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پودمان

خوراک
کاروفناوری پایه هفتم



مواد مورد نیاز بدن کدامند ؟



آب-1

قندهاو چربی ها -2

پروتئین ها-3

ویتامین ها -4

مواد معدنی -5





ن انرژی مورد نیاز بدن تامی

:  منابع 

....قند شیر و/ قند میوه ....  ( برنج و/  ماکارونی /  نان  ) غالت  شامل / قندوشکر 

...سرشیروروغن ها، مایونز، خامه، پنیرخامه ای، مارگارین، ، کره



.ندباشبدن می ساختمان یکی از اصلی ترین عوامل تشکیل دهنده ها پروتئین 

.، الزم و ضروری استبدنآنها برای کنترل سوخت و ساز مصرف •

استپروتئین برای رشد و ترمیم عضالت بدن نیاز •

:منابع 

تخم مرغ /  لبنیات /  گوشت سفید وقرمز  : پروتئن حیوانی 

...و( آجیل )مغزها/ حبوبات  /  قارچ / سویا :  پروتئن گیاهی 



محلول درآبمحلول درچربی

Dویتامین دی •

Aویتامین آ  •

Kویتامین کا  •

Eویتامین ایی •

Cویتامین ث •

(ب کمپلکس )Bویتامین های گروه ب •

 ویتامینB12 

 ویتامینB6
 ( بیوتین)
( اسید فولیک)
......

سبزیجات/ ها میوه : تخم مرغ                                              منابع / جگر / گوشت :  منابع

ویتامین هاانواع 

ا می کندطول عمر نقش بسزایی ایفوشادابی وافزایش  در حفظ سالمتی 



منابعنام ماده

...لبنیات ، سبزیجات برگ سبزوکلسیم

...و مرغگوشت، زرده تخمآهن

...گوشت وپنیر وروی

غذاهای دریاییوماهیان اقیانوسیید

....وماهی ، میگو ، گردوفسفر

......و

میاییمفید برای رشد بدن وفعال کردن واکنش های شی



وعده های اصلی غذایی

11-4ج 149ص





هرم غذایی



آماده سازی مواد غذایی

تبدیل مواد غذایی

نگه داری از مواد غذایی

خوراک



(باغبانی  / زراعت )ع کشاورزی صنای....

 (پرورش آبزیان و/ پرورش زنبور عسل / پرورش دام وطیور )صنایع دامپروری....

 صنایع رنگ وپودر خوراکی

 صنعت بسته بندی

 مشاغل خانگی...

11-6ج 155ص 



آماده سازی 

11-2ج 139ص 

شناسایی وگزینش موادغذایی





تخمیر



*



...  حرارت دادن                                      مانند پاستوریزه کردن شیروکمپوت و 2

کردن وانجماد   سرد 

موادغذاییروش های نگه داری 

استفاده ازمواد نگه دارنده   1

3

کنسرو 4

غذا 

گرما

تاریکی

رطوبت 
اییطبیعی و شیمی



خشک کردن  5





(  تهیه ماست )فرایند تبدیل شیر به ماست 

تخمیر5



دودی کردن  6



حفاظت از موادغذایی•
تبلیغ برای فروش •



بسته بندی حبوبات 

                                             خرید حبوبات

 نمونه برداری

 پاک کردن

 درجه بندی

 وزن کردن

 بسته بندی اولیه

 برچسب گذاری

 بسته بندی ثانویه

بازاریابی وفروش



 آداب غذا خوردن

 سفره آرایی

 مهمان نوازی

دعای سفره 





ارزشیابی



.د روش های نگهداری هریک از مواد غذایی زیر را مشخص کنی

تهیه ماست یا پنیر  توسط دانش آموزان : تکلیف 
یه کنید وبا دانش آموز عزیز از مراحل تهیه ماست  یا پنیر درمنزل به ترتیب عکس هایی ته

.  توضیحات مربوط به آن ها به دبیر درس کاروفناوری  ارائه دهید



خم مریم میخواهد برای صبحانه تخم مرغ آب پز درست کنداما نمی داند ت

؟ید مرغی که انتخاب کرده سالم است یا نه  چگونه به اوکمک  می کن

 اهی حمیدبرای شناسایی سالم بودن ماهی، هنگام لمس ماهی چند عدد فلس م،ماهی دریک فروشگاه

ر دارد که کنده شد ه دید  اوبه فروشنده می گوید ماهی شما تازه نیست وفاسد است  اما فروشنده اصرا

ماهی مانده نیست  وتازه است شما حرف کدام یک را تایید می کنید ؟ چرا؟

برای ماندگاری میوه آلبالوچه روش هایی را پیشنهاد می کنید ؟






