
ّوبیؾ خَدهشاقجتی ثب هحَسیت 
تغزیِ ػبلن 

ػالهت ثشای ّوِ تخن هشؽ ثشای ّوِ

 «ثشای دػتیبثی ثِ گشػٌگی صفشتالؽ » 



سٌّوَدّبی غزایی ایشاى

تزای داضتي ٍسًی هٌاسة ٍ سالن تَدى تایذ تِ •
هثل )اًذاسُ خَرد ٍ تِ اًذاسُ کافی فعالیت تذًی 

داضت( دقیقِ پیادُ رٍی 30-40رٍساًِ 
ّز رٍس در ٍعذُ ّای اصلی غذایی ٍ هیاى ٍعذُ •

تخَریذسثشی ّای خام ٍ پختِ ّا اس 
تخَریذتار هیَُ  2ّز رٍس •
تخَریذاس گزٍُ حثَتات تار  1رٍس ّز •
تخَریذضیز، هاست ٍ پٌیز رٍس ّز •



هصشف قٌذ، ؿکش، اًَاع هَاد غزایی ٍ ًَؿیذًی ّبی ؿیشیي ٍ 
ًَؿبثِ ّب، سا کن کٌیذ

ضیزیٌی،  )قٌذّای سادُ هصزف هَاد غذایی دارای •
(  ضکالت، آب ًثات، هزتا، اًَاع ضزتت ّا ٍ ًَضاتِ ّا

.دّیذ کاّصرا 
تْتز است تِ جای اًَاع ضیزیٌی اس هیَُ ّای تا طعن  •

( هثل خزها ٍ اًَاع هیَُ ّای خطک)ضیزیي 
.استفادُ کٌیذ

آب،  تِ جای هصزف ًَضاتِ ّای ضیزیي ٍ گاسدار اس •
.استفادُ کٌیذ... ٍ دٍغ، کفیز، آب هیَُ طثیعی 



ثشای پخت غزا اص ًوک کوتشی اػتفبدُ کٌیذ ٍ ػش ػفشُ ثشسٍی غزا 
ًوک ًپبؿیذ

 کاّصهصزف تٌقالت ضَر هاًٌذ اًَاع پفک، چیپس، چَب ضَر را •
.دّیذ

.اس اًَاع هغش داًِ ٍ آجیل ّا تذٍى ًوک ٍ تَ ًذادُ هصزف کٌیذ•
اس ًوک یذدار تصفیِ ضذُ ٍ آى ّن تِ هقذار کن استفادُ فقط •

.کٌیذ
ًوک یذدار تصفیِ ضذُ را در ظزٍف درب دار تیزُ رًگ ٍ دٍر اس  •

.ًگْذاری ٍ در آخز غذا تِ غذا اضافِ کٌیذًَر 
هثل  )تِ هیَُ ّا ٍ سثشی ّایی کِ تِ صَرت خام خَردُ هی ضَد •

.ًوک ًپاضیذ...( گَجِ سثش، خیار، گَجِ فزًگی ٍ 



«ًِ ثِ ًوک دسیب » 
  هصشف هقذاس ؿذُ تصفیِ یذداس ًوک هصشف یذ، کوجَد اص پیـگیشی ساُ ثْتشیي

.ثبؿذ هی (چبیخَسی قبؿق یک :سٍص دس گشم5تب3)
  یذداس ًوک جبی ثِ دسیب ًوک ًوک، ػٌگ هبًٌذ عجیؼی ّبی ًوک هصشف اص

.کٌیذ خَدداسی ؿذُ تصفیِ
  ثِ سا هشدم ػالهت صیش ػلل ثِ ( دسیب ًوک ًوک، ػٌگ ) عجیؼی ّبی ًوک هصشف

:اًذاصد هی خغش
  گَاتش، جولِ هي ًبپزیشی ججشاى ػَاسض سیضهغزی، ایي کوجَد کِ یذ ٍجَد ػذم

  ، صایی هشدُ ٍ جٌیي ػقظ هَاسد افضایؾ ، هبدسصادی ّبی ًبٌّجبسی
  کشٍاللی ، رٌّی ٍ جؼوی سؿذ دس اختالل ، هبدسصادی ّیپَتیشٍئیذی

  کبّؾ ٍ کَدکبى َّؿی ثْشُ کبّؾ ؿٌَایی، کن چـن، لَچی هبدسصادی،
.داسد ثذى سٍی ثش  یبدگیشی قذست
  ثشٍص ثبػث کِ... ٍ کبدهیَم آسػٌیک، جیَُ، ػشة، هبًٌذ ػٌگیي فلضات ٍجَد
  هی... ٍ سیِ کلیِ، کجذ، گَاسؽ، دػتگبُ دس ًبهغلَثی ػَاسض ٍ ػشعبى اًَاع

.خبک ٍ هبػِ ؿي، گچ، هبًٌذ غیشهحلَل ّبی ًبخبلصی ٍجَد .ؿَد



اص . ثشای پخت غزا فقظ اص سٍغي ّبی هبیغ ٍ ثِ هقذاس کن هصشف کٌیذ
سٍغي هخصَف ػشخ کشدًی فقظ ثشای ػشخ کشدى اػتفبدُ کٌیذ

اسیذ ّای چزب تزاًس هَجَد در رٍغي ّا ٍ چزتی ّا تاعث افشایص خطز تیواری •
.ّای قلثی ٍ عزٍقی ٍ اًَاع سزطاى ّا هی ضًَذ

در صَرتی کِ . در ٌّگام اًتخاب رٍغي ّا تِ تزچسة تغذیِ ای آى تَجِ کٌیذ•
.تخص هزتَط تِ اسیذ چزب تزاًس آى قزهش تَد آى رٍغي را اًتخاب ًکٌیذ

ٍ تخارپش، آب پش، تٌَری تِ جای سزخ کزدى غذا اس رٍش ّای دیگز پخت هثل •
.استفادُ کٌیذ کثاتی

در صَرت توایل تِ سزخ کزدى، هادُ غذایی را تا کوی رٍغي ٍ حزارت کن تفت •
.تذّیذ

اس حزارت دادى سیاد رٍغي ّا ٍ غَطِ ٍری هادُ غذایی در هقذار سیاد رٍغي •
.خَدداری کٌیذ

.اس رٍغي هخصَظ سزخ کزدًی فقط تزای هصارف سزخ کزدى استفادُ کٌیذ•
.رٍغي ّای هایع را دٍر اس ًَر ٍ حزارت ًگْذاری کٌیذ•
.تزای پخت غذا ٍ در ساالد تْتز است اس رٍغي سیتَى استفادُ کٌیذ•





تخن هشؽ یکی اص هؼذٍد غزاّبی ؿٌبختِ ؿذُ دس 

عجیؼت اػت کِ هی تَاًذ ًیبصّبی ثذى سا ثغَس 

هتؼبدل تأهیي ًوبیذ

ػوذُ تشیي ٍیظگی تخن هشؽ ٍ ٍجِ توبیض آى ًؼجت ثِ ػبیش هَاد غزایی  

کَلیي، لَتئیي ٍ گضاًتیي  ٍ هَاد هْن هَجَد دس آى ًظیش تشکیت پشٍتئیٌی ،

چبقی ًوی ؿَداػت کِ هصشف آى ػجت ٍ تَلیذ کن اًشطی 



اهشٍصُ ثبثت ؿذُ اػت هضایب ٍ ًقؾ

تخن هشؽ دس ػالهتی ثذى ثقذسی اػت کِ ًجبیذ  

.آًشا اص سطین غزایی حزف کشد



  محلول هبی ویتبمین % 100 ، مهم مواد این اینکه دیگر نکته

 آة در محلول هبی ویتبمین % 70 - 80 و چربی در

هستنذ مرغ تخم زرده در همگی

 مواد از بسیبری و پروتئین از مهمی بخش حبوی سفیذه و 

.است پتبسیم بجس معذنی



:مرغ تخم پروتئین

  ّبی آهیٌِ اػیذ ثیـتشیي داسای ،جزة قبثلیت ثبالتشیي  ،کبهل پشٍتئیي یک 

  ثذى ثشای ضشٍسی

  60 آًْب ًؼجت کِ داؿتِ ٍجَد آى صسدُ دس ّن ٍ ػفیذُ دس ّن هشؽ تخن پشٍتئیي

  .اػت % 40 ثِ %

  ثخصَف ػیشی ایجبد دس هْوی ًقؾ هبدُ ایي هشؽ، تخن ثبالی کفیت ثذلیل

  ٍصى کبّؾ ثبػث دلیل ّویي ثِ ٍ داسد ؿَد هصشف صجحبًِ ٍػذُ دس کِ ٌّگبهی

  هی تَلیذ کوی ثؼیبس کبلشی هیضاى ػیشی، احؼبع القبی ثش ػالٍُ صیشا ؿَد هی

  .کٌذ

  جلَگیشی ػبلخَسدگی عَل دس ػضالًی تَدُ تحلیل اص هشؽ تخن پشٍتئیي هصشف

  هی حفظ سا ػضالًی ثبفت ًیض ٍصى کبّؾ ٌّگبم دس ٍ دّذ هی کبّؾ آًشا ٍ

.ًوبیذ



:کولین

ًَصاد ٍ جٌیي هغض تکبهل

ؿیشدّی ٍ ثبسداسی دٍساى                                                      

  ٍ سؿذ دٍساى دس دختشاى تَػظ کَلیي کبفی هصشف ّوچٌیي

  آًْب ثضسگؼبلی دس ػیٌِ ػشعبى ثشٍص احتوبل کبّؾ ثب ثلَؽ

 .اػت ّوشاُ

 کبّؾ % 18 ثب سٍص دس هشؽ تخن ػذد یک خَسدى خبف، ثغَس

  ٍ هیَُ ثب ّوشاُ کِ ٍقتی ثَیظُ اػت ّوشاُ ػیٌِ ػشعبى احتوبل

.ؿَد هصشف ػجضیجبت



  گسانتین، و لوتئین

.ثبؿذ هی کبسٍتٌَئیذ دٍ ایي غٌی ٍ هْن ثؼیبس هٌبثغ اص هشؽ تخن

  فیلتش ثبػث چـن ؿجکیِ هبکَالی ًبحیِ دس سًگذاًِ ػبخت ثِ کوک ثب هبدُ دٍ ایي 

  ثب ٍ ؿًَذ هی آػیت اص چـن حفبظت ًتیجِ دس ٍ چـن دس UV ّبی اؿؼِ کشدى

  چـن ػلَلْبی ثِ آصاد ّبی سادیکبل آػیت اص خَد اکؼیذاًی آًتی ػول

  .کٌٌذ هی جلَگیشی

  هی ثشٍکلی ٍ اػفٌبج هشؽ، تخن صسدُ هصشف کِ اػت ؿذُ ثبثت دلیل ّویي ثِ

  کبّؾ % 40 اص ثیؾ ٍ کبتبساکت ثشٍص احتوبل کبّؾ % 20 اص ثیؾ ػجت تَاًذ

.ؿَد ػبلخَسدگی دس هبکَالس دطًشاػیَى ثشٍص احتوبل



ثبٍسّبی غلظ دس هَسد کلؼتشٍل تخن هشؽ

 ػجذ دس هٌبػجی جبیگبُ گزؿتِ ّبی دِّ دس هشؽ تخن هتبػفبًِ

  آى خَسدى ثب کِ ؿذ هی تصَس صیشا اػت ًذاؿتِ هشدم غزایی

 ٍ ػشٍقی -قلجی ثیوبسیْبی ًتیجِ دس ٍ یبفتِ افضایؾ خَى کلؼتشٍل

.دّذ هی افضایؾ سا قلجی حولِ خغش



 ٍ هؼتجش ثؼیبس هحققیي تَػظ کِ هتؼذدی هغبلؼبت اهشٍصُ

 دس صیبدی ثؼیبس افشاد سٍی ثش هتوبدی ّبی ػبل عَل دس

 هصشف کِ اًذ کشدُ ثبثت گشفتِ، صَست هختلف کـَسّبی

  هشدم اص ثؼیبسی دس سٍص دس ػذد یک اص ثیؾ حتی هشؽ تخن

 افضایؾ ثبػث آًْب ًظاد ٍ ،ػي جٌغ ثِ استجبط ثذٍى

 ٍ هٌبػت تَاًذ هی قلت ثشای حتی ٍ ًـذُ خَى کلؼتشٍل

.ثبؿذ ّن هفیذ



 داسد ًقؾ ثذى دس خَى کلؼتشٍل تَلیذ دس کِ آًچِ داًؼت ثبیذ

 ّبی کلؼتشٍل ًِ ٍ اػت تشاًغ ًَع ثَیظُ اؿجبع چشة اػیذّبی

  ثَدُ اؿجبع ًَع اص آى چشة اػیذّبی تٌْب ّن هشؽ تخن دس ٍ غزایی

 اص ؿَد هی تَلیذ ثذى دس هشؽ تخن خَسدى اثش دس کِ ّن کلؼتشٍلی ٍ

 ّیچ کِ اػت آتشٍطًیک کن LDL ٍ  (خَة کلؼتشٍل)HDL ًَع

 هؼٌب ایي ثِ ، کٌذ ًوی ایجبدLDL:HDL ًؼجت دس سا داسی هؼٌی تغییش

 ثیوبسیْبی ٍ خَى کلؼتشٍل افضایؾ دس ًقـی هشؽ تخن کلؼتشٍل کِ

.ًذاسد ػشٍقی -قلجی



ثِ چِ افشادی ثیـتش تَصیِ ثِ هصشف تخن هشؽ هی کٌین؟

 ٍ کَدکبى ،ؿیشدُ ٍ ثبسداس صًبى دس هشؽ تخن هصشف

 ٍ ػبلن ثضسگؼبالى کلیِ ٍ ٍسصؿکبساى ،سؿذ حبل دس ًَجَاًبى

 ثبال غزایی اسصؽ ثذلیل ثیوبسی اص پغ دٍساى دس ّوچٌیي

 .ؿَد هی اکیذ تَصیِ

 دس ٍ ثالهبًغ کبهال آًْب دس سٍص دس هشؽ تخن یک خَسدى کِ

 .ؿَد اًجبم اػت هوکي ّن تش اضبفِ تَصیِ هَاسد ثشخی



ثِ چِ افشادی ثیـتش تَصیِ ثِ هصشف تخن هشؽ هی کٌین؟

  اًجبم قبثل کَدکبى دس هبّگی 8 اص هشؽ تخن هصشف صَست ّش دس

  ٍ هیبى دس سٍص یک کبهل صسدُ 1 ػبلگی یک تب ؿَد هی تَصیِ ٍ ثَدُ

  .اػت هٌبػت سٍص دس هشؽ تخن یک ثبال ثِ ػبلگی 2 اص

 یک دس کبهل غزای یک ایٌکِ ثش ػالٍُ هشؽ تخن ػبًذٍیچ ّوچٌیي

 هغزی ٍ هقَی ٍػذُ هیبى یک ػٌَاى ثِ تَاًذ هی ، اػت غزایی ٍػذُ

.ثبؿذ هفیذ ثؼیبس آهَصاى داًؾ ٍیظُ ثِ جبهؼِ افشاد ّوِ ثشای



چه افرادی ببیذ در مصرف تخم مرغ احتیبط کننذ؟

  ، قلجی ثیوبسیْبی ، ثبال خَى فـبس ،دیبثت ثیوبسی داسای افشاد دس

  ّفتِ دس ػذد 3 حذٍد تب هشؽ تخن هصشف کجذی ثیوبسیْبی ٍ چبقی

 .ؿَد هحذٍد ثبیذ

  حبٍی کِ اػت هشؽ تخن صسدُ هَسد دس تٌْب هصشف هحذٍدیت ایي

  ًخَاّذ خغشی تٌْب ًِ هشؽ تخن ػفیذُ هصشف ٍ ثبؿذ هی کلؼتشٍل

 .ثَد خَاّذ ّن هفیذ خبف گشٍّْبی ایي دس ثلکِ داؿت

  تخن ّوشاُ ًیض چشة غزاّبی خَسدى اص ثبیذ ؿذُ رکش ثیوبسیْبی دس

  اص اػتفبدُ ثذٍى ثبیذ ًیض هشؽ تخن پخت سٍؽ ٍ کشد خَدداسی هشؽ

.ثبؿذ سٍغي



فبسذ و کهنه مرغ تخم عملی شنبسبیی نحوه

  ثِ آى َّایی اتبقک کِ هبًذ هی ؿٌبٍس آة دس هشؽ تخن ٍقتی

 ٍ .ثبؿذ ؿذُ ثضسگ هشؽ تخن ًگْذاؿتي ؿٌبٍس ثشای کبفی اًذاصُ

. اػت آى ثَدى کٌِْ هفَْم ثِ ایي

 اػتفبدُ اص قجل سا آًْب کٌِْ هشؽ تخن ثَدى فبػذ اص اعویٌبى ثشای

 ثبؿذ پختِ چِ فبػذ هشؽ تخن یک .ثـکٌیذ جذاگبًِ ظشف یک دس

 خَد اص ًبهغجَػی ثَی پَػتِ ؿذى ؿکؼتِ اص پغ خبم یب ٍ

.کٌذ هی هتصبػذ



کرد؟ توجه ببیذ نکبتی چه به مرغ تخم نگهذاری در

.کٌیذ هٌتقل یخچبل ثِ آًشا ، هشؽ تخن خشیذ اص پغ ثالفبصلِ •

. کٌیذ ًگْذاسی یخچبل دس آى اصلی ثؼتِ ثب سا ؿذُ ثٌذی ثؼتِ هشؽ تخن •

عشیق اص هیکشٍة ٍسٍد ساُ صیشا ًکٌیذ ؿؼتـَ ًگْذاسی ثشای سا ّب هشؽ تخن •

.یبثذ هی ساُ آى داخل ثِ آلَدگی ٍ ؿَد هی ثبص پَػتِ سٍی هَجَد هٌبفز

  دسجْؼبًتی 4 تب صفش یخچبل دس هشؽ تخن ًگْذاسی حشاست دسجِ ثْتشیي •

.ثبؿذ هی دسصذ 85 سعَثت ٍ گشاد


























