ًبى

غذای اصلی ٍ پبیِ هزدم ثسیبری اس وشَرّبی جْبى را تشىیل دادُ ٍ رٍساًِ لسوت اعظن اًزصی ،پزٍتئیي ،اهالح هعذًی ٍ ٍیتبهیي ّبی گزٍُ  Bهَرد ًیییبس را

تبهیي هی وٌذ.در ایزاى حذٍد  66-65درصذ پزٍتئیي ٍ وبلزی  ،حذٍد  2-3گزم اهالح هعذًی ٍ لسوت اعظن ًوه طعبم هَرد ًیبس رٍساًِ اس خَردى ًبى تبهیي هی گزدد.
تحمیمبت ًشبى دادُ است وِ  % 46 ٍ %25اس ایزاًیبى هجتال ثِ فشبرخَى ٍ در هعزض خطز اثتال ثِ فشبرخَى ّستٌذ .یىی اس عَاهل هزتجط ثب فشبرخَى ،دریبفت ثبالی ًوه هی ثبشیذ
وِ خطز ثیوبری ّبی للجی عزٍلی را ثِ طَر چشوگیزی افشایش هی دّذ.طجك تحمیمبت اًجبم شذُ اصالح شیَُ سًذگی ٍ وبّش ًوه دریبفتی ًسجت ثِ دارٍ درهبًی رٍی ویٌیتیز
فشبرخَى اثز هطلَة تزی دارد.
یىی اس عَاهل تبثیزگذار رٍی ثیوبری ّبی عزٍق للجی ،شبخص

طجك آهبرّبی جْبًی حذاوثز ًوه دریبفتی تَصیِ شذُ  5گزم

گالیسویه هَاد غذایی هی ثبشذ .رصین ّبیی وِ دارای شبخص
گالیسویه پبییٌی ّستٌذ خطز ایجبد دیبثت ًَع  ٍ 2ثیوبری

در رٍس هی ثبشذ در حبلی وِ ًوه دریبفتی ایزاًیبى  06گزم در

ّبی عزٍق للجی را وبّش هی دٌّذً .بى ّبی سفیذ دارای

رٍس ّست ٍ ثیشتزیي همذار ایي ًوه اس ًبى ،پٌیز ٍ غذاّبی

شبخص گالیسویه ثبالتز ًسجت ثِ ًبى ّبی تیزُ ّستٌذ ثِ

فست فَد تبهیي هی شَد .وبّش دادى ًوه دریبفتی اس ًبى،

ّویي دلیل ثْتز است اس ًبى ّبی تیزُ تز وِ دارای شبخص

یه راّىبر هَثز ثزای وبّش ًوه هصزفی رٍساًِ هی ثبشذ ٍ

گالیسویه پبییي تز ّستٌذ استفبدُ شَد.

ثبعث ثْجَد فشبرخَى هی گزدد.

نکته
هسئلِ ی هْن در هَرد ًبى ّبی تیزُ ،استفبدُ اس جَّز لٌذ در ًبى ّبی ثزثزی ٍ سٌگه ثزای سفیذ
وزدى ًبى هی ثبشذ وِ استفبدُ اس آى در پخت ًبى ثسیبر خطزًبن است ٍ هصزف ًبى حبٍی ایي هبدُ
شیویبیی ثبعث افشایش اثتال ثِ سزطبى هی شَد.هزدم ثبیذ ثذاًٌذ وِ ًبى سفیذ ًشبى هزغَثیت ٍ ویفیت
ًیست ثلىِ ًبى هغذی ثبیذ درصذ هٌبست سجَس داشتِ ثبشذ وِ سجت تیزُ شذى رًگ ًبى هی گزدد.

معاونت غذا ودارو یشد-آسمایشگاه کنتزل مىاد غذایی وبهداشتی استان یشد
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