شود،زمانی که بلوغ به پایان ن
رد که کوتاهی قد پس گول تبلیغات داروي قد در بچه ها را نخورید، البته نباید فراموش ک. کند

نشانه ي بدي تغذیه در چند سال  ،در بچه ها در صورتی که زمینه ي ارثی وجود نداشته باشد
برنامه ي غذایی  ...همراه با ورزشهایی مثل بسکتبال و والیبال و  گذشته است، بنابراین می توان

  . بهتر است به این موارد توجه کنید. را غنی تر کرد
ی که ترکیب اصلی استخوانها را کلسیم تشکیل می دهد دریافت از آنجای: کلسیم   -1

  )شیر، ماست، کره، خامه، پنیر وکشک(روزانه این ماده معدنی براي افزایش قد ضروري است
این ماده معدنی در رشد تمایز سلولی نقش بسزایی دارد کمبود روي سبب : روي -2

ین ماده مغذي را که شامل پس منابع غذایی ا. کاهش سرعت رشد وکوتاهی قد می شود
، عدس و نخود فرنگی )نان سبوس دار(انواع ماهی ها، نان تهیه شده از آرد گندم کامل

  .یی تان بگنجانیدااند، در برنامه غذ
مس در به حرکت در آوردن و انتقال آهن از ذخایر به مغز استخوان و سنتز : مس -3

راین کمبود آن رشد غیر طبیعی کالژن و االستین در بافت همبند دخالت دارد، بناب
انواع حبوبات : پس از مواد غذایی مانند. اسکلت و پوکی استخوان را به همراه دارد

  .وتخمه آفتاب گردان بیشتر استفاده کنید
اجزاي ساختمانی استخوانهاست وکمبود آن سبب  این ماده مغذي نیزاز: منیزیم -4

عادت به خوردن نان تهیه شده از آرد بنابراین  ،اختالل درعملکرد ویتامین د میشود
گندم کامل، تخمه آفتابگردان و دانه کامل برنج وجو بعنوان تامین کننده این ماده 

  .معدنی توصیه می شود
این ویتامین در رشد و ترمیم استخوان دخالت دارد و در کودکی و : ویتامین آ -5

تخم مرغ و پنیر،  پس جگر، زرده .نوجوانی سبب سرعت گرفتن مراحل رشد می شود
هویج، فلفل ( بخصوص پنیر گودا را به عنوان منابع ویتامین آ و میوه و سبزیجات رنگی

رابه عنوان  ) و هلو دلمه اي قرمز و نارنجی، کلم بروکلی، گوجه فرنگی، انبه، زردآلو
  .پیش ساز ویتامین آ، هر روز میل کنید و منابع بتاکاروتن

    
ذي در تولید پروتئین سازنده ساختمان و تنظیمی در این ماده مغ: ویتامین کا -6

از . در فرآیند استخوان ها دارد ،کمبود این ویتامین نقص. استخوان ها نقش مهمی دارد
این رو خوردن مواد غذایی مانند اسفناج،  کلم بروکلی، جگر و چاي سبز به عنوان تامین 

  .کننده هاي این ویتامین در طول روز توصیه می شود
این ویتامین به جذب کلسیم و ذخیره سازي مواد معدنی در استخوان ها : ویتامین د -7

پس گنجاندن . می شود» نرمی استخوان« کمک می کند، وکمبود آن سبب بروز بیماري 
تخم بلدرچین (ماهی آزاد، ماهی تن، جگر، پنیر و تخم انواع پرندگان: مواد غذایی نظیر

البته نباید فراموش کرد . ضروري است ،ه این ماده مغذيبراي دریافت به انداز )و غاز
مانند . که قرار گرفتن در معرض آفتاب روشی عالی براي دریافت این ویتامین است

  .استفاده از استخر روباز در فصل تابستان
حال باید توجه داشت که مصرف  این مواد یکجا امکان پذیر نیست و براي جذب بهتر 

کالري در بدن را با ورزش هاي پرتحرك کششی و پرشی افزایش این مواد باید مصرف 
داد و شما بگونه اي برنامه غذایی را تنظیم نمایید که در طول یک هفته تمام مواد ذکر 

نکته دیگر این که هرچقدر تنوع غذایی بیشتر رعایت . شده در باال در آن گنجانده شود
تکرار شود شما توانسته اید مواد  شود بطوریکه یک ماده غذایی در طول زمان بیشتري

. معدنی بیشتري را به بدن برسانید چرا که بدن ما به همه گروههاي غذایی نیاز دارد
همچنین باید توجه داشت که موادي مانند نوشابه، سس سفید، چیپس، سوسیس، 
کالباس، همبرگرهاي صنعتی، شکالت و شیرینی جات، پیتزا و سایر فست فود ها نه تنها 

ش غذایی ندارند، بلکه جلوي رسیدن خیلی مواد مهم و حیاتی بدن را به اعضاي بدن ارز
. می گیرند و کالري باالیی هم دارند که باعث افزایش وزن و کوتاه ماندن قد می شود

نیز  7سبک و کم حجم غذا خورده شود و تا ساعت  ،باید توجه داشت که در وعده شام
که براي همه وعده ها و میان وعده ها ساعت مشخص  به یاد داشته باشید. شام میل شود

ورأس ساعت مقرر مواد الزم را  ،قرار دهید که هر روز بتوانید از آن ساعت پیروي کنید
  . با اضافه وزن مقابله کنید   .به بدن برسانید
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