
 

تغذیِ سبلن 



خَة غذا خَردى
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ًٍِػذُ ّبی غذایی رٍسا
صجحبًِ را تٌْبیی ثخَر
ًبّبر را ثب دٍستت ثخَر
ضبم را ثذُ ثِ دضوٌت

ًحَُ خَردى غذا
تٌذ خَردى ٍ خَة ًجَیذى
حیي غذا، آة خَردى
رعبیت هَاسیي ثْذاضتی را ًکزدى
 ٍ.....................

خَة غذا خَردى

چی ثخَرین؟
ٍ

چگًَِ ثخَرین؟
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!غذای خَة ثخَرین

:کلیذ ّبی اكلی دس یک سطین غزایی ػبلن  
  ِخَسدى هقبدیش كحیح هَاد غزایی ثب تَجِ ث

هیضاى فؼبلیت                  
 خَسدى هَاد غزایی هتٌَع ثِ هٌظَس داؿتي

یک سطین غزایی هتؼبدل      
      غزایی هَاد گًَبگَى اًَاع حبٍی ػبلن هتؼبدل غزایی سطین یک ،  

 گشٍُ غزایی هَاد ٍ ػجضیجبت جبت، هیَُ گشٍُ اص صیـــبدی هقبدیش ؿـبهل
  غزایی هَاد ثشخی داس، ػجَع آسد ثب ؿـــذُ تْیِ ًبى هثل ٍغالت ًبى

  ثشخی ٍ حجَثبت ٍ هشؽ تخـن ، هبّی گَؿــت، هثل پشٍتئیـي اص غـٌی
.ثبؿذ هی لجٌی غزایی اصهَاد



 سبلن ّزم تغذیِ
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سپزدثزای تغذیِ سبلن سِ كلوِ را ثبیذ ثِ خبطز 

هلشف ثیـتش ثبیذ تغزیِ ّشم پبییي دس هَجَد هَاد اص یؼٌی :تشتیت 
 ػجضی ٍ هیَُ هبکبسًٍی، ثشًج، ًبى، ؿبهل ثبیذ اكلی غزای پغ .کشد

.ؿَد هلشف ّوِ اص کوتش چشثی ٍ قٌذ ٍ ثبؿذ

غزا ٍ ؿَد هلشف ثبیذ تغزیِ ّشم دس هَجَد هَاد ّوِ اص یؼٌی :تٌَع  
.ًـَد حزف ّشم عجقبت اص یک ّیچ ٍ ثبؿذ هتٌَع

فشد ثذًی فؼبلیت ٍ جؼوی ؿشایظ ٍ ػي ثب ثبیذ تغزیِ یؼٌی :تٌبػت  
 ٍ اًشطی ًَجَاًبى، ٍ کَدکبى ؿیشدُ، ٍ ثبسداس صًبى هثال .ثبؿذ هتٌبػت
  ٍ گَؿت ٍ ّب چشثی ٍ قٌذّب اص هجبصًذ ٍ داسًذ ًیبص ثیـتشی پشٍتئیي
.کٌٌذ اػتفبدُ خَد سٍصاًِ سطین دس ثیـتشی حجَثبت



ّطت ًکتِ ثزای خَة خَردى 

 (غالت ٍ ًبى گشٍُ) ای ًـبػتِ غزایی هَاد پبیِ ثش سا غزایی ٍػذّبی -1
.ًوبیین تٌظین

.ًوبیین هلشف ػجضیجبت ٍ هیَُ صیبدی هقبدیش -2
  اص غٌی ّبی هبّی اًَاع اص.ًوبییذ هلشف ّفتِ دس ثیـتشی هبّی -3

.ًوبیین اػتفبدُ ثیـتش 3 -اهگب
.دّین کبّؾ سا ؿکش ٍ قٌذ ٍ اؿجبع چشة اػیذّبی هلشف -4
  اص ّن سا هقذاس ّوبى ٍلی ًوبیین هلشف کوتشی ًوک کٌین ػؼی -5

 6 اص ثیـتش ثضسگؼبالى ثشای هقذاس ایي .ًوبیین اػتفبدُ داس یذ ًوک
.ًجبؿذ سٍص دس گشم



:ادامه 

.ثبضین داضتِ هطلَة ٍسى کٌیذ سؼی ٍ ثبضین فؼبل -6

.ثٌَضین سیبد آة -7

.ًکٌین فزاهَش را صجحبًِ خَردى -8

ٍ ثخبطز داضتِ 
ثبضین کِ اس خَردى 

!غذا لذت ثجزین



ٍعذُ ّبی غذایی خَد را ثز پبیِ هَاد غذایی     -1
گزٍُ ًبى ٍ غالت قزاردّین



           ٍ  هبکبسًٍی ، ثشًج ، غالت ، ًبى هثل غالت ٍ ًبى گشٍُ غزایی هَاد•
  کٌیذ ػؼی .ّؼتٌذ ػبلن غزایی سطین اص هْوی ثخؾ صهیٌی ػیت
.ًوبیین اػتفبدُ کبهل غالت اص االهکبى حتی

  سا خَسین هی کِ سا غزایی ػَم یک ثبیذ ای ًـبػتِ غزایی هَاد•
  هٌجغ ٍ اًشطی اص خَثی هٌجغ ای ًـبػتِ غزایی هَاد .دّذ تـکیل

  هـَاد ایي .ّؼتٌذ هب غزایی سطین دس هغزی هَاد اًَاع اكلی
 ّبی ٍیتبهیيB( ٍیتبهیي ، آّي ، کلؼین ، فیجش حـبٍی

.ّؼتٌذB)گشٍُ



  ٍػذُ اص یک ّش ثِ ای ًـبػتِ غزایی هــبدُ ًَع یک حذاقل کٌیذ ػؼی•
.ًوبیین فِ اضب خَد اكلی غزایی ّبی

  یک ًوبییذ، ؿشٍع كجحبًِ ٍػذُ دس کبهل غالت ثب سا خَد سٍص تَاًیذ هی•
.ًوبیین هلشف ًبّبس ثشای گشٍُ ایي اص غزا ٍػذُ

  اهب ّؼتٌذ، کٌٌذُ چبق ای ًـبػتِ غزایی هَاد کٌٌذ هی فکش ثشخی•
  ًلف اص کوتش حبٍی کِ دّذ هی ًـبى چشثی ثب آى گشم ثِ گشم هقبیؼِ
.ّؼتٌذ ّب چشثی دس هَجَد کبلشی



غالت کبهل چزا؟

  هَاد ثِ ًؼجت ثیـتش هغزی هَاد ٍ فیجش حبٍی کبهل غالت•
.ّؼتٌذ ػفیذ یب ؿذُ تلفیِ ای ًـبػتِ غزایی

       كَست تش آّؼتِ کبهل غالت حبٍی غزایی هَاد ّضن ثؼالٍُ•
  ػیشی احؼبع هب دس تـَاًٌـــذ هی ثٌبثشایي گیشد هی

.ًوبیٌذ ایجبد ثیـتشی
  ًبى اص تَاى هی کبهل غالت حبٍی غزایی هَاد جولِ اص•

 ًبم جَ ػَح یب آؽ ٍ داس ػجَع هبکبسًٍی ، ثشثشی ٍ ػٌگک
.ثشد



ًوبیینهقذار سیبدی هیَُ ٍ سجشیجبت هصزف  -2



.هقذار سیبدی  هیَُ ٍ سجشیجبت هصزف ًوبیین -2

ثیطتزی سجشیجبت ٍ هیَُ اس ثبیذ کِ داًٌذ هی افزاد اغلت  
 گزٍُ ایي اس کبفی اًذاسُ ثِ ٌَّس هب اغلت اهب .ًوبیٌذ استفبدُ
.کٌٌذ ًوی استفبدُ

 رٍس در را سجشی ٍ هیَُ اًَاع اس ٍاحذ 8 الی 5 حذاقل کٌیذ سؼی 
  .ًوبییذ هصزف

هی تَاًیذ سْن هیَُ هصزفی در طَل رٍس را افشایص دّیذ.
هثال
  ًِیک لیَاى آة هیَُ ٍ یک خَضِ اًگَر ثب غالت صجحب

هصزف ًوبیین
  سبالد را ثزای ًبّبر پیص ثیٌی ًوبیین
ثزای ػصزاًِ یک سیت.
یک ٍاحذ سجشیجبت ثزای ٍػذُ ضبم



یک سْن یب ٍاحذ چیست؟

 هَارد اس یک ّز یب ، گزم 80= سجشی ٍ هیَُ اس سْن یک•
: سیز
 هیَُ یب پزتقبل ، گالثی ، هَس ، هتَسط سیت عذد یک–

هطبثِ اًذاسُ ثب دیگز جبت
 هطبثِ اًذاسُ ثب جبت هیَُ یب گَجِ یب آلَ عذد دٍ–
فزٍت گزیپ عذد یک دٍم یک–
آًبًبس یب ٌّذٍاًِ هثل ثشرگ هیَُ اس ثزش یک–
  كوپَت یب هیَُ سبالد اس پز خَری غذا قبضق سِ–



هثل ) یک قبضق غذا خَری پز هیَُ جبت خطک –

(كطوص ّب ٍ سرد آلَ

یک لیَاى سجشیجبت هثل كبَّ ٍ سجشی خَردى یب  –

ًصف لیَاى سجشیجبت پختِ یب سجشی خبم

(هیلی لیتز  150) یک لیَاى آة هیَُ جبت –

ًصف لیَاى اس اًَاع اًگَر ، گیالس ٍ تَت –



هبّی ثیطتزی هصزف ًوبیین -3

  ٍ ٍیتبهیي سیبدی تؼذاد حبٍی ٍ پزٍتئیي ػبلی ثسیبر هٌجغ هبّی•
.است هؼذًی هَاد

 دٍ اس استفبدُ حذاقل هٌبست غذایی ثزًبهِ یک  تٌظین ثزای•
 اسهبّی آى سْن یک کِ ضَد هی تَصیِ ّفتِ در هبّی سْن

  کٌســـــزٍ ٍ هٌجوذ ، تبسُ اساًَاع هٌظَر ثـــذیي .ثبضذ رٍغٌی
  کِ ثبضیـــذ داضتِ ثخبطز اهب.ًوَد استفبدُ تَاى هی آى ضذُ

.ثبضذ داضتِ ثبالیی ًوک تَاًذ هی دٍدی ٍ ضذُ کٌسزٍ هبّی
است پختِ هبّی گزم 60 هؼبدل سْن ّز•



3 –اهگب چشة اػیذّبی ” ًبم ثِ چشثی ًَػی اص غٌی ّبی هبّی“  

  ....ٍ اال قضل ، ػبلوَى هبّی هبًٌذ ًبهٌذ هی سٍغٌی ّبی هبّی سا

  ٍ کٌذ هی کوک هب قلت ػـــالهت ثِ هبّی  ًَع ایي هلشف

 ّش ) اػت ؿذُ تَكیِ ّفتِ دس سٍغٌی هبّی  ػْن یک اص اػتفبدُ

.(اػت گشم 140 هبّی ػْن



 صًبى دس دسّفتِ هبّی ًَع ایي اص ػْن دٍ حذاکثش هلشف
ؿَد هی تَكیِ ثبسداس

ػْن هبّی سٍغٌی دس   4ثشای ػبیش ثضسگؼبالى هلشف حذاکثش 
ّفتِ تَكیِ هی ؿَد  

   



هصزف چزثی ّبی اضجبع ٍ ضکز را کبّص دّین  -4

  خَد غزایی سطین دس چشثی هقذاسی ثِ ًیبص ثذى ػالهت حفظ ثشای هب•
. خَسین هی کِ اػت چشثی ًَع اػت هْن آًچِ .داسین

 غیش ٍ اؿجبع ّبی چشثی :داسد ٍجَد غزایی سطین دس چشثی اكلی دًٍَع•
.اؿجبع

 افضایؾ سا خَى کلؼتشٍل هقبدیش ، اؿجبع ّبی چشثی صیبد هقذاس هلشف•
.دّذ هی افضایؾ سا قلجی ّبی ثیوبسی پیـشفت ؿبًغ ٍ دادُ

.آٍسد هی پبییي سا خَى کلؼتشٍل اؿجبع غیش ّبی چشثی هلشف•



هصزف چزثی ّبی اضجبع ٍ ضکز را کبّص دّین  -4

تَكیِ هیـَد هلشف هَاد غزایی سا کِ چشثی اؿجبع ثبالیی داسًذ سا  •
.هحذٍد ًوبییذ

چشثی ّبی غیش اؿجبع هثل هغض ّب ٍ داًِ ّب دس ػَم هَاد غزایی غٌی اص •
ی سٍغــٌی  ٍ ًیض اػتفبدُ اص سٍغي ّبیی هبًٌذ آفتبثگشداى ٍ سٍغي صیتَى 

.سا دس ثشًبهِ غزایی خَد ثگٌجبًین



:ادامه 

 کوتش هقبدیش ٍ کوتش دفؼبت دس سا اؿجبع چشثی ثب غزایی هَاد کٌیذ ػؼی•
  : اص ػجبستٌذ غزایی هَاد ًَع ایي اًَاع .ًوبییذ هلشف

  کبلجبع ٍ ػَػیغ ٍ هشئی ػفیذ چشثی ثب قشهض گَؿت ، قشهض گَؿت–
چشة پش ّبی پٌیش–
  ّب ثیؼکَییت ٍ کیک اًَاع–
ؿیشیٌی ٍ ًبى ّبی فشاٍسدُ دس اػتفبدُ هَسد ّبی کشم اًَاع–



  ٍ گیبّی ّبی رٍغي کن هقبدیز اس فقط تز سبلن اًتخبثی ثزای•
 ًَع ّز ٍ ًوبییذ استفبدُ قزهش گَضت لخت قطؼبت اس یب

.ًوبییذ جذا را هزئی چزثی
 هٌبثغ (ًخَد ٍ ػذس ثلجلی، چطن لَثیبی ) لَثیبّب ٍ حجَثبت•

  ًوبیذ هی تأهیي را آّي ٍ فیجز ٍ پزٍتئیي هٌجغ جبیگشیي
. ( ضًَذ غٌی ایٌکِ هگز ) ّستٌذ B12  ٍ رٍی فبقذ ٍلی



چطَر ثذاًن کِ غذا حبٍی چزثی سیبدی است ؟

:ِپی غزا چشثی هیضاى ثِ تب کٌیذ دقت ّب چؼت ثش ث  
 ؿذُ ثٌذی ثؼتِ غزایی هَاد دس ّب چؼت ثش هؼوَال .ثجشیذ
  هقذاس چِ غزایی هَاد گشم 100 دس کِ دٌّذ هی ًـبى
داسد؟ ٍجَد چشثی

دس چشثی گشم 20 اص ثیؾ حبٍی کِ غزایی هَاد ثِ هؼوَال  
.گَیٌذ هی چشة پش اػت، گشم 100 ّش



ِکن ، گشم 100 دس کوتش یب چشثی گشم 3 حبٍی غزایی هَاد ث  
.ؿَد هی گفتِ چشة

هَاد ثبؿذ، هقبدیش ایي ثیي گشم 100 ّش دس چشثی هقبدیش اگش  
.ّؼتٌذ  هتَػظ چشثی حبٍی غزایی

گشم 100 دس اؿجبع چشثی گشم 5 اص ثیؾ ثبؿیذ داؿتِ ثخبعش ،  
 اؿجبع ، گشم 100 دس کوتش یب ٍ اؿجبع چشثی گشم 5 ٍ صیبد اؿجبع

  .گشدد هی  هحؼَة کن



؟چطَر ثذاًن کِ غذا حبٍی ضکز سیبدی است 

 ثبیذ سؼی . اغلت هزدم ضکز سیبدی هصزف هی کٌٌذ 
ضکز افشٍدُ دارًذ، کوتز استفبدُ   کٌین اس هَاد غذایی کِ

ًوبیین هثل ضیزیٌی ّب، کیک ّب ، ثیسکَییت ّب ٍ  
.گبس دار ًَضیذًی ّبی 

 خَردى هَاد غذایی ٍ ًَضیذًی ّب ی حبٍی ضکز ثِ 
دفؼبت سیبد در طَل ضجبًِ رٍس هی تَاًذ هَجت فسبد  

دًذاى گزدد ، ثخصَظ اگز آى ّب را ثیي ٍػذُ ّبی غذایی 
.هصزف ًوبییذ



؟چطَر ثذاًن کِ غذا حبٍی ضکز سیبدی است 

 هَاد غذایی حبٍی ضکز افشٍدُ کبلزی سیبدی دارًذ ، ثٌبثز ایي ثب کن
.کــــــزدى آى ّب هی تَاًیذ ٍسى خَد را کٌتزل ًوبییذ

چطَر هَاد غذایی حبٍی قٌذ سیبد را ثطٌبسین ؟
 ِرٍی ثزچست  ” ّز ًَع قٌذ ” ثِ هؼٌی ” کزثَّیذرات ” ثِ کلو

.ّب تَجِ کٌیذ
 5گزم هبدُ غذایی ، قٌذ ثبال ٍ  100گزم قٌذ در ّز  15ثیطتز اس  

گزم هبدُ غذایی، قٌذ پبییي ًبهیذُ   100گزم قٌذ ٍ یب کوتز در 
.هی ضَد



سؼی کٌین ًوک کوتزی هصزف ًوبیین - 5

ثسیبری اس هزدم فکز هی کٌٌذ ًوک سیبدی هصزف ًوی کٌٌذ ،  •
ثخصَظ اگز آى را ثِ غذا اضبفِ ًکٌٌذ ، اهب خیلی هطوئي  

.ًجبضیذ
ًوکی کِ هب هی خَرین قجال در هَاد غذایی   3/  4•

خزیذاری ضذُ هثل ثزخی اس غالت صجحبًِ ، سَح ّب ، 
.  سس ّب ، ًبى ّب ٍ هــــَاد غذایی آهبدُ ٍجَد دارد

خَردى هقذار سیبد ًوک هی تَاًذ فطــــبر خَى هب را ثبال ثجزد ٍ  •
افزاد ثب فطبرخَى ثبال سِ هزتجِ احتوبل ثیطتزی دارد کِ ثِ  

.ثیوبری ّبی قلجی ٍ یب حوالت هغشی دچبر ضًَذ



دارد ؟چطَر ثذاًن کِ هبدُ غذایی ًوک سیبدی 

  سا گشم 100 ّش دس ًوک هقذاس ٍ ثخَاًیذ سا غزایی هَاد چؼت ثش•

.کٌیذ ًگبُ

  0/3 ٍ صیبد ًوک هقذاس سا گشم 100 ّش دس ًوک گشم 5 اص ثیـتش–

.ًوبیٌذ هی ًوک کن سا گشم 100 ّش دس کوتش یب  ًوک  گشم

  ، غزایی هَاد دس هَجَد ًوک هقذاس ػلیشغن ثبؿیذ داؿتِ تَجِ•

  دسیبفتی ًوک هیضاى دس ًوبییذ هی هلشف کِ غزایی هَاد هقذاس

.اػت هَثش



 فعبل ثبضین ٍ سعی كٌین -6
ٍسى هطلَة داضتِ ثبضین

.داسین ًیبص کِ ثخَسین ای اًذاصُ ثِ•
  ٍ هیَُ صیبد هقبدیش ٍ ًوبیین اًتخبة سا کن ؿکش ثب چشثی کن غزایی هَاد•

.ثگٌجبًین خَد غزایی ثشًبهِ دس سا کبهل غالت ٍ ػجضی
.ثبؿین تش فؼبل•
.ًوبیین سػبیت سا غزایی هَاد خَسدى دس تٌَع•
هلشف ثشای خَثی ساُ جؼوبًی فؼبلیت•

.اػت ٍصى کٌتشل ثِ کوک ٍ اضبفِ ّبی کبلشی   



ثبؿین داؿتِ سٍصاًِ سٍی پیبدُ .ثبؿین تش فؼبل سٍص ّش کٌیذ ػؼی.  
ِاضبفِ ٍصًوبى ، خَسین هی ًیبصهبى اص ثیـتش ّشگبُ کِ ثبؿین داؿتِ تَج 

  ثلَست سا اضـــبفی دسیبفتی اًشطی کِ اػت ػجت ثذاى ایي ٍ ؿَد هی
.گشدد هی  ٍصى اضبفِ ثِ هٌجش کِ کٌین هی رخیشُ ثذًوبى دس چشثی

صهبى دس ٍ ّؼتٌذ هضش اًؼبى ػالهت ثشای ػخت غزایی ّبی سطین  
.ًیؼتٌذ جَاثگَ عَالًی

ُاػت صًذگی ؿیَُ تذسیجی تغییش ، ثبثت ٍ هغلَة ٍصى ثِ سػیذى سا.
آل ایذُ هغلَة ٍصى ثِ سػیذى تب ّفتِ دس گشم کیلَ یک تب ًین کشدى کن  

.اػت



خَردى صجحبًِ را فزاهَش ًکٌین -8

   هلشف كجحبًِ ثشای تبهیي اًشطی ٍ ثخـی اص ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هؼذًی
.سٍصاًِ هَسد ًیبص هب ضشٍسی اػت

  ثشخی افشاد اص هلشف كجحبًِ فشاس هی کٌٌذ صیشا تلَس هی کٌٌذ کِ حزف
دسحبلیکِ ایي ٍػذُ دسافضایؾ ثْشُ .كجحبًِ دس کبّؾ ٍصى آًبى هَثش اػت

.ٍسی فشد دس عَل سٍص ٍ تبهیي ٍیتبهیي ّب ٍاهالح هَسد ًیبص ضشٍسی اػت
دس حقیقت ، تحقیقبت ًـبى هی دّذ خَسدى كجحبًِ ٍاقؼب ثِ کٌتشل  •

.ٍصى افشاد کوک هی ًوبیذ



نچیشّبی كِ ثْتز است ثخَری

...ٍ کطک ٍ پٌیز – هبست -ضیز ضبهل : لجٌیبت -1
الی 2 ثبیذ ضیزدُ سًبى ٍ سبل 30 تب ثشرگسبالى ٍ ًَجَاًبى 

.ثخَرًذ ضیز رٍس در ( لیَاى یک هؼبدل ٍػذُ ّز ) ٍػذُ 3
خَثی جبیگشیي پٌیز ٍ ،هبست نکٌی ًوی تحول را ضیز اگز 

  دٍ اًذاسُ ) پٌیز قطؼِ دٍ یب هبست پیبلِ یک است،
  کلسین ضیز لیَاى یک هؼبدل تقزیجب ( کجزیت قَطی
.دارًذ



چیشّبی کِ ثْتز است ثخَرین

:ّب هیَُ -2

هیَُ اس ثطقبة یک یب هَس ػذد یک ،سیت ػذد یک اگز  

  کٌین حسبة هیَُ ٍػذُ یک را اًگَر یب تَت هبًٌذ ّبیی

 ّبی هیَُ ، کزد هصزف هیَُ ٍػذُ 5 الی 4 رٍساًِ ثبیذ

.ثْتزًذ خبم



چیشّبی کِ ثْتز است ثخَرین

:سجشیْب  -3

گشم 100 الی 150 یب خبم ػجضی گشم200 اًذاصُ ثِ ػجضیْب اص ٍػذُ یک  

.اػت هخلَط ػبالد گشم 100 یب کبَّ گشم 75 ٍ پختِ ػجضی

ایي اص یکی حذاقل ٍ نثخَسی ػجضی ٍػذُ 3 الی 2  سٍصاًِ نکٌی ػؼی 

  سا ػتخَاىا پَکی ثِ اثتال خغش ػَیب هلشف .ثبؿذ خبم كَست ثِ ّب ٍػذُ

.دّذ هی کبّؾ



چیشّبی کِ ثْتز است ثخَرین

:ًَضیذًی ّب -4
ًِ( لیَاى 8 الی 6) .نثٌَؿی هبیؼبت لیتش 2 حذٍد حذاقل سٍصا
ًًَؿبثِ ٍ بیچ ، قَُْ .نکٌی اػتفبدُ ؿیشیي غیش ّبی ًَؿبثِ اص تشجیحب 

  ثبؿذ غٌی کلؼین اص چٌبًچِ هؼذًی آة ،نًخَسی خیلی سا کَال ّبی
.اػت خَثی ًَؿبثِ



ثطَر خالصِ

.نثخَری را آى ّبی فزآٍردُ یب ضیز  لیَاى 4 الی  3 رٍساًِ -1
.نًخَری سیبد گَضت -2 

.نًکٌی هصزف سیبد ًوک -3
  سیز ٍ سفیذ پیبس .كٌذ جلَگیزی استخَاى پَكی اس تَاًذ هی پیبس -4

  .ضَد استخَاى یپَك كبّص ثبعث تَاًذ هی
  ثبر 3 الی 2 ّفتِ در كٌیذ سعی : هزغ تخن ٍ هبّی ٍ گَضت -5

  (است گزم 100 الی 30 ).ثبضذ بىوغذای در گَضت ای قطعِ
.ًیست السم آى اس ثیطتز



چیشّبیی كِ ًجبیذ ثخَرین

اًَاع ٍ اقسبم ًَضبثِ ّب ٍ چزثی ٍ رٍغٌْب•

ثبخَری اس  زقبضق ه 2ثزای آهبدُ سبسی غذا ثیص اس •

.نرٍغي آضپشی استفبدُ ًکٌی

قبضق هزثبخَری كزُ  رٍی ًبى   2رٍساًِ ثیص اس •

.نصجحبًِ ًوبلی



چٌذ تَصیِ

ندّی کبّؾ ثـذت سا گَؿتی ٍ ؿیشیي ؿَس، چشة، غزاّبی هلشف.

ٍجَد) .نکٌی هلشف ػجضیْب ٍ ّب هیَُ اًَاع اص غزایی ٍػذُ ػِ ّش دس  

  صیبى ٍ ػشعبًضا هَاد کِ ؿَد هی ثبػث ػجضیجبت ٍ هیَُ دس عجیؼی الیبف

  هغلَة ثلَست گَاسؽ دػتگبُ کشد کبس ٍ ؿَد دفغ ثذى اص ثشاحتی آٍس

.ؿَد پیـگیشی قلجی ػکتِ ٍ ػشعبى اص ٍ ثبؿذ

اص تش هْن آًچِ ٍصى کبّؾ ثشای .نکٌی جلَگیشی خَد ٍصى افضایؾ اص 

.اػت هذاٍم ٍ هٌبػت ٍسصؽ ٍ ثذًی فؼبلیت اػت خَسدى



چٌذ تَصیِ

 جبیگضیي ػٌَاى ثِ حجَثبت اص ٍ نثکبّی قشهض گَؿت هلشف اص 

  .کٌیذ هلشف هبّی ثبس دٍ حذاقل ای ّفتِ ٍ نکٌی اػتفبدُ گَؿت

.اػت قشهض گَؿت اص ثْتش هشؽ، گَؿت

 نًکٌی هلشف حیَاًی سٍغي ،نثشػبًی حذاقل ثِ سا چشثی هلشف ٍ  

  سا حیَاًی کشُ هلشف ،نکٌی اػتفبدُ هبیغ ًجبتی سٍغي اص آى جبی ثِ

.نکٌی جبیگضیي گیبّی کشُ ثب آًشا ٍ ثشػبًیذ حذاقل ثِ



چٌذ تَصیِ
 کبلجبع ٍ ػَػیغ هبًٌذ ًگْذاسًذُ هَاد هحتَی غزایی هَاد اص ٍ  

 هلشف سا گبصداس ّبی ًَؿبثِ ّوچٌیي .نکٌی اػتفبدُ کوتش ّب ػغ
.نکٌیً
 هلشف ػبالد آى جبی ثِ ٍ نًکٌی هلشف ؿَس خیبس ٍ تشؿیجبت  

.نکٌی
ًِثشای (هبػت) لجٌیبت ٍ چشثی کن ؿیش لیَاى دٍ هلشف سٍصا 

  افشاد ثشای ثخلَف ػالهتی حفظ ٍ اػتخَاى پَکی اص جلَگیشی
.اػت ضشٍسی هؼي

 نًـَی هجتال کلیِ ػٌگ ثیوبسی ثِ تب نثٌَؿی کبفی آة سٍص ّش.



تغذیِ ٍ افشایص حبفظِ

  ثبؿذ ًذاؿتِ هؼتحکوی ثٌبی صیش اگش کِ اػت ػبختوبًی هبًٌذ هب ثذى•
 تغزیِ ػبیِ دس تٌْب هحکن صیشثٌبی داؿتي ٍ ًیؼت حیبت اداهِ ثِ قبدس

 سٍصّبی ، هٌبػت تغزیِ هذد ثِ تَاى هی حتی . اػت پزیش اهکبى هٌبػت
.کشد تجذیل هضبػف فؼبلیت ٍ کبس ایبم ثِ سا تٌؾ ٍ اضغشاة پش

 ًیبص آى ثِ هغض کِ چیضی آى ٍ اػت ؿذُ تـکیل چشثی اص هغض دسكذ 60•
 هغض ػولکشد کشدى ثْیٌِ دس 3 اهگب ّوچٌیي .اػت اکؼیظى ٍ قٌذ ، داسد
.کٌذ هی ایقب سا هَثشی ًقؾ



تغذیِ ٍ افشایص حبفظِ

  قلذ کِ افشادی ٍ اػت هَثش حبفظِ افضایؾ ٍ هغض سؿذ سٍی ثش تغزیِ•
 اص اػتفبدُ کٌٌذ ؿشکت کٌکَس هبًٌذ فکشی ّبی سقبثت دس داسًذ

  .اػت الضاهی ثشایـبى ثبؿذ سٍی ٍ آّي ، یذ ، پشٍتئیي حبٍی هَاسدی
 ثْشُ ّؼتٌذ هَاجِ یذ کوجَد ثب کِ آهَصاًی داًؾ این کشدُ هـبّذُ
 چٌیي کِ اػت آهَصاًی داًؾ اص تش پبییي هشاتت ثِ آًْب َّؿی

. ًذاسًذ هـکلی
  ٍ اػت ثذى دس آّي ٍجَد اص ًبؿی اًؼبى، کبسی ثبصدُ دسكذ 25•

  سًگ تـخیق ثِ قبدس حتی ٍ ًذاسًذ کبفی توشکض کِ آهَصاًی داًؾ
. کٌٌذ جَ ٍ جؼت آّي کوجَد دس سا ػلت ثبیذ ًیؼتٌذ ّب



تغذیِ ٍ افشایص حبفظِ

 اًؼبى ؿشایغی چٌیي دس ٍ ؿَد هی یبدگیشی هبًغ پشخَسی حبل ػیي دس•

.ًذاسد سا یبدگیشی ثشای الصم آهبدگی ػبػت 2 تب

  ثب .اػت كجح ، آٍسد ثذػت کبفی غزای تَاًذ هی هغض کِ صهبًی ثْتشیي•

  تَاى هی اػت ّب چشثی ٍ غالت ، قٌذی هَاد حبٍی کِ كجحبًِ خَسدى

.داد افضایؾ سٍص عَل دس سا هغض ػولکشد

هَجَد دس ػجَع گٌذم ، حجَثبت ، آجیل ، غالت ٍ گَؿت  B1ٍیتبهیي•

.هَجت جلَگیشی اص ػشدسگوی ٍ گیجی هی ؿَد



تغذیِ ٍ افشایص حبفظِ

 هَجت اػت غالت ٍ ًبى ، ػجضیجبت ، ثبدام ، ؿیش دس کِ B2 ٍیتبهیي•

 ثِ تَاًذ هی هَص ٍ ًبى ، غالت دس B6 ٍیتبهیي .ؿَد هی حبفظِ افضایؾ

. کٌذ کوک هذت ثلٌذ حبفظِ افضایؾ

  غزاّبیی خَسدى ، توشکض افضایؾ ٍ حبفظِ ثْجَد ثشای ّب ایي ثش ػالٍُ•

  .ؿَد هی تَكیِ اػت "سٍی" حبٍی کِ حجَثبت ٍ غالت ، هبّی هثل

.دّذ هی افضایؾ سا َّؿیبسی ػغح ًیض ؿیش ٍ هبػت ّوچٌبى



  هؼشفی اضغشاة کبّؾ ثشای ًوبدی ػٌَاى ثِ سا اًگَس ٍ کبَّ•

 سٍصّبی دس کِ ؿَد هی تَكیِ آهَصاى داًؾ ثِ ٍ کٌٌذ هی

 كجحبًِ خَسدى ، کٌکَس هبًٌذ ای فـشدُ ّبی سقبثت ٍ اهتحبى

  سا اهتحبى آغبص صهبى تب فبكلِ ػبػت 2 گشفتي ًظش دس ثب کبهل

.ًکٌٌذ فشاهَؽ



  کِ آًجبیی اص ٍ دّذ هی تـکیل غالت اص یکی یب ٍ ًبى سا كجحبًِ پبیِ•

 خَى قٌذ کبّؾ ثب داسد ساثغِ هذت کَتبُ حبفظِ ثب خَى قٌذ هیضاى

 هبًٌذ عجیؼی قٌذ خَسدى .ؿَد هی کن هذت کَتبُ حبفظِ قذست هیضاى

  ، خبهِ هبًٌذ چشثی خَسدى .ؿَد هی تَكیِ هشثب یب ٍ ػؼل ، هیَُ آة

  ایجبد هٌظَس ثِ چبی ًَؿیذى آًکِ ضوي اػت ضشٍسی ًیض پٌیش یب ٍ کشُ

.اػت هفیذ ثؼیبس ًیض آساهؾ



هیَُ ّبی افشایص دٌّذُ ی َّش ٍ حبفظِ

سیت

اًگَر

اًبر

اًجیز



ِ سبلن در هحل کبریتغذ

َُ  یل ٍ هیآجِ ػبلن دس هحل کبس اػتفبدُ اص یي ساُ ثشای داؿتي تغزیثْتش•

بى یثِ ػٌَاى ه اص آًْبهی سػذ، اهب هی تَاى  ّش چٌذ ثِ ًظش ػخت . اػت

بص ثذى دس عَل یي ّب ٍ هَاد هؼذًی هَسد ًیتبهیٍػذُ اػتفبدُ کشد، تب ٍ

.  ي ؿَدیسٍص تأه



ِ سبلن در هحل کبریتغذ

 یک سبعتی ثبیذ ٍ ثزد یبد اس را كبر هحل كي آثسزد ًجبیذ ّوچٌیي•
 تأهیي ثذى ًیبس هَرد آة ّن تب سد سز آى ثِ آة، ًَضیذى ثزای ثبر

  ایجبد ای ٍقفِ صٌذلی، رٍی هذاٍم ًطستي ثیي در ّن ٍ ضذُ
  در كبر هحیط در هزدم اغلت گَیٌذ هی پشضکبى  .ضَد

 ًَضیذًی ایي ثبیذ اهب كٌٌذ هی رٍی سیبدُ قَُْ ٍ چبی  ًَضیذى
 جبیگشیي طجیعی ّبی آثویَُ ثب هوکي جبی تب را دار كبفئیي ّبی
  چیش ّوِ ثز كبر هحل در خبًگی ّبی غذا هصزف ّوچٌیي .كزد

  هصزف ثبیذ ًذارد، ٍجَد اهکبى ایي كِ صَرتی در اهب دارد، اٍلَیت
 عٌَاى ثِ تز سبلن ّبی غذا اس ٍ رسبًذ حذاقل ثِ را فَدّب فست
.كزد استفبدُ ًبّبر


