
اس هصزف عَعیظ ٍ کبلجبط ٍ عبیز فغت  - 

 فَدّب ٍ غذاّبی چزة ٍ عٌگیي اختٌبة ؽَد.

اعتفبدُ اس هٌبثغ دزٍتئیي در غذای رٍساًِ  -

 هثل حجَثبت یب تخن هزؽ حبئش اّویت اعت.

کوجَد ریش هغذی ّبیی هثل آّي ٍ رٍی  -

ّن عیغتن ایوٌی ثذى را تضؼیف هی کٌذ. اس 

ریشهغذی هثل حجَثبت  2هٌبثغ غذایی ایي 

ثؼٌَاى خبیگشیي هٌبعت گَؽت ، ؽیز ٍ 

لجٌیبت ٍعجشیْبی ثزگ عجش ٍ اًَاع خؾکجبر 

 ثیؾتز اعتفبدُ ؽَد.

اس خَردى غذاّبیی کِ خَة دختِ ًؾذُ (  -

هثل تخن هزؽ ػغلی ٍ ًیوزٍ ، کجبة ّبیی کِ 

 هغش دخت ًؾذُ اًذ (خَدداری ؽَد.

اس خَردى غذا ٍ هبیؼبت در هکبى ّبیی کِ  -

اس ًظز ثْذاؽتی هَرد اطویٌبى ًیغتٌذ 

 خَدداری ؽَد.

 

 گزدآٍرًذُ :

سؼیذٌ ضبٌ امیزیبن   

کبرؽٌبط تغذیِ هزکش ثْذاؽت 

 ؽْیذدیزٍیبى کبسرٍى

در صَرتی کِ ػالئن عزهبخَردگی داریذ، اس غذاّبی  -

 آثکی هثل عَح ٍ آػ ّوزاُ ثب آة لیوَی تبسُ ٍ

 هبیؼبت گزم اعتفبدُ کٌیذ.

اس خَاًِ ّب گٌذم ، هبػ ٍ ؽجذردر رصین غذایی رٍساًِ  -

 خَد اعتفبدُ کٌیذ.

اس هیَُ ّبی حبٍی اًتی اکغیذاى فصل هثل اًبر ،  -

 دزتمبل ّبی تَ عزخ ، گزیخ فزٍت ٍ ... اعتفبدُ کٌیذ.

 

بخبطز داضتٍ ببضیذ رػبیت تؼبدل ي تىًع در بزوبمٍ 

غذایی ريساوٍ ي حصًل اطمیىبن اس دریبفت کبفی 

ریش مغذیُب ي پزيتئیه اس بزوبمٍ غذایی ريساوٍ وقص 

مُمی در پیطگیزی اس ابتال بٍ بیمبری َب اس جملٍ 

 يیزيس کزيوب

 دارد.

تًصیٍ َبی تغذیٍ تًصیٍ َبی تغذیٍ تًصیٍ َبی تغذیٍ 

بزای پیطگیزی اس بزای پیطگیزی اس بزای پیطگیزی اس 

بیمبریُبی تىفسی ي بیمبریُبی تىفسی ي بیمبریُبی تىفسی ي 

   کزيوبکزيوبکزيوب

ضبکٍ بُذاضت ي درمبن ضُزستبن ضبکٍ بُذاضت ي درمبن ضُزستبن 

  کبسرينکبسرين
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ػولکزد عیغتن ایوٌی ثذى ًمؾی هْوی در 

دیؾگیزی اس ثیوبریْبی تٌفغی اسخولِ ثیوبری 

 ٍیزٍط کزًٍب دارد. 

ػبهل اثتالثِ ایي ٍیزٍط ثیوبریْبی سهیٌِ ایی 

هثل دیبثت ٍ ثیوبریْبی ریَی، ثیوبر ی ّبی 

 للجی ، عَء تغذیِ ٍ ًذاؽتي تغذیِ صحیح اعت 

کوجَد دریبفت غذایی ٍ کوجَد ٍیتبهیي ّبیی 

ٍتضؼیف عیغتن ایوٌی  DٍE  ٍA  ٍCهثل   

 ثذى احتوبل اثتال ثِ ثیوبریْب را افشایؼ هی دّذ .

 :  Cمىببغ يیتبمیه 

هثل  C  هصزف رٍساًِ هٌبثغ غذایی ٍیتبهیي   

هصزف عجشی ٍ عبالد ّوزاُ ثب غذا، هیَُ ّبی 

هبًٌذ : دزتمبل، ًبرًگی،  Cحبٍی ٍیتبهیي 

 لیوَؽیزیي، کیَی ٍ...

هبًٌذ : اًَاع    Cٍ عجشیدبت حبٍی ٍیتبهیي 

کلن، گل کلن، ؽلغن، فلفل عجش ٍ فلفل 

دلوِ،خؼفزی،دیبسچِ، ؽبّی ، گَخِ فزًگی اس 

 هٌبثغ غذایی خَة ایي ٍیتبهیي اعت.

 

 

 : Aمىببغ يیتبمیه 

َّیح ٍ کذٍحلَایی ٍ عجشی ّبی عجش تیزُ هثل اعفٌبج ، ثزگ 

چغٌذر ٍثزگ ّبی تیزُ رًگ کبَّ ٍ ّوچٌیي تخن هزؽ ٍ هیَُ 

ّبی ٍ عجشیدبت سرد عجش ٍ ًبرًدی ٍ ... ّن اس هٌبثغ خَة ایي  

 ٍیتبهیي اعت.

 :  Eمىببغ يیتبمیه 

اس خولِ ٍیتبهیي ّبی هحلَل در چزثی اعت کِ آًتی اکغیذاًی 

لَی ثِ حغبة هی آیذ ثٌبثزایي در تمَیت عیغتن ایوٌی ًمؼ 

 هَثزی دارد.

اس خولِ هٌبثغ غذایی هغش ّب هبًٌذ ثبدام ،ثبدام سهیٌی،فٌذق ٍ 

 رٍغي ّبی گیبّی اعت.

 

 

 

 

 

 : Dمىببغ يیتبمیه 

هطبلؼبت اخیز ًؾبى دادُ اعت کِ ٍیتبهیي دی اس اثتال ثِ 

ػفًَت ّبی تٌفغی  ثِ ٍیضُ ٍیزٍعی خلَگیزی هیکٌذ . هٌبثغ 

 ایي ٍیتبهیي :هبّی ّبی چزة،لجٌیبت ٍ سردُ تخن هزؽ

اس  هکول ”دعتَر دشؽک ”درصَرت کوجَد ٍیتبهیي دی  طجك 

 آى اعتفبدُ گزدد.

 مىببغ ريی :

کوجَد رٍی ثب ػث افشایؼ اعتزط اکغیذاتیَ ٍ 

تضؼیف عیغتن ایوٌی هی ؽَد. ثٌبثزایي 

ثبهصزف اًَاع حجَثبت ٍ غالت کبهل ٍ هٌبثغ 

دزٍتییي حیَاًی هبًٌذ گَؽت لزهش،هزؽ ٍ هبّی 

 ٍ... ًیبس رٍساًِ را ثزطزف کٌیذ.

مصزف ديس َبی ببالی يیتبمیه َب ي مًاد 

مؼذوی اثز محبفظتی ثببت ضذٌ ای در 

پیطگیزی اس بیمبری َبی ػفًوی وذاضتٍ 

بىببزایه مکمل َبی غذایی در حذ 

استبوذارد بزای کسبوی کٍ دریبفت کبفی 

 وذاروذ تًصیٍ میطًد.

عبل، هبدراى ثبردار ٍ عبلوٌذاى ٍ 5کَدکبى سیز

ثیوبراًی کِ دارٍّبی کَرتٌی هصزف هی کٌٌذ 

ثیؾتز در هؼزض خطز اثتال ّغتٌذ ٍ السم اعت 

 ثزای دیؾگیزی ًکبت سیز را رػبیت ًوبیٌذ:

ّز رٍس عجشی یب عبالد ّوزاُ ثب آة لیوَتزػ  -

 یب آة ًبرًح تبسُ اعتفبدُ کٌٌذ.

اس َّیح ٍ کذٍحلَایی در غذاّبی رٍساًِ  -

 اعتفبدُ ؽَد 

  Cهصزف دیبس خبم ثِ دلیل داؽتي ٍیتبهیي -

 ّوزاُ ثب غذا تَصیِ هی ؽَد

 

 


