

چِ ًکات تغذیِ ای رعایت کٌین تا تِ
سزطاى هثتال ًشَین....

پَست هزغ ٍچزثی ّبی قبثل هطبّسُ
گَضت ٍ هزغ را قجل اس طجد اس آًْب خسا
کٌیس ٍ سعی کٌیس اس قسوت ّبی کن
چزة گَضت ّب استفبزُ ًوبئیس.

 اس آًتی اکسیذاى ّا تِ اًذاسُ کافی هصزف



ًواییذ.غذاّای گیاّی ًظیز هیَُ ّا ،سثشی
ّا ٍغالت کاهل حاٍی آًتی اکسیذاى

چِ ًکات تغذیِ ای رعایت کٌین تا چاق

ّستٌذ کِ هْن تزیي آًتی اکسیذاى ّای

ًشَین.....

تذى ٍیتاهیي ّای -A-E-Cکارٍتٌَئیذّا-

سیزی زرکٌتزل اضتْب ٍ پیطگیزی اس
چبقی هَثزًس پس رٍساًِ اس فیجزّب
استفبزُ ًوبئیس.



سلٌیَم -رٍی – هٌیشین ٍ لیکَپي ّستٌذ.



اسهیبى ٍعسُ ّبی سبلن ٍ ثب ارسش
غذایی هثل هیَُ ،سجشی ،ضیز ،لقوِ
ّبی ذبًگیً :بى ٍپٌیز ٍگززًٍ ،بى ٍترن

فیجزّب ثب افشایص حدن غذا ٍاحسبس

ثِ خبی هصزف ًَضبثِ ّبی گبسزار اس
آة استفبزُ کٌیس.



اس ذَرزى غذا خلَی تلَیشیَى
ٍکبهپیَتز ذَززاری کٌیس.

هزغ ٍ ...استفبزُ کٌیس.

 رٍساًِ حذاقل  2عذد هیَُ ٍ 300گزم
سثشی هصزف کٌیذ.
 هَاد

حاٍی

غذایی

اسیذ

فَلیک

هاًٌذ:حثَتات ،اسفٌاج ،هزکثات هصزف
ًواییذ.
ٍ یتاهیي ٍ Dکلسین تِ اًذاسُ کافی استفادُ



ًواییذٍ.یتاهیي ٍDکلسین هَرد ًیاس خَد را

اسذَرزى ضیزیٌی ٍ ضکالت ثیص اسحس،

اس شیز ٍلثٌیات ًٍَر خَرشیذ هی تَاًیذ

چیپس ذَززاری کٌیس.

چِ ًکات تغذیِ ای رعایت کٌین تا تِ

هصزف غذاّبی چزة ،سزخ ضسُ،

فشارخَى هثتال ًشَین....

تذست آٍریذ.
 اس رٍش ّای ًاهٌاسة پخت هاًٌذ پخت
گَشت درحزارت تاال ،دٍدی کزدىً ،وک
سَد کزدى،اضافِ کزدى هَاد شیویایی ٍ
ًگْذارًذُ

تِ

گَشت(هاًٌذسَسیس

ٍکالثاس) ٍکٌسزٍ کزدى گَشت استفادُ



ضیزیي ٍ ضَر را هحسٍز کٌیس.




ًکٌیذ.
 در هصزف گَشت ٍفزاٍردُ ّای آى سیادُ
رٍی ًکٌیذ ٍ گَشت ّای سفیذ هاًٌذ هزغ




ٍ هاّی را جایگشیي گَشت قزهش کٌیذ.

 اس غذاّای پزچزب ٍ هَادغذایی سزخ شذُ

کوتز استفادُ کٌیذ.
ٍ سى خَد را هتعادل ًگْذاریذ ٍ رٍساًِ
حذاقل  30دقیقِ فعالیت تذًی داشتِ تاشیذ.
 در غذاّای خَد اس سَیا استفادُ کٌیذ.

ثزضتِ ،ثبزام سهیٌی ،سیت سهیٌی،

ثعس اس ذَرزى غذا سزیعبً سفزُ را تزک

اسفٌبج ،ضیزً ،بى سجَس زار ٍ هزغ)

کٌیس.

استفبزُ ًوبییس.

اسضیز ٍ لجٌیبت کن چزة استفبزُ کٌیس.
هزاقت ثبضیس ثی خْت غذا ًرَریس.هثالً
هبًسُ غذا را ذَزتبى هصزف ًکٌیس.



سِ رٍس زرّفتِ  30زقیقِ پیبزُ رٍی
تٌس اًدبم زّیس.



 اس هٌبثع هٌیشین (ذزهب ،خَاًِ گٌسم

زّیس.

ٍقتی ثِ ثچِ ّب غذا هی زّیس ثبقی

 غذاّای کن چزب،کن شیزیي ٍکن ًوک
هیل کٌیذ.

سزعت غذا ذَرزى ذَز را کبّص

هصزف فست فَزّب کِ زر ثیزٍى اسذبًِ
ٍ ثب هَاز چزة ٍ ًبهزغَة تْیِ هی ضَز
را هحسٍز کٌیس.

 هصزف حجَثبت را ثِ زلیل زاضتي فیجز
هحلَل ثیطتز هصزف ًوبییس .
 چبی سجش سزضبر اس پتبسین ،فسفز،
هٌیشین است رٍساًِ یک فٌدبى هیل
کٌیس .
 کبّص ٍسى زر صَرت زاضتي اضبفِ

ٍسى

ٍ ٍرسش هستوز رٍساًِ ثِ

پیطگیزی ٍکٌتزل فطبرذَى ضوب کوک
ضبیبًی ذَاّس ًوَز

 هصزف چزثی ّبی اضجبع (چزثی ّبی
حیَاًی ٍ رٍغي ًجبتی خبهس ٍ ،)..غذاّب

چِ ًکات تغذیِ ای رعایت کٌین تا تِ
دیاتت هثتال ًشَین....

ٍ رٍغي ّبی حبٍی اسیس چزة تزاًس
ثبالتز اس  %10را زر ثزًبهِ غذایی ذَز

 یکی اس راُ ّبی هْن پیطگیزی اس زیبثت
کٌتزل ٍسى است.

هحسٍز ًوبییس.

 افزازی کِ سبثقِ ثیوبری قٌس زرذبًَازُ
یب فبهیل زارًس ،کوتز هَازقٌسی هصزف
کززُ ٍحتوبً ٍرسش ًوبییس.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی تهزان
معاونت بهداشت
واحد بهبود تغذیه جامعه

 هَاز قٌسی ًٍطبستِ ای هبًٌس ثزًح،
هبکبرًٍی ،ضیزیٌی ،ضکالت ،هزثب ،عسل


ثب استفبزُ اس غالت کبهل (ًبى ّبی
سجَس زار ،ثیسکَیت ّبی سجَس زار

ٍ ًَضبثِ را کوتز هصزف کٌیس.
 زرهیبى ٍعسُ ّب اسهیَُ تبسُ یب
ثیسکَئیت سجَس زار ثِ خبی کیک ّب

ٍ ،)..حجَثبت ٍ هیَُ ّبی ذبم ٍ سجشی

ٍ ضیزیٌی ّبی تز پزچزة ٍ ضیزیي

ّب فیجز ثیطتزی زر رٍس هصزف ًوبییس.
 زرّفتِ چٌسیي ثبر پزٍتئیي سَیب را
خبیگشیي گَضت ًوبییس.

استفبزُ کٌیس.
 هصزف ًَضبثِ ّبی گبسزار ٍ آة هیَُ
صٌعتی را کن کٌیس ٍ ثِ خبی آى اسآة،

 کل ًوک هصزفی رٍساًِ (زاذل غذا ٍ

زٍغ کن ًوک ٍ آثویَُ تبسُ استفبزُ

اضبفِ ضسُ ثِ غذا) را کوتز اس یک قبضق
هزثب ذَری (5گزم) زر رٍس کبّص
زّیس.
 ذززل ٍ آة لیوَ ٍ آثغَرُ را خبیگشیي
سس هبیًَش ٍ سبیز سس ّبی چزة
سبالز ًوبییس.
 ثِ خبی سزخ کززى اس رٍش ّبی آة پش
ٍ ثربرپش کززى استفبزُ کٌیس.
 هصزف سیز را افشایص زّیس.
 چزثی گَضت ٍ پَست هزغ را قجل اس
پرت خسا کٌیس.

 هصزف زل ،قلَُ ،کلِ پبچِ ٍ هغش را
هحسٍز ًوبییس.

کٌیس.
 رٍساًِ اس هیَُ ٍسجشی تبسُ استفبزُ

ًوبییس.
 هصزف هَاز غذایی پزچزة ٍسزخ
کززًی را هحسٍز کٌیس.
 اس حجَثبت زرثزًبهِ غذایی رٍساًِ ثیطتز
هصزف ًوبییس
هٌبثع :

خودمراقبتی تغذهی ای رد ربارب
بیماری اه

.اصَل تغذیِ صحیح ثزای ثشرگسبالى1387/ /
•پکیح تغذیِ صحیح رهش سالهتی /زفتز ثْجَز تغذیِ خبهعِ
•کتبة ثیوبری ّب ٍتغذیِ1384/ /
•تغذیِ ٍسالهت هززاى/زکتز پزیسب تزاثی 1391/
•راٌّوبی پیطگیزی اس سزطبى/زفتز ثْجَز تغذیِ /
•ثزٍضَر پیطگیزی ٍکٌتزل فطبرذَى ثبال ثب تغذیِ
هٌبست/زفتز ثْجَز تغذیِ خبهعِ
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