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خَد را هحدٍد ًواین ؟ ( ًوك)چزا باید هصزف سدین 

ػذيِ يل عٖلش ّ٘سد ٕياص . ْٕل ْٛآ مَشيذ ػذيِ ّي تاؿذ 

تشاي ػالّتي ؿْا ّي تاؿذ ٗ ؿْا ّي تايؼت ْٛ٘اسٙ ّيآ آب ٗ 

ٗج٘د ّقذاس صياد آب يا ّقذاس . ْٕاييذ ػذيِ تذٓ خ٘د، تعادً تشقشاس

صّإي مٚ ؿْا . صياد ػذيِ دس تذٓ، ائ تعادً سا اص تئ ّي تشد 

ػاٍِ ٛؼتيذ، مَيٚ ٛاي ؿْا جٜت حفظ ائ تعادً ّيآ آب ٗ 

  .ػذيِ، ػذيِ اضافي سا دفع ّي ْٕايذ 

 

ٍیژگي بد سدین چیست؟ 

ّْنٔ اػت مْتشت٘دٓ ػذيِ دس . ٗٓ يا تـذيذ آٓ ّي ؿ٘ددس تشخي اص افشاد، صيادت٘دٓ ػذيِ ػثة افضايؾ فـاس خ

افشاد دچاس افضايؾ فـاس خ٘ٓ تا احتْاً . سطيِ غزايي ؿْا تٚ پيـييشي اص تشٗص پش فـاسي خ٘ٓ مْل ْٕايذ

. تيـتشي دچاس حَْٚ قَثي ٗ ػنتٚ ّغضي ّي ؿٕ٘ذ

 

هي ًیاس بِ چِ هقدار سدین دارم ؟ 

  ِىشُ ْٕل ّي تاؿذ  6-10ّيَي ىشُ ػذيِ يا دس حذٗد  4300تا  2900ّيإيئ سٗصإٚ ّلشف ػذي .

  ّيَي ىشُ ػذيِ ّلشف مٖذ  2300يل فشد ػاٍِ، ّي تايؼت سٗصإٚ مْتش اص .



  ّي ( آّشينايي ٛاي آفشيقايي تثاس ، افشاد ّيإؼاً ٗ ػاٍْٖذ ٗ افشاد دچاس افضايؾ فـاس خ٘ٓ)تشخي اص افشاد

 .ّلشف مٖٖذ ّيَي ىشُ ػذيِ 1500تايؼت سٗصإٚ مْتش اص 

  ّْنٔ اػت پضؿل ؿْا تٚ ؿْا ت٘كيٚ مٖذ مٚ ّيضآ ّلشف ْٕل سا تٚ ط٘س ماٌّ قطع مٖيذ . 

 

 

هٌابع سدین کدام ّستٌد ؟ 

تٚ . ّٖـا تيـتش ػذيِ ّ٘ج٘د دسسطيِ غزايي ّا اص ْٕل افضٗدٙ ؿذٙ تٚ غزا دس ٖٛياُ آّادٙ ػاصي آٓ ّي تاؿذ

. ا ّي ى٘يٖذ مٚ دس ّحلً٘ ّشت٘طٚ چقذس ػذيِ ٗج٘د داسد تشچؼة غزايي غزاٛا ت٘جٚ مٖيذ چشا مٚ تٚ ؿِ

دسايٖجاٍيؼتي اصّ٘ادي مٚ حاٗي ّيضآ تااليي اصػذيِ ٛؼتٖذ رمش ؿذٙ اػت مٚ ؿْاتايذ ّيضآ ّلشف إٜٓاسادس 

:  غزاي خ٘د ّحذٗد مٖيذ 

  ْٕل( مَشيذ ػذيِ ياNaCl.) 

  ّٕ٘٘ػذيِ ىَ٘تاّات(MSG). 

 ج٘ؽ ؿيشئ ٕآ پضي. 

  (.پينيٖو پ٘دس)پ٘دس ٕآ پضي 

 دي ػذيِ فؼفات. 

  يا « ػذيِ»ٛشتشميثي مٚ دس ٕاُ خ٘د داسايNa  ّي تاؿذ. 

 

هي باید هصزف چِ غذاّایي را هحدٍد کٌن ؟ 

 غزاٛاي ْٕل داس . 

 ْٛچٖئ ّاٛي مٖؼشٗؿذٙ دس سٗغٔ . ّاٛي دٗدي، ْٕل ػ٘د ، تٜيٚ ؿذٙ تا پ٘دس ػ٘خاسي ٗيا ّٖجْذ

 .تٔ ، كذف ٗ ػاسدئّاٛي ّإٖذ 

 ِٛتشىش ، طاّث٘ٓ ، ػ٘ػيغ ، ٛات داه ٗ ى٘ؿت ٛاي دٗدي . 



 غزاٛاي مٖؼشٗؿذٙ ٗ آب ّي٘ٙ ٛاي حاٗي ْٕل. 

  پٖيشٛاٗؿيشٛاي مشٙ اي. 

  ّيَي ىشُ ػذيِ دس ٛش ٗاحذ غزايي 700غزاٛاي آّادٙ ٗ تجاسي تا تيؾ اص. 

  ٗ ُچاؿٖي ٛاي اضافٚ ؿٕ٘ذٙ تٚ ى٘ؿت ، ْٕل ٛاي طعاMSG. 

 ػغ ّايٕ٘ض ، ػغ قشّض ٗ ػغ ٛاي ػاالد . 

  

چِ کار دیگزی هي تَاًن اًجام بدّن؟ 

  اص ىزاؿتٔ ْٕل تش ػش ػفشٙ پشٛيض مٖيذ. 

  ّإٖذ ىياٛآ خـل ٗ ادٗيٚ ٛا اػتفادٙ مٖيذ ( تا تاييذ پضؿل خ٘د )اص جاييضئ ٛاي ْٕل. 

  ٗ تٔ مٖؼشٗ ؿذٙ دس آب اػتفادٙ  ّاٛياص ى٘ؿت قشّض ، ّشغ تذٗٓ پ٘ػت ٗ ّاٛي تاصٙ ٗ ػفيذٙ تخِ ّشغ

 .مٖيذ

  اص آجيٌ ٛاي تذٗٓ ْٕل ٗ مشٙ ٛاي مِ ػذيِ اػتفادٙ مٖيذ . 

  اص ػ٘ج ٛا ٗ غزاٛاي مٖؼشٗ ؿذٙ مِ ػذيِ ٗ تذٗٓ . اص ّحل٘الت تذٗٓ ْٕل اضافي اػتفادٙ مٖيذ

. چشتي اػتفادٙ مٖيذ 

  ٗ سف صيش آب تـ٘ئيذ ٍ٘تياي مٖؼشٗ ؿذٙ سا پيؾ اص ّق جٜت ماٛؾ ّحت٘اي ػذيِ ،ػثضيجات. 

 

چگًَِ هي تَاًن بیشتز یاد بگیزم ؟ 

اىش ّثتال تٚ تيْاسي قَثي ّي تاؿيذ يا قثال دچاس ػنتٚ . تا پضؿل ، پشػتاس يا ّـاٗس ػالّتي خ٘د ّـ٘ست مٖيذ 

اتتالء تٚ دس ّعشم خطش ِٛ ّْنٔ اػت اعضاي خإ٘ادٙ ؿْا  چ٘ٓ ائ تيْاسي ٛا صّيٖٚ اسثي داسٕذّغضي ؿذٙ ايذ،

. ايجاد تغييشات دس ؿي٘ٙ صٕذىي إٜٓا جٜت ماٛؾ ّيضآ خطش ِّٜ اػت . تاؿٖذ ئ تيْاسي ٛا ا



ؿْا ّي ت٘إيذ اص متاتچٚ ٛا ٗ تشٗؿ٘سٛاي عَْي جٜت إتخاب صٕذىي ػاٍْتش ٗ ماٛؾ ّيضآ خطش ، مٖتشً  

ئ تيـتش تياّ٘صيذ ٗ تيـتش صٕذىي دإايي ت٘إايي اػت تٖاتشا.تيْاسي ٗ ّشاقثت اص افشاد ّ٘سد عالقٚ تآ اػتفادٙ مٖيذ 

. مٖيذ

عالین ّشدار دٌّدُ حولِ قلبي یا سكتِ کداهٌد ؟ 

 

عالین ّشدار دٌّدُ حولِ قلبي  

امثشإٜٓا تٚ آٛؼتيي آغاص ؿذٙ ْٗٛشاٙ تا احؼاع دسد ٗ ٕاساحتي  اّا ٕاىٜإي ٛؼتٖذ، ٗ تشخي اصحْالت قَثي ؿذيذ

: دخفيف ٗيل يا تعذادتيـتشي اص عاليِ صيش ٛؼتٔ

 ٖٚاحؼاع ٕاساحتي دس قفؼٚ ػي . 

 ٓاحؼاع ٕاساحتي دس ػايش ٕ٘احي ف٘قإي تذ. 

 ٖٚتٖيي ٕفغ تا يا تذٗٓ احؼاع ٕاساحتي دس قفؼٚ ػي . 

 تعشيق ػشد ، تٜ٘ع يا احؼاع ػثني ػش. 

 

عالین ّشدار دٌّدُ سكتِ هغشی  

 ٓاحؼاع ضعف يا تي حؼي ٕاىٜإي دس ك٘ست ، تاصٗ يا پا ت٘يظٙ دس يل طشف تذ. 

  كحثت مشدٓ تٚ ؿنٌ تيآ جْالت ٕا ّشتثط ٗ ماٛؾ ػطح ٛ٘ؿياسي ، ّـنٌ دس دسك ّفاٛيِ يا

 . ٕاىٜإي

 ِّـنٌ ٕاىٜإي دس ديذ يل يا ٛش دٗچـ . 

 اختالً دس ساٙ سفتٔ ، ػشىيجٚ ، عذُ تعادً ياعذُ ْٛاٖٛيي ٕاىٜإي . 

  ػشدسد ؿذيذ ٕاىٜإي تذٗٓ عَت ّـخق. 



ٛشچٚ صّآ تيـتشي تيزسد، ّغض آػية . متٚ ّغضي آّ٘صؽ ٛاي الصُ سا تثيٖيذعػنتٚ قَثي ٗ ػعي مٖيذ دس ّ٘سد 

تْاع تييشيذ ٗ دس ك٘ستينٚ عاليِ ػنتٚ ّغضي يا حَْٚ قَثي سا تجشتٚ مشدٙ ايذ، ف٘سا تٚ  115تا .تيـتشي ّي تيٖذ 

. تيْاسػتآ ّشاجعٚ مٖيذ 

 

آیا پزسش یا تَضیحي اس پششك خَد دارید ؟ 

: تشاي ّثاً. ؿت ػ٘االت خ٘د دس ّالقات تعذي خ٘د تا پضؿنتآ اختلاف دٛيذدقايقي سا تشاي ياددا

ّحذٗدٙ ّلشفي سٗصإٚ ػذيِ ّٔ چقذس اػت ؟ 

آيا دس داسٗٛايي مٚ ّٔ ّلشف ّي مِٖ، ػذيِ ٗج٘د داسد ؟ 

 

 

 

 


