سالمىدان بايد بزاي داشته رصيم غذايي سالم تالش كىىد.
سطين غزايي هٌاسة ،تِ پيشگيشي يا دسهاى تيواسيّاي هشتثط تا سالوٌذي مول هيمٌذ.

سالمىد عشيش ،بزاي داشته تغذيه سالم ،وكتههاي سيز را به صًرت ريساوه
رعايت كىيد:
 هصشف سٍصاًِ هَاد غزايي سالن ٍ هتٌَع
 هصشف اًَاع هيَُّا ٍ سثضيّايي مِ داساي سًگّاي هتٌَعي ّستٌذ
 هصشف غالت ،شاهل غزاّاي تْيِ شذُ اص گٌذم ،تشًج ،رست ،جَ ٍ  ،...هخصصصًَصاال غصالت
ماهل (سثَسداس)
 هصشف شيش ٍ لثٌيات منچشب يا تذٍى چشتي
 هصشف گَشت ،هشغ ٍ هاّي لخن ٍ تذٍى پَست ،حثَتات ٍ تخنهشغ .هاّي ٍ حصثصَتصات
هيتَاًٌذ جايگضيي گَشت ٍ هشغ شًَذّ .وچٌيي هصشف هغضّا ٍ داًِّا (يعصٌصي يجصيصل
تذٍى ًول ٍ چشتي) تِ هقذاس من
 تِ حذاقل سساًذى هصشف شنش ٍ هَاد غزايي حاٍي ملستشٍل ٍ چشتي ،هخصًَاال چصشتصي
اشثاع ٍ چشتي تشاًس ،هصشف غزاّا تِ ًَست منچشب ،پشّيض اص سشخ مشدى هَاد غزايصي،
استفادُ تيشتش اص چشتيّاي غيش اشثاع يعٌي چشتيّاي هَجَد دس غزاّاي گياّي هاًصٌصذ
سٍغيّاي گياّي ٍ هغضّا ٍ ًيض هاّي
تًجه :غزاّاي گياّي فاقذ ملستشٍل ّستٌذ.
چشتي اشثاع ،هعوَالال دس غزاّاي حيَاًي ٍجَد داسد.
ٍجَد چشتي تشاًس سا هيتَاًيذ اص سٍي تشچسة هحصَالت تستِتٌذي شذُ ،تخَاًيذ.

صحيح غذا خًردن به شما كمك ميكىد سالم ي مستقل باقي بماويد ي ظاهز ي
احساس خًبي داشته باشيد.
 دسيافت ًول سٍصاًِ خَد سا تِ حصذامصثصش تِ مصٌصتصشل ٍصى
دي سًم قاشق مزباخًري ومك هصحصذٍد خَد تَجِ مٌيذ.

مٌيذ .غزاّاي من ًول هصشف مصٌصيصذ ٍ اهناى غزا خصَسدى
ًونذاى سا اص سش سفشُ تشداسيذ.
دس جوص ( جصوص
خاًَادُ ٍ دٍستاى)
هقذاس مافي يب ٍ هايعات هصشف مٌيذ.
 تشاي جلَگيشي اص هسوَهيت ّاي غزايصي سا تشاي خَد فشاّن مٌيذ تا اص غزا خصَسدى
اص خَسدى شيش ٍ لثٌيات غيشپاستَسيضُ ٍ تيشتش لزت تثشيذ.
خصام
هشغ
تخن
ٍ
هاّي
هشغ،
گَشت،
اًَاع
فشقي ًوي مٌذ مِ سي شوا چقذس است،
خصام
ّصاي
جصَاًصِ
ًصيصض
ٍ
پختِ
ًين
يا
اص ّويي اهشٍص هي تصَاًصيصذ يسام يسام
سا
غزايي
هَاد
تْذاشت
ٍ
مٌيذ
خَدداسي
تغييشات هثثتي دس شيَُ صًذگي ٍ ًصَع
.
مٌيذ
سعايت
خَتي
تِ
غزا خَسدى خَد ايجاد مٌيذ.
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