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چگًَِ هي تَاًن ًحَُ طبخ غذای خَدم را عَض کٌن ؟ 

ملستطٍل ٍ چطتي من استفازُ اظ هَاز غصايي حاٍي هقازيط 

زض هَضز غصاّاي .اضثاع،هَجة طثد غصاّاي سالوتط هي ضَز

چطتي اضثاع ٍ  هصطف قساضل ممٌتطتطاي ) هطثَع ضٍظاًِ ذَزتاى

هثالً . اقساهات ظيازي ضا هي تَاًيس اًجام زّيس (ملستطٍل 

. ذَزتاى ميل هَضز عالقِ تاى ضا تپعيس ٍ آى ضا هيل مٌيس 

 

کن چزبي را  اًَاع غذاّایهي چگًَِ هي تَاًن 

جایگشیي کٌن ؟ 

. ي غيط اضثاع قاضق غصاذَضي چطب 1+ فٌجاى ضيط تسٍى چطتي  1 ( =فٌجاى  1)ضيط ماهل 

فٌجاى ضيط تسٍى چطتي پاستَضيعُ يا ًصف فٌجاى هاست من چطتي يا ًصف فٌجاى پٌيط  1 ( =فٌجاى 1)ذاهِ 

. هعوَلي من چطتي

ذاهِ تطش تسٍى چطتي ًيع زض زستطس هي . پٌيط من چطتي تِ اضافِ هاست تسٍى چطتي يا من چطتي =ذاهِ تطش 

.  تاضس 

زض صَضت ًياظ هقساض اًسمي . فٌجاى پٌيط من چطتي ذطل 1ضُ گياّي ّوطاُ تا قاضق غصاذَضي ك 4 =پٌيطذاهِ اي 

. ضيط تسٍى چطتي ّن تيافعاييس 



گاًِ يا سِ چْاضم قاضق زٍ تا چٌس پيًَس قاضق غصاذَضي مطُ گياّي غيطاضثاع 1 ( =قاضق غصا ذَضي 1)مطُ 

ظ يل ٍ يل چْاضم قاضق غصاذَضي مطُ ا. زٍگاًِ پيًَس يلگاًِ يا تا چٌس پيًَس زٍغصاذَضي ضٍغي غيطاضثاع 

. قاضق غصاذَضي ضٍغي استفازُ مٌيس  1گياّي تجاي 

اظ مطُ گياّي )قطعِ مطُ گياّي غيطاضثاع تاچٌسپيًَسزٍگاًِ  2 ( =فٌجاى 1)ضٍغي اضافِ ضسُ تِ ضيطيٌي ٍ ميل 

( . حاٍي چطتي تطاًس من يا تسٍى چطتي تطاًس استفازُ مٌيس 

قاضق چايرَضي ضٍغي غيط اضثاع يا ّوچٌيي هي تَاًيس اظ  2+ عسز سفيسُ ترن هطغ  1 ( =ترن هطغ 1)ترن هطغ 

. ترن هطغْاي تسٍى ملستطٍل استفازُ مٌيس 

قاضق غصاذَضي ضٍغي  1+ قاضق غصاذَضي پَزض مامائَ غيط ضيطيي  3 ( =اًٍس  1)ضنالت ًاى پعي غيط ضيطيي 

. غيط اضثاع تاچٌسپيًَسزٍگاًِ يا مطُ گياّي

 

هي تَاًن اس رٍغي سبشیجات استفادُ کٌن ؟  چگًَِ

گطم چطتي اضثاع  2زضصَضت ًياظ تِ چطتي تطاي طثد غصا، اظ ضٍغي ّاي هايع سثعيجات استفازُ مٌيس مِ موتط اظ 

:  هثال . زض ّط قاضق غصاذَضي آًْا ٍجَز زاضتِ تاضس 

 جْت تفت زازى گَضت قطهع يا سطخ مطزى گَضت هاّي يا گَضت هطغ تسٍى پَست. 

  سطخ مطزى پياظ يا سايط سثعيجات تطاي سَج .

  زض سس ّا ٍ سَپْاي تْيِ ضسُ اظ ضيط تسٍى چطتي .

  شضت تَ زازُجْت آهازُ مطزى . 

  زض غصاّاي تْيِ ضسُ اظ لَتيا يا ًرَز ذطل. 

  ٍ سايط غصاّاي آهازٌُّگام طثد سية ظهيٌي تسٍى آب. 

 

هي چگًَِ هي تَاًن هیشاى هصزف سدین را کاّش دّن ؟ 



افطاز زچاض . سثة افعايص فطاض ذَى ضَز ،تيص اظ ًياظ تسى (ًول)هوني است زض تطذي اظ افطاز ،هصطف سسين 

:  افعايص فطاض ذَى تِ احتوال تيطتطي زچاض هطنالت قلثي يا سنتِ هغعي هي ضًَس،تٌاتطايي

 ضا تِ ٌّگام طثد غصا هحسٍز مٌيس  هصطف ًول .

  ازٍيِ ّا ٍ گياّاى ذطل تجاي ًول استفازُ مٌيس طعن زٌّسُ ّاي زيگطي هثل اظ .

  ،هايع آى ضا آتنص ٍ قثل اظ طثد چَى حاٍي ًول ّستٌس ،ظهاًينِ اظ سثعيجات مٌسطٍضسُ استفازُ هي مٌيس

.  آًْا ضا تطَييس 

 هَاز غصايي مِ .ُ ًوَزُ ٍ زض ليست هحتَيات آى تِ زًثال سسين تگطزيستِ زقت تطچسة ّاي غصايي ضا هطالع

گطم هازُ غصايي زاضًس تطاي تيواضاى هثتال تِ فطاضذَْى تاال ٍ تيواضاى قلثي  100هيليگطم سسين زض  120تيص اظ 

. عطٍقي هٌاسة ًيستٌس

 

چگًَِ هي تَاًن بیشتز یاد بگیزم ؟ 

اگط هثتال تِ تيواضي قلثي ّستيس يا قثال زچاض سنتِ . ز هطَضت مٌيس تا پعضل ، پطستاض يا هطاٍض سالهتي ذَ

هغعي ضسُ ايس،چَى ايي تيواضي ّا ظهيٌِ اضثي زاضًس هوني است اعضاي ذاًَازُ ضوا ّن زض هعطض ذطط اتتالء تِ 

. ايجاز تغييطات زض ضيَُ ظًسگي آًْا جْت ماّص هيعاى ذطط هْن است . ايي تيواضي ّا تاضٌس 

تَاًيس اظ متاتچِ ّا ٍ تطٍضَضّاي علوي جْت اًتراب ظًسگي سالوتط ٍ ماّص هيعاى ذطط ، مٌتطل ضوا هي  

زاًايي تَاًايي است تٌاتطايي تيطتط تياهَظيس ٍ تيطتط ظًسگي .تيواضي ٍ هطاقثت اظ افطاز هَضز عالقِ تاى استفازُ مٌيس 

. مٌيس

آیا پزسش یا تَضیحي اس پششك خَد دارید ؟ 

: تطاي هثال. ياززاضت سَاالت ذَز زض هالقات تعسي ذَز تا پعضنتاى اذتصاظ زّيس زقايقي ضا تطاي

 زضهَضزغصاذَضزى زضذاضج اظ ذاًِ،هي چِ ماضي تايس اًجام تسّن ؟

 


