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در هنگام غذا خوردى در بیزوى اس هنشل، چه کاری هي توانن انجام بذهن ؟ 

دس . اًساًْا يل ضثِ ًوي تَاًٌذ عادات خَد سا تغييش دٌّذ . تغييش عادات غزايي ،تعْذ ٍ تالش صيادي سا هي طلثذ 

اص ايي ساُ هي تَاًيذ عادات هثثت خذيذ سا تِ . ّتشيي ساُ ايي است مِ تِ آّستگي، عادات خذيذ سا تپزيشين ًتيدِ ب

ضوا دس خَاّيذ يافت مِ ضيَُ صًذگي سالن ٍ خذيذ، دس داضتي ظاّشي تْتش، . ّواى سادگي عادات قذيوي تپزيشيذ 

ٍسدى دس تيشٍى اص هٌضل تِ هفَْم اص دست دادى غزا خ. احساسي هطلَب تش ٍ قلثي سالن تش تِ ضوا مول هيٌوايذ 

تا تفنشي هٌطقي ٍ اًتخاتي دسست،ضوا هي تَاًيذ سطيوي من ملستشٍل . مٌتشل تش سٍي تشًاهِ غزاييتاى ًوي تاضذ 

. ٍ من چشتي سا دس ّش خايي مِ هي سٍيذ ،سعايت تنٌيذ

 
ال اس انواع غذاها احساس قبل اس اینكه گارسوى بیایذ فهزست غذاها را بخوانیذ و در هورد سو

هي توانیذ . بخاطز داضته باضیذ که السم نوي باضذ که هز غذایي را توام کنیذ. راحتي نواییذ 

. قسوتي اسآى را به خانه ببزیذ و بعذا هصزف کنیذ 



 

 

 

چه غذایي را بایذ سفارش بذهن ؟ 

  تشاي اًتخاب غزا ّاي من چشتي يا تذٍى چشتي اص سش آضپض مول تگيشيذ. 

 ص گاسسَى تخَاّيذ مِ تداي غزاي سشخ مشدُ اص خايگضيي ّايي چَى سثضيدات تخاس پض استفادُ ًوايذ ا . 

  اص گَضت هاّي ٍ هشغ . تِ ٌّگام اًتخاب غزا،اص سٌّوَدّاي پايِ تشًاهِ غزايي سالن خَد تثعيت مٌيذ

 . تذٍى پَست استفادُ مٌيذ

 آب پض، مثاتي ٍ يا تخاس پض هي تاضذ  اطويٌاى حاصل مٌيذ مِ غزاي ضوا سشخ مشدُ ًوي تاضذ ٍ . 

 دسخَاست سثضي مٌيذ ٍ ّوچٌيي تقاضا مٌيذ مِ تشاي ضوا سس يا مشُ ًياٍسًذ. 

  تداي چاضٌي هعوَلي ،دسخَاست چاضٌي ساالد من مالشي يا آب ليوَ تشاي ساالد ًواييذ. 

  چٌيي تقاضا مٌيذ مِ ّن. تداي سية صهيٌي سشخ ضذُ ،دسخَاست سية صهيٌي مثاتي يا آب پض ًواييذ

 .تذٍى خاهِ ٍ تذٍى مشُ تاضذ

 تداي ميل يا تستٌي ،هيَُ تاصُ يا آب هيَُ سا سفاسش دّيذ. 

  اگش تِ ًظش هي سسذ مِ توام غزاّاي هَخَد دس ليست غزا خاسج اص هحذٍدُ ّستٌذ، اص هسٍَل آًدا

تسياسي اص هسٍَالى سستَساى . تيٌٌذ دسخَاست مٌيذ مِ غزايي تْيِ ضذُ اص هيَُ ّا ٍ سثضيدات تشاي ضوا تذاسك ب

 .ّااصاًدام چٌيي ماسي خَضحال هي ضًَذ 

 

س چه چیشهایي بایذ پزهیش کنن ؟ 

  تداي آى دسخَاست مشُ . مشُ سا اص غزا مٌاس تگزاسيذ يا دسخَاست مٌيذ مِ اصال مشُ تشاي ضوا ًياٍسًذ

 .گياّي ًواييذ

 مِ سس ٍ چاضٌي ّاي ضوا سا دس يل سوت غزا تشيضًذ تا تتَاًيذ هصشف آًْا سا مٌتشل  دسخَاست مٌيذ

 .مٌيذ 



  غزاي خَد سا تايل سَج هعوَلي آغاص مٌيذ . اص سَپْاي خاهِ اي ٍ غزاّاي سشخ ضذُ پشّيض مٌيذ. 

 د ضذُ ٍ تِ ٌّگام خَسدى ساالد اص هصشف هَاد پشچشتي هاًٌذ پٌيش ، چاضٌي ّاي خاهِ داس، تخن هشغ خش

 . طاهثَى پشّيض مٌيذ 

  دسخَاست مٌيذ مِ غزاي ضوا تذٍى مشُ ٍ تذٍى خاهِ تاضذ. 

  هوني است تعدة مٌيذٍلي صهاًينِ گَضت هشغ ، هاّي ٍ گَضت قشهض مثاب هي ضًَذتسياس خَضوضُ تش

 . هي ضًَذ

  ٍضت سا تشداسيذ چشتي ّاي قاتل هطاّذُ ه. صهاًي مِ هشغ سا تشاي ضوا هي آٍسًذ پَست آى سا خذا مٌيذ

. 

 

در هورد رستوراى های اقلیت چطور ؟ 

  الثتِ غزاي آب پض اًتخاب . دس سستَساى ّاي ضشقي هشغ تشياى يا هاّي ٍ سثضيدات سا سفاسش دّيذ

. تداي تشًح سشخ ضذُ، تقاضاي تشًح  آب پض سا ًواييذ . تْتشي است 

  اص هاّي يا هاماسًٍي . هاسيٌاسا استفادُ مٌيذ دس سستَساى ايتاليايي تِ خاي سس سفيذ يا خاهِ اص سس قشهض

هي . تداي ًاى سيش مشُ اي اص ًاى هعوَلي ايتاليايي استفادُ مٌيذ . تذٍى گَضت تِ خاي سَسيس استفادُ مٌيذ 

 . تَاًيذ تِ ساحتي اص پٌيش پاساهضاى استفادُ مٌيذ 

اص ًاى رست . خاهِ تشش استفادُ ًنٌيذ  دس سستَساى هنضيني اص سس سالسِ يا پيناًتِ لزت تثشيذ اهااص پٌيش ٍ

تداي غزاّاي سشخ مشدًي، اص سَج ٍ ساالد استفادُ مٌيذ ٍ دس . استفادُ مشدُ ٍ اص لَتياي سشخ ضذُ پشّيض مٌيذ 

  .هٌَي غزايي تِ دًثال غزاّاي دسيايي سادُ تاضيذ 

چگونه هي توانن بیطتز یاد بگیزم ؟ 

اگش هثتال تِ تيواسي قلثي هي تاضيذ يا قثال دچاس سنتِ . هطَست مٌيذ  تا پضضل ، پشستاس يا هطاٍس سالهتي خَد

اتتالء تِ دس هعشض خطش ّن هوني است اعضاي خاًَادُ ضوا  چَى ايي تيواسي ّا صهيٌِ اسثي داسًذهغضي ضذُ ايذ،

. ايداد تغييشات دس ضيَُ صًذگي آًْا خْت ماّص هيضاى خطش هْن است . تاضٌذ ايي تيواسي ّا 



ي تَاًيذ اص متاتچِ ّا ٍ تشٍضَسّاي علوي خْت اًتخاب صًذگي سالوتش ٍ ماّص هيضاى خطش ، مٌتشل ضوا م 

داًايي تَاًايي است تٌاتشايي تيطتش تياهَصيذ ٍ تيطتش صًذگي .تيواسي ٍ هشاقثت اص افشاد هَسد عالقِ تاى استفادُ مٌيذ 

. مٌيذ

آیا پزسص یا توضیحي اس پشضك خود داریذ ؟ 

ج :تشاي هثال. اي يادداضت سَاالت خَد دس هالقات تعذي خَد تا پضضنتاى اختصاظ دّيذدقايقي سا تش

هي دس يل سستَساى فست فَد چِ چيضّايي سا هي تَاًن تخَسم ؟ 

 هي چگًَِ هي تَاًن اًذاصُ ٍاحذّاي غزايي خَد سا مٌتشل مٌن ؟

 
 


