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 رٌّوَدّاي غذايي ايزاى

 
 ثزای داضتي ٍسًی هٌبست ٍ سبلن ثَدى ثبیذ ثِ اًذاسُ خَرد ٍ ثِ اًذاسُ کبفی

 داضت( دقیقِ پیبدُ رٍی 30-40هثل رٍساًِ )فؼبلیت ثذًی 
 ِّز رٍس در ٍػذُ ّبی اصلی غذایی ٍ هیبى ٍػذُ ّب اس سجشی ّبی خبم ٍ پخت

 ثخَریذ

 ثبر هیَُ ثخَریذ 3ّز رٍس 

 ثبر ثخَریذ 2-3حجَثبت ٍ غذاّبی پختِ ضذُ ثب آى را ّفتِ ای 
 ثخَریذّز رٍس ضیز، هبست ٍ پٌیز 
اس  . ثزای پخت غذا فقط اس رٍغي ّبی هبیغ ٍ ثِ هقذار کن هصزف کٌیذ

 رٍغي هخصَظ سزخ کزدًی فقط ثزای سزخ کزدى استفبدُ کٌیذ

 
 



 رٌّوَدّاي غذايي ايزاى

 ًیش تخن ( ثذٍى پَست)در ثزًبهِ غذایی خَد اس اًَاع گَضت تزخیحبً هبّی ٍ هزؽ ٍ
 هزؽ هصزف کٌیذ

هصزف قٌذ، ضکز، اًَاع هَاد غذایی ٍ ًَضیذًی ّبی ضیزیي ٍ ًَضبثِ ّب، را کن کٌیذ 

ثزای پخت غذا ًوک کوتزی استفبدُ کٌیذ ٍ سز سفزُ ثزرٍی غذا ًوک ًپبضیذ 

در طَل رٍس ثِ دفؼبت آة ٍ ًَضیذًی ّبی ثذٍى قٌذ ثٌَضیذ 

در اًتخبة ًبى ٍ غالت ثْتز است اس اًَاع کبهل ٍ سجَس دار استفبدُ کٌیذ 



تزاي داشتي ٍسًي هٌاسة ٍ سالن تَدى تايذ تِ اًذاسُ خَرد ٍ تِ اًذاسُ  
داشت( دقیقِ پیادُ رٍي 30-40هثل رٍساًِ )کافي فعالیت تذًي   

 فزاهَش ًکٌیذ خطز اثتال ثِ ثیوبری ّبی غیزٍاگیز هبًٌذ دیبثت، قلجی ػزٍقی ٍ اًَاع سزطبى ّب در
 .افزادی کِ دارای اضبفِ ٍسى ٍ چبقی ّستٌذ ثیطتز هی ثبضذ

در خَردى غذاّبی چزة ٍ اًَاع ضیزیٌی ّب سیبدُ رٍی ًکٌیذ. 
ثیي هقذار هصزف غذا ٍ فؼبلیت ثذًی تؼبدل ثزقزار کٌیذ تب اس افشایص ٍسى خلَگیزی ضَد. 
پزخَری ًکٌیذ، چَى ثبػث تدوغ چزثی در ثذى ٍ اضبفِ ٍسى ٍ چبقی هی ضَد. 
ثزای افشایص فؼبلیت ثذًی: 

   ثیطتز اس پلِ استفبدُ کٌیذ -الف 

   خَدرٍ خَد را دٍرتز اس هحل کبر پبرک کٌیذ -ة. 
  در سًذگی رٍساًِ خَد قزار دّیذ( ّز چٌذ سبدُ)یک رضتِ ٍرسضی را  -ج. 

   را کن کٌیذ...( ثِ خصَظ ًطستي خلَی تلَیشیَى، رایبًِ، هیش کبر ٍ )سهبى ًطستي  -د 



ّز رٍس در ٍعذُ ّاي اصلي غذايي ٍ هیاى ٍعذُ ّا اس سثشي ّاي خام ٍ  
 پختِ تخَريذ

 سجشی ّب هٌجغ خَثی اس ٍیتبهیي ّب ، هَاد هؼذًی ٍ فیجز ّستٌذ کِ ًقص هْوی در سالهت
 دارًذ

 ػزٍقی، اًَاع  -، قلجیهبًٌذ دیبثتفیجز  ًقص هْوی در پیطگیزی اس ثیوبری ّبی غیزٍاگیز
 .سزطبى ٍ چبقی دارد

 ٍ هصزف کٌیذ... رٍساًِ اس سجشی ّبی سجش تیزُ هثل سجشی خَردى، اسفٌبج. 
 ٍ ثیطتز هصزف ... اس سجشی ّبی ًبرًدی ٍ قزهش رًگ هثل َّیح، کذٍ حلَایی، گَخِ فزًگی

 .کٌیذ

سؼی کٌیذ اس اًَاع هختلف سجشی ّب در ثزًبهِ غذایی خَد استفبدُ کٌیذ. 

 



تار هیَُ تخَريذ 3ّز رٍس   

  هیَُ ّب هٌجغ خَثی اس ٍیتبهیي ّب ، هَاد هؼذًی ٍ فیجز ّستٌذ کِ ًقص هْوی در
 سالهت دارًذ

 در طَل رٍسسؼی کٌیذ اس اًَاع هختلف هیَُ هصزف کٌیذ. 
  ُثیطتز هصزف ...( ٍ خزهبلَ هبًٌذ سردآلَ، )اس اًَاع هیَُ ّبی سرد ٍ ًبرًدی، ٍغیز

 .کٌیذ
ثیطتز اس خَد هیَُ ثِ خبی آة هیَُ استفبدُ کٌیذ. 

 



تار تخَريذ 2-3حثَتات ٍ غذاّاي پختِ شذُ تا آى را ّفتِ اي   

حجَثبت هٌجغ خَثی اس پزٍتئیي، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هؼذًی ّستٌذ. 
 اس خَراک ّبیی هثل ػذسی ٍ لَثیب پختِ ( هثل صجحبًِ)در ٍػذُ ّبی غذایی اصلی

 .ثخَریذ
 ثْتز است ثیطتز ثزًح را ثِ صَرت هخلَط ثب حجَثبت هثل ثبقال پلَ، ػذس پلَ، هبش

 .کٌیذهصزف .... پلَ، لَثیب چطن ثلجلی ثب پلَ ٍ 

 خبًطیي هٌبسجی ثزای گَضت ٍ هٌجغ خَثی اس پزٍتئیي گیبّی ّستٌذحجَثبت. 
 



 ّز رٍس شیز، هاست ٍ پٌیز تخَريذ

 ثزای تبهیي کلسین ٍ ( ضیز، هبست، پٌیز، دٍؽ ٍ کطک)هصزف رٍساًِ لجٌیبت
 .پیطگیزی اس پَکی استخَاى ضزٍری است

 را افشایص دّیذ( ضیز، هبست، پٌیز، دٍؽ ٍ کطک)هصزف رٍساًِ لجٌیبت. 
 پبستَریشُ استفبدُ کٌیذ( ضیز، هبست، پٌیز، دٍؽ ٍ کطک)اس لجٌیبت. 
 کن ًوک هصزف کٌیذ( هبست، پٌیز، دٍؽ ٍ کطک)اس اًَاع لجٌیبت. 
 اًتخبة کٌیذکن چزة ضیز، هبست ٍ پٌیز خَد را اس ًَع. 

 



اس رٍغي  . تزاي پخت غذا فقط اس رٍغي ّاي هايع ٍ تِ هقذار کن هصزف کٌیذ
 هخصَص سزخ کزدًي فقط تزاي سزخ کزدى استفادُ کٌیذ

 ٍ اسیذ ّبی چزة تزاًس هَخَد در رٍغي ّب ٍ چزثی ّب ثبػث افشایص خطز ثیوبری ّبی قلجی
 .ػزٍقی ٍ اًَاع سزطبى ّب هی ضًَذ

در صَرتی کِ ثخص هزثَط ثِ . در ٌّگبم اًتخبة رٍغي ّب ثِ ثزچست تغذیِ ای آى تَخِ کٌیذ
 .اسیذ چزة تزاًس آى قزهش ثَد آى رٍغي را اًتخبة ًکٌیذ

 ُثِ خبی سزخ کزدى غذا اس رٍش ّبی دیگز پخت هثل ثخبرپش، آة پش، تٌَری ٍ کجبثی استفبد
 .کٌیذ

در صَرت توبیل ثِ سزخ کزدى، هبدُ غذایی را ثب کوی رٍغي ٍ حزارت کن تفت ثذّیذ. 
اس حزارت دادى سیبد رٍغي ّب ٍ غَطِ ٍری هبدُ غذایی در هقذار سیبد رٍغي خَدداری کٌیذ. 
اس رٍغي هخصَظ سزخ کزدًی فقط ثزای هصبرف سزخ کزدى استفبدُ کٌیذ. 
رٍغي ّبی هبیغ را دٍر اس ًَر ٍ حزارت ًگْذاری کٌیذ. 
ثزای پخت غذا ٍ در سبالد ثْتز است اس رٍغي سیتَى استفبدُ کٌیذ. 

 



(  تذٍى پَست)در تزًاهِ غذايي خَد اس اًَاع گَشت، تزجیحاً هاّي ٍ هزغ 
 ٍ ًیش تخن هزغ هصزف کٌیذ

  اًَاع گَضت ٍ تخن هزؽ ثْتزیي هٌبثغ پزٍتئیي، آّي ٍ رٍی قبثل خذة
 .ّستٌذ کِ ثزای افشایص سطح ایوٌی ٍ رضذ ٍ ًوَ هَرد ًیبس  ّستٌذ

  پیص اس پختي گَضت قزهش چزثی ّبیی را کِ ثِ چطن هی خَرد خذا
 .کٌیذ

پیص اس پختي گَضت هزؽ ٍ هبّی پَست آى را خذا کٌیذ. 
  ٍ ثِ فزآٍردُ ّبی گَضتی هثل سَسیس ٍ کبلجبس هقبدیز سیبدی ًوک

هصزف ایي  . هَاد ًگْذارًذُ افشٍدُ هی ضَد کِ ثزای سالهتی سیبى آٍرًذ
 .غذاّب را کبّص دّیذ

ثزای تبهیي پزٍتئیي خَد هی تَاًیذ رٍساًِ یک ػذد تخن هزؽ ثخَریذ. 
 



هصزف قٌذ، شکز، اًَاع هَاد غذايي ٍ ًَشیذًي ّاي شیزيي ٍ ًَشاتِ ّا، را  
 کن کٌیذ

 ُضیزیٌی، ضکالت، آة ًجبت، هزثب، )هصزف هَاد غذایی دارای قٌذّبی سبد
 .را کبّص دّیذ( اًَاع ضزثت ّب ٍ ًَضبثِ ّب

 هثل خزهب ٍ اًَاع )ثْتز است ثِ خبی اًَاع ضیزیٌی اس هیَُ ّبی ثب طؼن ضیزیي
 .استفبدُ کٌیذ( هیَُ ّبی خطک

 َُثِ خبی هصزف ًَضبثِ ّبی ضیزیي ٍ گبسدار اس آة، دٍؽ، کفیز، آة هی
 .استفبدُ کٌیذ... طجیؼی ٍ 

 ( هیلی لیتز 355)ثِ یبد داضتِ ثبضیذ ضکز هَخَد دریک قَطی ًَضبثِ گبسدار
 .حجِ قٌذ یب تقزیجب ًصف یک ًبى تبفتَى  است 10هؼبدل 

 



تزاي پخت غذا اس ًوک کوتزي استفادُ کٌیذ ٍ سز سفزُ تزرٍي غذا ًوک 
 ًپاشیذ

هصزف تٌقالت ضَر هبًٌذ اًَاع پفک، چیپس، چَة ضَر را کبّص دّیذ. 
اس اًَاع هغش داًِ ٍ آخیل ّب ثذٍى ًوک ٍ ثَ ًذادُ هصزف کٌیذ. 
فقط اس ًوک یذدار تصفیِ ضذُ ٍ آى ّن ثِ هقذار کن استفبدُ کٌیذ. 
ًوک یذدار تصفیِ ضذُ را در ظزٍف درة دار تیزُ رًگ ٍ دٍر اس ًَر ًگْذاری کٌیذ. 
 هثل گَخِ سجش، خیبر، گَخِ فزًگی ٍ )ثِ هیَُ ّب ٍ سجشی ّبیی کِ ثِ صَرت خبم خَردُ هی ضَد

 .ًوک ًپبضیذ...( 

 



 در طَل رٍس تِ دفعات آب ٍ ًَشیذًي ّاي تذٍى قٌذ تٌَشیذ

آة ثْتزیي ًَضیذًی ثزای تبهیي هبیؼبت هَرد ًیبس ثذى است. 
 کٌیذچبی ٍ قَُْ را ثذٍى اضبفِ کزدى قٌذ ٍ ضکز هصزف. 
ًَضبثِ ّب ٍ ًَضیذًی ّبی ضیزیي را ثِ ضذت کن کٌیذصزف ه 



 در اًتخاب ًاى ٍ غالت تْتز است اس اًَاع کاهل ٍ سثَس دار استفادُ کٌیذ

 ثْتز است اس ًبى ّبی تْیِ ضذُ ثب آرد کبهل ٍ سجَس دار، ثزًح قَُْ ای، هبکبرًٍی
 .ثیطتز استفبدُ کٌیذ... سجَس دار ، خَ کبهل، گٌذم کبهل ٍ 

 ٍ ثزای افشایص ارسش غذایی ثزًح ثْتز است آى را ثِ صَرت هخلَط ثب سجشی ّب
 .حجَثبت استفبدُ کٌیذ

 ًبى ّبی تْیِ ضذُ اس آرد کبهل ٍ اًَاع غالت تصفیِ ًطذُ دارای هقذار ثیطتزی
 .فیجز، ٍیتبهیي ٍ هَاد هؼذًی ّستٌذ

ثزای خیسبًذى ثزًح اس هقذار خیلی کن ًوک استفبدُ کٌیذ 



سيز عول کٌیذتِ تزتیة تزاي آهادُ ساسي ٍپختي درست غذا در هٌشل   

 ضستي دست ّب ٍتویش ًگبّذاضتي ظزٍف، چبقَ، تختِ ّبی خزد کي ٍ غیزُ: ًظبفت. 1

خذا ًگِ داضتي گَضت خبم، هبکیبى ٍ غذاّبی دریبیی اس غذاّبی آهبدُ ثِ هصزف هبًٌذ : خذاًگْذاضتي. 2
 .  سبالد ّب ٍ گَضت پختِ

 هَاد غذایی پزخطزػجبرتٌذ  .  ًگْذاضتي هَاد غذایی پزخطز در یخچبل سبلن. 3

 گَضت ، هزؽ ، هبّی 

 تخن هزؽ ٍ سبیز هَادغذایی غٌی اس پزٍتئیي           

ُفزاٍردُ ّبی ضیزی، سجشیدبت، لَثیب ، ثزًح ٍ پبستبی  پختِ ضذ 

سس ّب ٍ غذاّبی هبیغ، هثل آثگَضت 
آة پش کزدى، سزخ کزدى، ثخبر پش کزدى، تٌَری )ثبرٍش ّبی  آهبدُ سبسی ٍ پختي هَادد غذایی : پختي. 4

تکِ ّوچَى گَضت غذایی حیَاًی هَاد ثِ ٍیژُ )حزارت هٌبست ٍ ثِ هذت کبفی درخِ درست، در ( کزدى
 (ٍ غیزُکزدُ چزخ ایی، 

 



 با تشکر


