
 
  

عجشیدبتی وِ همسار ثیوبراى زیبلیشی ثبیس اس هقزف هیَُ ّب ٍ 
پتبعین آى ّب ثبال اعت اختٌبة وززُ ٍیبفمط ثب ًظز وبرؽٌبط 

هیَُ ّب ٍ عجشیدبتی وِ  .ًوبیٌسثِ هقزف آًْب  تغذیِ السام
 پتبعین آًْب ثبالعت ػجبرتٌس اس :

اعفٌبج پرتِ ، چغٌسر ، وزفظ پرتِ ، لبرذ پرتِ ، ثبهیِ ، 
گَخِ فزًگی ، فلفل تٌس ، ذزهب ، سرزآلَ ، ؽلیل ،طبلجی ، 

ٍعیت پزتمبل ، اًدیز ذؾه ، ویَی ، گزهه ، ذزثشُ ٍ هَس 
عجَط ٍ خَاًِ حجَثبت ًیش حبٍی پتبعین سیبز ّغتٌس سهیٌی. 

 وِ هقزف آًْب ثبیس هحسٍز ؽَز.
پَت هیَُ ّب ٍ ذیغبًسى حجَثبت )آة آى زٍر اعتفبزُ اس وو

 ریرتِ ؽَز ( زر وبّؼ پتبعین زریبفتی هَثز اعت .

  فسفز
زفغ فغفز زر ثیوبراى زیبلیشی ثِ ذَثی فَرت ًوی گیزز ٍ 
هؼوَالً ایي ثیوبراى ثبهؾىل افشایؼ فغفز ذَى هَاخِ ّغتٌس 

هبًٌس فزاٍرزُ ّبی  اسهحسٍزیت یب حذف هٌبثغ غٌی فغفز  .
غذایی حبٍی عجَط ، ًبى ّبی عجَط زار، حجَثبتی چَى 

گززٍ ، فٌسق ، ثبزام سهیٌی ، زل ٍ للَُ ،  ٍ هغش ّبهبًٌسلَثیب 
خگز ، ؽیز ٍ هبعت ، پٌیز ، ثغتٌی ، زٍؽ ، ؽیز وبوبئَ ، ذبهِ 
 هی تَاًس ثِ وٌتزل هیشاى فغفز ذَى ایي ثیوبراى ووه وٌس .

 چزبی    
ؽسیس هقزف چزثی زرثیوبراى زیبلیشی الشاهی  هحسٍزیت

. اهب ثؼلت افشایؼ تدوغ هَاز عوی ٍ تزویجبت  ًیغت
اوغیساى زر ایي ثیوبراى تَفیِ هی ؽَز.وِ اس هٌبثغ چزثی 

لجٌیبت پزچزة  ٍ ْب،گَؽت حیَاًیٍ اؽجبع وِ زر رٍغي خبهس
زرٌّگبم پرت غذا اس حزارت ون  ٍ بیٌسوٌٍخَز زارز اعتفبزُ ً

 ؽَز. اعتفبزُ
 

 

 

 

ثب تَخِ ثِ زفغ هحسٍز آة تَعط ولیِ زر ثیوبراى زیبلیشی ٍ    
احتوبل تدوغ هبیؼبت زر ثسى آًْب السم اعت همسارآة ٍ 

هؼوَالًهمسار هبیؼبت زریبفتی  هبیؼبت زریبفتی  هحبعجِ ؽَز .
ثیوبر ثز اعبط هیشاى حدن ازرار ٍ هیشاى زفغ ًبهحغَط 

 تت ( تٌظین هی ؽَز .هبیؼبت ) اس طزیك تٌفظ ، تؼزیك ٍ 

رعبیت ًکبت سیز هی تَاًد در کٌتزل 

 احسبس تشٌگی بیوبر هفید ببشد :
اختٌبة اس هقزف غذاّبیی وِ همسار سیبزی ًوه زر تْیِ *

 ،وبلجبط  ،عَعیظ ، رفتِ هثل پٌیز ّبی ؽَر آى ّب ثىبر
 ّوجزگز ٍ غذاّبی آهبزُ وٌغزٍی 

ؽغتؾَی زّبى ثب آة ٍ ذَززاری اس فزٍثززى آة ثزای *
 وبّؼ احغبط تؾٌگی 

وِ ثبػث تحزیه  تزػاعتفبزُ اس آزاهظ ٍ آة ًجبت ّبی *
 . تزؽح ثشاق هی ؽًَس

  هقزف ید ثؼٌَاى ثرؾی اس ثبلی هبًسُ هبیؼبت زریبفتی *
)ید هست سهبى ثیؾتزی زر زّبى ثبلی هبًسُ ٍ هی تَاًس 

 ف وٌس .(احغبط تؾٌگی را ثزطز

در پبیبى بب تَجه به اهویت تٌظین رصین غذایی 

بزای بیوبراى دیبلیشی ٍ جلَگیزی اس عَارض 

بیوبری ، هزاجعه به کبرشٌبس تغذیه را به آًهب 

 تَصیه هی کٌین
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 بیوبراى عشیش هی داًید که:

ذَى پبوغبسی ولیِ را پبالیؾگبُ ثسى هی زاًٌس چزا وِ ٍظیفِ 

را ثِ ػْسُ زارز ٍ ّز رٍس چٌسیي ثبر توبهی ذَى هَخَز زر 

ثسى اس ایي زٍ ػضَ وَچه ػجَر هی وٌٌس تب اس توبم هَاز سائس 

وِ طی عَذت ٍ عبس ثسى تَلیس هی ؽًَس پبن ؽَز . اهب 

افتس ٍ زیگز سهبًی هی رعس وِ ولیِ ّب ی ؽرـ اس وبر هی 

ًوی تَاًس ٍظیفِ ذَز را اًدبم زّس ایٌدبعت وِ تٌْب راُ 

ولیِ ایي  پیًَس یب زیبلیش راّی ًیغت خش ثیوبر فزز ًدبت

وبر ذَز  ثیوبراى ثبیغتی رػبیت ًىبت تغذیِ ای را عز لَحِ

 . لزار زٌّس

 
 ًیبسهبی تغذیه ای بیوبراى دیبلیشی کدام است ؟

زیگز افزاز ثزای رفغ ًیبسّبی حیبتی ثیوبراى زیبلیشی هبًٌس 

ذَز ًیبسهٌس هقزف غذا ٍ تبهیي اًزصی ، هَاز هؼسًی ٍ 

ٍیتبهیي ّب ّغتٌس . ثب تَخِ ثِ ایي وِ زر ایي ثیوبراى ثِ ػلت 

ًمـ زر وبروزز ولیِ ّب زفغ آة ٍ اهالحی چَى عسین ، 

پتبعین ، فغفز ٍ.... ٍهَاز سائس حبفل اس عَذت ٍ عبس هَاز 

ذقَؿ هٌبثغ غذایی حبٍی پزٍتئیي زچبر اؽىبل غذایی ثِ 

هی ؽَز ، رػبیت ثزذی ًىبت تغذیِ ای خْت ووه ثِ 

 وبروزز ولیِ ٍ وبّؼ ػَارك ثیوبری هْن اعت .

 

 

 اًزصی

ثیوبراى زیبلیشی ًیبسهٌس تبهیي اًزصی ثِ همسار وبفی ّغتٌس . 

، زر ثغیبری اس ایي ثیوبراى ثِ ػلت ػسم تبهیي اًزصی وبفی 

عَء تغذیِ رایح ثَزُ ٍ ثِ ّویي زلیل افشایؼ هزي ٍ هیز ٍ 

زفؼبت ثغتزی زر ثیوبرعتبى ، ذغتگی ٍ ثبس تَاًی ضؼیف زر 

یه عَم آى ّب زیسُ هی ؽَز . اعتفبزُ اس غذا ثِ همسار وبفی 

ثِ ذقَؿ اعتفبزُ اس گزٍُ ًبى ٍ غالت خْت تبهیي اًزصی اس 

 اّویت ذبفی ثزذَرزار اعت .

 پزٍتئیي

براى زیبلیشی ثِ ػلت زاؽتي رصین ّبی غذایی هحسٍز زر ثیو

زٍرُ پیؼ اس زیبلیش ٍ ّوچٌیي اس زعت زازى همساری پزٍتئیي 

زرٌّگبم اًدبم زیبلیش ثِ تبهیي همسار ثیؾتزی پزٍتئیي ًغجت 

الجتِ تبهیي ًیوی اس پزٍتئیي هَرز ًیبس اس  ثِ آى زٍرُ ًیبس زارًس .

یفیت ثبال هبًٌس ترن هزؽ ، هٌبثغ ثب ارسػ ثیَلَصیىی ٍ ثب و

 اًَاع گَؽت ّبی لزهش ٍ عفیس ون چزة هْن اعت.

 
 

 سدین  

زفغ عسین زر ثیوبراى زیبلیشی ثِ طَر وبهل اًدبم ًوی ؽَز ٍ 
م ، فؾبر ذَى ٍ هَارز رتدوغ عسین زر ثسى ثبػث ایدبز ٍ

ػسم هقزف غذاّبی  ؽسیس ایدبز ًبرعبیی للجی هی ؽَز .
 سیبز هثل اًَاع عَعیظ ، وبلجبط ، چیپظ ٍ حبٍی ًوه

پفه ٍغذاّبی آهبزُ وٌغزٍی ٍ وٌتزل هقزف ًوه طؼبم زر 
گزم ( هی تَاًس زر ایي 5/2حس رٍساًِ یه لبؽك چبیرَری )

 سهیٌِ هفیس ثبؽس .

 

 پتبسین
اس پتبعین ّغتٌس . زر  هیَُ ّب ٍ عجشی ّب خشء هٌبثغ غٌی

ثیوبراى زیبلیشی هؼوَالً تٌظین هیشاى زفغ پتبعین ثِ ذَثی 
فَرت ًوی گیزز . هؼوَالً ایي ثیوبراى زچبر افشایؼ پتبعین 

ّبیی وِ پتبعین ووتزی  ذَى ّغتٌس . اهب اعتفبزُ اس عجشی
فلفل عجشؽیزیي ٍ  ؽبّی ،وبَّ ، زارًس هبًٌس لَثیب عجش ، ذیبر ،

ٍ لیوَ تزػ  گیالطّوچٌیي هیَُ ّبیی هثل  ووپَت گالثی 
 وِ پتبعین ووتزی زارًس زر وبّؼ پتبعین ذَى هَثز اعت .
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