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Fپرسشنامه بسامد مصرف خوراک . 

 مقدار مواد غذایی ردیف

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته
میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال ماه هفته روز

   F1 نان و غالت 

-11F   کاملکف دست /  نان لواش        

2F1- کف دست / کامل نان بربری/تافتون        

3F1- کف دست / کامل نان سنگک        

4F1- عدد کامل فانتزی نان باگت و      
 

 با سبوس .1

 سفید .2

5F1- کفگیر معمولی برنج پخته        

F1-6 معمولیکفگیر  رونی پختهماکا        

F1-7 قاشق غذاخوری جو پخته/بلغور        

F2 حبوبات 

1F2- قاشق غذاخوری لوبیا        

F2-2 قاشق غذاخوری نخود        

F2-3 /قاشق غذاخوری )دال عدس( / عدس ماش        

F2-4 قاشق غذاخوری لپه        

F2-5 
سویا ) پروتئین سویا،  دانه 

 سویا (
      قاشق غذاخوری

 
 

F2-6 قاشق غذاخوری باقالی پخته        
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 مقدار  مواد غذایی ردیف 

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته 
میزان 

مصرف 

 هر بار 

ماه در 

 سال 
 مالحظات 

 سال  ماه  هفته روز 

F3   گوشت و فرآورده های آن 

1F3- 

 گوشت قرمز

)آبگوشتی، خورشتی، چرخ 

 کبابی( کرده،

      قوطی کبریت

 

 کم چرب .1

 پر چرب .2

2F3-  قوطی کبریت گوشت مرغ      
 

 با پوست .1

 بدون پوست .2

3F3- 
سایر قسمتهای مرغ )جگر، 

 دل، سنگدان(
      قوطی کبریت

 
 سرخ شده .1

 آ ب پز .2

 کبابی .3

4F3- عدد تخم مرغ        

5F3- قطعه متوسط ماهی        

6F3- )قاشق غذاخوری تن ماهی )کنسرو      
 

 با روغن .1

 بدون روغن .2

7F3- یک واحد سوسیس، کالباس        

8F3- یک واحد کباب لقمه / همبرگر       
 

9F3- 
سایر قسمت های گوسفند 

 یا گوساله )دل، جگر، قلوه(
      قوطی کبریت

 
 کبابی .1

 سرخ شده .2

 آب پز .3

 

11F3- عدد مغز        

11F3- عدد زبان گوسفند        

12F3- 
کله، پاچه /سیرابی 

 /شیردان
      بشقاب خورشت خوری

 
 

13F3- برش پیتزا        



 
PERSIAN  Cohort 

3 

 

 مقدار مواد غذایی ردیف

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته
میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال ماه  هفته روز

F4   شیر و لبنیات 

1F4- لیوان شیر      
 

 کم چرب .1

 محلی /پرچرب .2

2F4- لیوان ماست      

 
 کم چرب .1

 محلی / پرچرب .2

 خامه ای .3

 چکیده .4

3F4-  کبریتقوطی  پنیر      

 

 معمولی .1

 خامه ای .2

 پنیر محلی .3

F4-4 لیوان دوغ        

F4-5 قاشق غذاخوری کشک        

F4-6 

شیر های طعم دار )شیر 

کاکائو، شیر عسل، شیر 

 قهوه و غیره(

      لیوان

 

 

F5   ها سبزی 

1F5- پیش دستی لیوان/ 1 کاهو خردشده        

2F5- 

)شامل کلم سفید، قرمز، کلم 

قمری، گل کلم و کلم  کلم

 بروکلی(

      لیوان 1

 

 

3F5- عدد متوسط گوجه فرنگی        

4F5- عدد متوسط خیار        

5F5-  ا لیوان/ پیش دستی سبزی خوردن        

6F5- 
پخته )خورشتی سبزی 

 (/آش/ کوکو/دلمه/اسفناج
       قاشق غذاخوری
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 مقدار مواد غذایی ردیف

در سال متوسط بار مصرف 

 گذشته
میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال ماه  هفته روز

7F5- عدد متوسط بادمجان خورشتی        

8F5-  لیوان/ پیش دستی  1 کرفس خام یا پخته / کنگر        

9F5- عدد متوسط چغندر )لبو(/ شلغم        

11F5- 
)آب پز و سرخ سیب زمینی 

 کرده (
      متوسطعدد 

 
 

11F5-  عدد متوسط هویج      

 
 خام .1

 پخته .2

 سرخ شده .3

 آب هویج .4

12F5- حبه سیر       
 

13F5- عدد متوسط پیاز      
 

 پیاز داغ .1

 پیاز پخته .2

 پیاز خام .3

F5-14 لیوان 1 فلفل دلمه ای        

F5-15 قاشق غذاخوری قارچ پخته        

F5-16 عدد / لیوان ذرت و بالل        

F5-17  قاشق غذاخوری نخود سبز        

F5-18 قاشق غذاخوری لوبیا سبز        

F5-19 عدد متوسط کدو        

F5-20 عدد متوسط فلفل سبز        

 F6 میوه ها 

1F6- قاچ متوسط طالبی و گرمک        

F6-2 قاچ متوسط خربزه        
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 مقدار مواد غذایی ردیف

سال متوسط بار مصرف در 

 گذشته
میزان 

مصرف 

 هر  بار

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال  ماه هفته روز

F6-3 قاچ متوسط هندوانه        

F6-4 عدد متوسط زردآلو        

F6-5 پیش دستی گیالس / آلبالو        

F6-6 عدد  هلو/شلیل/شفتالو        

F6-7 عدد متوسط گوجه سبز        

F6-8 
)سفید، قرمز، انواع توت تازه 

 شاه توت(
      پیش دستی

 
 

F6-9 عدد متوسط توت فرنگی        

 F6-10  عدد متوسط )زرد و قرمز(آلو        

F6-11 عدد متوسط انجیر تازه        

F6-12 خوشه متوسط انگور        

 F6-13 عدد متوسط گالبی        

F6-14 عدد متوسط سیب      
 

 پوستبا  .1

 بدون پوست .2

 F6-15 عدد متوسط کیوی        

 F6-16 
لیمو  نارنگی، )پرتقال، مرکبات

 گریپ فروت( لیموشیرین،ترش، 
      عدد  متوسط

 
 

 F6-17 عدد متوسط انار        

F6-18 عدد متوسط موز        

F6-19 عدد متوسط خرمالو        

F6-20  عدد  خرما        
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 مقدار غذاییمواد  ردیف

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته
میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال ماه هفته روز

F6-21 لیوان 1 آبمیوه طبیعی      

 
 سیب .1

 پرتقال .2

 طالبی .3

 سایر موارد .4

F6-22 
خشکبار )انجیر ، هلو، 

 آلو،زردآلو(
      عدد متوسط

 
 

F6-23  ، غذاخوریقاشق  توت مویز ، کشمش        

F6-24 لیوان 1 انواع کمپوت        

F7   انواع روغن، دانه های روغنی و کره 

1F7- قاشق مرباخوری / کره گیاهی مارگارین       
 

F7-2 خوریمرباقاشق  کره       
 

3 F7- قاشق غذاخوری نیمه جامد /روغن جامد      

 
 گیاهی .1

 حیوانی .2

 دنبه .3

4 F7- 

 روغن مایع 

 

      غذاخوریقاشق 

 
 کانوال/سویا .1

سایر روغنهای  .2

 مایع

 )آفتابگردان/ذرت(

 روغن سرخ کردنی .3

 

5 F7- قاشق غذاخوری روغن زیتون       
 

6 F7- عدد زیتون       
 

7 F7- قاشق غذاخوری سس مایونز/ساالد       
 

8 F7- عدد گردو       
 

F7-9 عدد بادام زمینی       
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 مقدار مواد غذایی ردیف

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته

میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 مالحظات سال

 سال ماه هفته روز

F7-10 
بادام  سایر مغزها ) بادام /

 فندوق( پسته /هندی / 
      عدد

 
 

F7-11 
تخمه )کدو، مغز 

 آفتابگردان، هندوانه(
      قاشق غذاخوری

 
 

F7-12 قاشق مرباخوری خامه، سرشیر        

F8   قند ها 

1F8- حبه قند        

F8-2 

 سایر مواد شیرین

شکر / نقل /  نبات/ آبنبات)

 پنیر(

      حبه

 

 

F8-3 خوریمرباقاشق  عسل        

F8-4 خوریمرباقاشق  مربا        

F8-5 قاشق چای خوری شکر      
  

 

F9  متفرقه 

F9-1 لیوان چای      

 
 کمرنگ .1

 معمولی .2

 پر رنگ .3

F9-2  لیوان نوشابه      

 
 مشکی .1

 زرد .2

 سفید .3

F9-3  لیوان ماءالشعیر        

F9-4 لیوان قهوه / نسکافه        
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 قدار مواد غذایی ردیف

متوسط بار مصرف در 

 سال گذشته

میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 مالحظات سال

 

 سال ماه هفته روز

F9-5 
سنتی /غیر بستنی )

 سنتی/کیم(
      / عددلیوان 

 
 

F9-6 
کیک /  شیرینی خشک

 خشک
      / برشعدد

 
 

F9-7 
کیک  / شیرینی خامه دار

 خامه دار
      عدد/ برش

 
 

F9-8 عدد شکالت        

F9-9 بسته متوسط انواع چیپس      
 

 

F9-10 متوسط  بسته پفک        

F9-11 
انواع حلوا )شکری،کنجد 

 ،خانگی(
      قاشق غذاخوری

 
 

F9-12 عدد متوسط خیارشور        

F9-13  یک پیاله انواع ترشی        

F9-14 قاشق غذاخوری گوجه فرنگی  رب        

F9-15 
آبمیوه صنعتی )ساندیس، 

 رانی و سایر(
      قوطی /   لیوان

 
 

F9-16 پیاله شور        

F9-17 عدد بیسکویت / ویفر        

F9-18 قاشق غذاخوری (آلو ،سایر رب ها )رب انار        

F10 ادویه جات 

1F10- قاشق چای خوری 1 نمک        
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F11 )داده ها بر اساس تعداد وارد گردد نه بسته کامل قرص یا کپسول(جدول مکمل های غذایی      
 سال ماه هفته  روز مکمل ها ردیف

1F11- مولتی ویتامین و مینرال     

2 F11- مولتی ویتامین     

3 F11-  کلسیم + ویتامینD     

4 F11- کلسیم     

5 F11- 

 Dویتامین 

     قرص

     آمپول

6 F11- اسید فولیک     

7 F11-  روغن ماهی  3امگا /     

8 F11- آهن     

9 F11- ینک روی یا ز     

11 F11- توضیحات: سایر ویتامین ها 

 

F12  مصرف آب. 

 ماه هفته روز مقدار مختلف سالمصرف آب در فصلهای  ردیف

1F12- لیوان میزان آب مصرفی در تابستان    

2F12- لیوان میزان آب مصرفی در سایر فصلها    

 


