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چگًَِ هي تَاًن اسرصیوي سالن تبعیت کٌن ؟ 

ػادات غزايي سالن تِ ماّش سِ ػاهل هْن خطشصاي اتتال تِ 

افضايش ملستشٍل خَى ، افضايش )تيواسي قلثي ٍ سنتِ هغضي 

. دس شوا مول هي مٌٌذ ( صى تذىفشاس خَى ٍ اضافِ ٍ

دس ايي قسوت گشٍّْاي غزايي پايِ ٍتؼذاد ٍاحذّاي غزايي 

حتوا اص ّش گشٍُ غزايي اًَاع . تَصيِ شذُ اص آًْا رمش شذُ اًذ

  .هختلفي سا تشاي هصشف اًتخاب مٌيذ

 

(  ٍاحذ غذایي یا بیشتز 6رٍساًِ)ًاى ، غالت ، هاکارًٍي ٍ سبشیجات ًشاستِ دار 

 فٌجاى پشك غالت ،ًصف فٌجاى  1غزايي هؼادل يل تنِ ًاى، ًصف فٌجاى غالت گشم ،  يل ٍاحذ

تشًج يا هاماسًٍي پختِ يا يل دٍم تا يل چْاسم فٌجاى اص سثضيجات ًشاستِ داس ًظيش رست يا سية صهيٌي هي 

. تاشذ

 ِشذُ اص غالت  شاهل استفادُ اص غالت سثَسذاس هاًٌذ ًاى تْيِ شذُ اص گٌذم سثَسذاس ، تيسنَييت تْي

 . اي دس تيشتشيي هقذاس تا حذ اهناى هي تاشذ تشًج قَُْ داسٍ سثَس

  اهشٍصُ تشخي تيسنَييت ّا تِ شنل من چشتي يا من ًول هَجَد ّستٌذ. 

 

( ٍاحذ غذایي 10تا  8رٍساًِ)هیَُ ّا ٍ سبشیجات 



  سثضيجات خام يا ّش ٍاحذ غزايي هؼادل يل هيَُ هتَسط، ًصف فٌجاى آب هيَُ يا ًين تا يل فٌجاى

 .پختِ شذُ هي تاشذ

  هيَُ ّا ٍ سثضيجات حاٍي ٍيتاهيي ّا ، هَاد هؼذًي ٍ فيثشصيادي تَدُ ٍ هيضاى مالشي ٍ چشتي دس آًْا

 .پاييي است 

 

 

 

( گزم پختِ شذُ 170رٍساًِ کوتز اس )هزغ،هاّي ٍلَبیا  گَشت قزهش،

 پختِ شذُ است  يل ٍاحذ غزايي هؼادل ًصف سيٌِ هشؽ يا سِ چْاسم فٌجاى هشؽ. 

  ،ٍُاحذ غزايي اص هاّي پختِ شذُ يا مثاتي هيل تنٌيذ  2دس ّش ٍػذ. 

  پَست هشؽ سا جذا مٌيذ . چشتي ّاي قاتل سٍيت گَشت سا جذا مٌيذ. 

 ، يل تخن . گشم اص گَشت قشهض ، هشؽ يا هاّي هي تاشذ 28ًخَد ٍ ػذس پختِ هؼادل  ًصف فٌجاى لَتيا

 .گشم گَشت است  28هشؽ هؼادل 

 

(  ٍاحذ غذایي 3تا  2رٍساًِ)چزبي ّا ٍ رٍغي ّا 

  1قاشق چايخَسي مشُ گياّي ًشم،  2قاشق غزاخَسي سٍغي سثضيجات يا  1يل ٍاحذ غزايي هؼادل 

قاشق غزاخَسي مشُ تادام صهيٌي هي  2قاشق غزاخَسي سس هايًَض هؼوَلي ٍ  1قاشق غزاخَسي چاشٌي ساالد ، 

 . تاشذ 

  ػذد صيتَى  10قاشق غزاخَسي اصداًِ ّاٍ يا يل سَم فٌجاى اصآجيل يا  2يل ٍاحذ غزايي هؼادل

. ػذد صيتَى تضسه هي تاشذ 5مَچل ٍ يا 

  پشّيض « ّيذسٍطًِ»تشچسة ّاي غزايي سا تِ دقت تخَاًيذ ٍ سؼي مٌيذ اص هصشف چشتيْا ٍ سٍغي ّاي

. مٌيذ 



  اشثاع دس ّش قاشق غزاخَسي گشم يا موتش چشتي  2چشتي ّا ٍ سٍغي ّايي سا اًتخاب مٌيذ مِ حاٍي

 .تاشٌذ هاًٌذ مشُ گياّي ، سٍغي ماًَال ، رست ، سَيا ٍ صيتَى 

  حتواً دس هحاسثِ هيضاى هصشفي مالشي سٍصاًِ، چشتي ّاي هَجَد دس غزاّاي خشيذاسي شذُ ، سٍغي

 .استفادُ شذُ تِ ٌّگام آشپضي ٍ سٍغي هَجَد دسًاى ٍ سثضيجات سا ًيضهحاسثِ مٌيذ 

 

( ٍاحذ غذایي 3تا 2رٍساًِ)هحصَالت لبٌي کن چزبي یا بذٍى چزبي 

  گشم پٌيش تذٍى چشتي يا من چشتي است  14فٌجاى شيش يا هاست ٍيا  1يل ٍاحذ غزايي هؼادل. 

  دسصذ من چشتي ًوي تاشذ  2شيش . دسصذ استفادُ مٌيذ  1تا  0فقط اص هحصَالت لثٌي تا چشتي. 

 سب استفادُ مٌيذ فقط اص هاست تذٍى چشتي يا من چ. 

  اص پٌيش تذٍى چشتي يا من چشتي استفادُ مٌيذ. 

  گشم داشتِ  28گشم چشتي اشثاع دس ّش  2گشم ٍ تيش اص  28گشم چشتي دس ّش  3پٌيشّا ًثايذ تيش اص

 .تاشٌذ 

 

چگًَِ هي تَاًن هیشاى کالزی ٍ چزبي اشباع هصزفي را کاّش دّن؟ 

 ، جات استفادُ مٌيذ ٍ يا ايي غزاّا سا تا هيضاى اًذمي گَشت قشهض ، لَتيا ٍ يا سثضي  اص هاماسًٍي ، تشًج

. هاّي يا گَشت هشؽ تذٍى پَست ّوشاُ مٌيذ 

  تجاي سشخ مشدى دس سٍغي ، غزا سا تپضيذ ، آب پض ًواييذ ، تخاس پض مٌيذ ، مثاب پض ًوَدُ ٍ يا دس فش تپضيذ

 .

 پس اص پختي غزا، آى سا آتنش ًواييذ . د توام چشتي ّاي قاتل هشاّذُ گَشت هشؽ ٍ هاّي سا جذا مٌي. 

  پس اص آهادُ شذى سَپْا ٍ غزاّا، اجاصُ دّيذ تا اًذمي سشد شًَذ تا تتَاى چشتي ّاي سفت جوغ شذُ تش

 .سٍي آى ّا سا جذا مشد 

 



 

چگًَِ هي تَاًن کلستزٍل رصین غذایي را کاّش دّن ؟ 

  حاٍي ( ، مشُ حيَاًي ، پٌيش ٍ شيش ماهل  هاًٌذ گَشت هشؽ، هاّي ، صسدُ تخن هشؽ)غزاّاي حيَاًي

 .هصشف ايي غزاّا سا ماّش دّيذ . ملستشٍل تاال ّستٌذ

: دس ايي قسوت ًناتي دس هَسد استفادُ اص تخن هشؽ دس سطين غزايي رمش هيشًَذ 

دسصذ هحذٍدُ هجاص  71ايي هيضاى حذٍد . هيلي گشم ملستشٍل داسد  213يل تخن هشؽ ماهل تضسه دس حذٍد  -

. تخن هشغْاي تضسگتش حاٍي هقاديش تيشتش ملستشٍل ّستٌذ. هي تاشذ( هيلي گشم 300موتشاص )صشفي سٍصاًِ م

  تخن هشؽ ٍ صذف حاٍي هيضاى تااليي اص ملستشٍل تَدُ ٍلي هيضاى پائيٌي اصچشتي اشثاع ٍ چشتي مل داسد

. 

قاشق چايخَسي  2هشؽ تِ اضافِ  سفيذُ تخن 1تجاي استفادُ اص يل تخن هشؽ ماهل اصدٍ سفيذُ تخن هشؽ يا  -

.  ّوچٌيي هي تَاًذ اص جايگضيي ّاي تخن هشؽ استفادُ مٌيذ . سٍغي غيشاشثاع استفادُ مٌيذ 

 . اگش اص يل تخن هشؽ ماهل استفادُ ًوَديذ، اص هٌاتغ ديگش ملستشٍل دس طَل سٍص پشّيض مٌيذ  -

 

چگًَِ هي تَاًن بیشتز یاد بگیزم ؟ 

اگش هثتال تِ تيواسي قلثي ّستيذ يا قثال دچاس سنتِ . شاٍس سالهتي خَد هشَست مٌيذ تا پضشل ، پشستاس يا م

هغضي شذُ ايذ،چَى ايي تيواسي ّا صهيٌِ اسثي داسًذ هوني است اػضاي خاًَادُ شوا ّن دس هؼشض خطش اتتالء تِ 

 .است ايجاد تغييشات دس شيَُ صًذگي آًْا جْت ماّش هيضاى خطش هْن . ايي تيواسي ّا تاشٌذ 

شوا هي تَاًيذ اص متاتچِ ّا ٍ تشٍشَسّاي ػلوي جْت اًتخاب صًذگي سالوتش ٍ ماّش هيضاى خطش ، مٌتشل  

داًايي تَاًايي است تٌاتشايي تيشتش تياهَصيذ ٍ تيشتش صًذگي .تيواسي ٍ هشاقثت اص افشاد هَسد ػالقِ تاى استفادُ مٌيذ 

. مٌيذ

 

 



؟ آیا پزسش یا تَضیحي اس پششك خَد داریذ 

: تشاي هثال. دقايقي سا تشاي يادداشت سَاالت خَد دس هالقات تؼذي خَد تا پضشنتاى اختصاص دّيذ

دس يل سستَساى فست فَد، هي چِ غزاّايي سا هي تَاًن تخَسم ؟ 

 هي چگًَِ هي تَاًن ٍاحذّاي غزايي خَدم سا مٌتشل مٌن ؟

 


