
 

  ثِ غذاّب  عیز ٍ پیبس تبسُ ٍ سًججیل اضبفِ کزدى

کوک  ػولکزد عیغتن ایوٌی ثذى کِ ثِ تمَیت

 هی کٌذ  اهب در هصزف آًْب سیبدُ رٍی ًگزدد.

 در هَاردی کِ حبلت  سًججیل یب هَس اعتفبدُ اس

 تَْع ٍجَد دارد 

  ثزًج  پَدر عجَط خَراکی اضبفِ کزدى همذاری(

یب گٌذم( فزاٍری ؽذُ ٍ اعتبًذارد ثِ غذاّبیی 

ّوچَى آػ، عَح یب عبالد ثزای جلَگیزی اس 

 یجَعت 

  هیبى  ٍ دٍ تب عِ صجحبًِ هصزف هٌظن

ثزای تبهیي ثْتز اًزصی ٍ ریش هغذی ّبی  ٍػذُ

 هَرد ًیبس 

  ؽبهل  رٍغي گیبّی یب رٍغي ًجبتی اعتفبدُ اس

آفتبثگزداى، عَیب، پٌجِ داًِ، سیتَى، کٌجذ، کلشا ثِ 

هٌظَر تبهیي ثخؾی اس اًزصی هَرد ًیبس رٍساًِ ٍ 

تبهیي ثزخی اس اعیذّبی چزة ضزٍری ٍ ٍیتبهیي 

ّبی هحلَل در چزثی در تْیِ غذا )جش رٍػ 

 عزخ کزدى ( 

  هٌبثغ غذایی ٍیتبهیي اعتفبدُ اس همذار سیبد A  کِ عجت

حفظ یکپبرچگی هخبط تٌفغی هی ؽَد هبًٌذ سردُ تخن 

هزؽ، گَؽت، هبّی، جگز، هیَُ ّب ٍ عجشی ّبی سرد ٍ 

ًبرًجی ّوچَى کذٍ حلَایی، َّیج، فلفل دلوِ ای سرد ٍ 

   ًبرًجی، ثزگ ّبی تیزُ رًگ کبَّ، اعفٌبج ٍ ...

  هوٌَػیت اعتفبدُ اس تزؽی ّب ٍ عزکِ کِ عجت خؾکی

 دعتگبُ تٌفظ ٍ تحزیک آى هی ؽًَذ

  هحذٍدیت هصزف ًوک ٍ ؽَرّب ٍ غذاّبی کٌغزٍی

 ؽَر

 هوٌَػیت اعتفبدُ اس عجَط در صَرت ٍجَد اعْبل 

 

 

 

 

 

 

 ثزگزفتِ اس :

 دفتز ثْجَد تغذیِ جبهؼِ

 
شبکه بهداشت و درمان شهزستان شبکه بهداشت و درمان شهزستان 

  کاسرونکاسرون

  9191--تغذیه در نقاهت بیماری کوویدتغذیه در نقاهت بیماری کووید

   گزد آورنده :

 سعیده شاه امیزیان

کارشناس تغذیه مزکش بهداشت شهید پیزویان 



 

توصیه  های کاربزدی  بزای اجزای اصول صحیح 

 : 91-تغذیه در دوران نقاهت کووید 

 آة، آة هیَُ تبسُ   ّوچَى همبدیز سیبد هبیؼبت تبهیي

طجیؼی )آة ٌّذٍاًِ، آة پزتمبل، آة عیت ٍ ...( ٍ آة 

عجشی ّبی تبسُ طجیؼی)آة کزفظ، آة َّیج، آة گَجِ 

، چبی کن رًگ، آة گَؽت یب آة هزؽ ثِ  فزًگی ٍ ...(

لیَاى در رٍس ثِ هٌظَر رلیك کزدى  8هیشاى حذالل 

  تزؽحبت درٍى هجبری َّایی 

 کبَّ، کلن، عجشی  هیَُ ٍ عجشی تبسُ رٍساًِ هصزف(

خَردى ٍ ...( یب عجشیجبت آثپش ثصَرت دٍرچیي غذا ثزای 

 تحزیک اؽتْب ٍ تبهیي ریشهغذی ّبی السم 

 هٌبثغ غذایی ٍیتبهیي اعتفبدُ اس C  ثذلیل خبصیت آًتی

اکغیذاًی آى: هبًٌذ هزکجبت ٍ عجشیجبت عجش رًگ هبًٌذ 

 فلفل دلوِ ای )ثَیضُ آة تبسُ هیَُ ّب ٍ عجشی ّب( یب آة 

 (91اهمیت تغذیه در نقاهت کزونا)کووید
 

در دٍرُ ثیوبری ثخصَؿ کزًٍب ، اؽتْبی ثیوبر کبّؼ           

یبفتِ ٍ ثذلیل ػذم دریبفت کبفی هَاد هغذی، احتوبل            

ثزٍس عَء تغذیِ پزٍتئیي اًزصی ٍ یب کوجَد ریشهغذی ّب           

افشایؼ هی یبثذ ٍ السم اعت کلیِ ثْجَد یبفتگبى ثَیضُ             

افزاد آعیت پذیز ّوچَى کَدکبى، هبدراى ثبردار ٍ              

ؽیزدُ، عبلوٌذاى ٍ هجتالیبى ثِ ثیوبری ّبی هشهي             

ّوچَى عل، عزطبى، دیبثت، فؾبر خَى ثبال ٍ ... تحت            

 ًظز ٍ هزالجت تغذیِ ای ٍیضُ لزار گیزًذ.

در دٍراى ًمبّت، اؽتْب افشایؼ یبفتِ ٍ ایي سهبى ثْتزیي          

فزصت ثزای ججزاى کوجَد آة ٍ الکتزٍلیت ّب، ٍیتبهیي          

 ّب، پزٍتئیي ٍ اًزصی هَرد ًیبس ثذى اعت .

رصین غذایی غٌی اس غذاّبی گیبّی ثب         ثطَر کلی رػبیت  

حذالل فزآٍری ؽبهل هیَُ ، عجشی، ًبى ٍ غالت عجَط          

دار، حجَثبت، هبّی ٍ هزؽ ٍ هصزف کن گَؽت لزهش               

 .ثزای تغزیغ در ثْجَدی تَصیِ هی ؽَد

دریبفت کبفی هَاد غذایی ٍ رػبیت تؼبدل ٍ تٌَع در               

هصزف هٌجز ثِ تمَیت عیغتن ایوٌی ٍ ثبسگؾت               

ّوچٌیي اداهِ هصزف هکول     عزیؼتز عالهتی هی ؽَد.   

ّبی تغذیِ ای هطبثك ثب دعتَرالؼول ّبی اثالغی               

عبل، هبدراى ثبردار ٍ ؽیزدُ،       2کؾَری در کَدکبى سیز     

 ًَجَاًبى ٍ عبلوٌذاى تَصیِ هی ؽَد.

کوجَد خَاة ؽجبًِ ًیش تبثیز هٌفی ثز تزهین عیییغیتین     

ایوٌی ٍ تٌظین فؾبرخَى دارد. خَاة کبفی ٍ ّوچٌییي   

حزکبت عجک ٍرسؽی ثبػث هحبفظت اس عیلیَل ّیبی        

 ایوٌی هی ؽَد.

ًبرًج یب آة لیوَ تزػ تبسُ ّوزاُ غذا ٍ عبالد کِ عجت افشایؼ 

 اؽتْب ًیش هی ؽَد .

   رٍی،  هٌبثغ غذایی پزٍتئیي، اعتفبدُ اس

کِ تمَیت کٌٌذُ عیغتن ایوٌی اعت  علٌین  آّي،

هبًٌذ گَؽت، هزؽ، تخن هزؽ، هبّی)عبلوَى( یب هیگَ، 

حجَثبت، غالت کبهل، اًَاع هغش )ثبدام، گزدٍ، پغتِ، 

 فٌذق ٍ ...( ٍ خؾکجبر حذالل دٍ ٍػذُ در رٍس 

   هٌبثغ کزثَّیذرات پیچیذُ ٍ ًؾبعتِ  اعتفبدُ اس

ّوچَى ثزًج، عیت سهیٌی ٍ ًبى عجَعذار حذالل  ای

 در یکی اس ٍػذُ ّبی غذایی رٍساًِ 

  ثزای تمَیت عیغتن ایوٌی ٍ هْبر  ػغل اعتفبدُ اس

 عزفِ 

 در تْیِ غذا ثؼلت خبصیت ضذ  سردچَثِ اعتفبدُ اس

 التْبة آى 

 هبًٌذ عَح عجشیجبت، عَح جَ،  عَح داؽ هصزف اًَاع

هبًٌذ آػ ثزًج،  آػ ّبی عجک ثلغَر جَ دٍعز ٍ ... ٍ

 آػ جَ، آػ عجشیجبت ٍ ... 

 .اس هصزف ؽیز ٍ لجٌیبت غیز پبعتَریشُ اجتٌبة کٌیذ 

  ُهصزف هیبى ٍػذُ ّبی همَی هبًٌذ عَح غلیظ، پَر

عیت سهیٌی ثب پٌیز ٍ یب گَؽت هزؽ، عبًذٍیچ تخن 

هزؽ، پَدر هخلَ ط هغشّب ٍ فبلَدُ اًَاع هیَُ ثغیبر 

 کوک کٌٌذُ اعت.


