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رٍسُ داراى ثبیذ ثزای صزف سحزی ثِ هَقغ ثیذار ضًَذ تب فزصت کبفی ثزای غذا خَردى
داضتِ ثبضٌذ.
در سحز ثْتز است یک غذای کبهل ضبهل گزٍُ غالت ،گَضت ٍ سجشی ّب هصزف ضَد.
ثزای ٍػذُ سحزی حتوبً ثیذار ضَیذ ٍ طجق ثزًبهِ غذایی ًبّبر ،غذا ثخَریذ.

در فبصلِ افطبری ٍ سحزی اس خَردى غذاّبی ثی هَرد ٍ تٌقالت (ّلِ َّلِ )....خَدداری
کٌیذ.
در طَل رٍسّبی هبُ رهضبى ثِ دلیل ًَع فؼبلیت َّرهًَی ًخَاثیذ ٍ در ػَض ،ضت ّب سٍدتز
توصیه های غذایی ماه مبارك رمضان :
غذاّبی پز پزٍتئیي ٍ پز اًزصی اس قجیل اًَاع گَضت ،هبّی ،تخن هزؽ ،پٌیز ،کطک ٍ  ...را در
حذ اػتذال هصزف کٌیذ.
هصزف خزهب در هبُ هجبرک رهضبى ثسیبر هفیذ است (ّن در سحز ٍ ّن در افطبر).
افطبر ثب خزهب خستگی را اس ثیي هی ثزد ،ثِ فزد ضبداثی هی دّذ ٍ هَجت سَْلت ّضن غذا

ثخَاثیذ ٍ سحز حتوبً ثیذار ضَیذ.
در ٍػذُ سحزی سؼی کٌیذ غذای سبدُ  ،پزاًزصی ٍ کن حجن ثخَریذ ٍ اس خَردى غذاّبی
حجین خَدداری ًوبییذ .هقذار فیجز (سجَس گٌذم ،هیَُ ،سجشی ٍ )...در غذاّبی خَد را
ثیطتز کٌیذ اهب اگز ثِ ًفخ هؼذُ دچبریذ در هصزف سیبدُ رٍی ًكٌیذ.
ّوچٌیي ػبدات غذایی را ثِ سوت تغذیِ درست ّذایت ًوبییذ.
سِ سبػت پیص اس افطبر پیبدُ رٍی ،فؼبلیت ٍ حزکت ّبی ٍرسضی تٌذ اًجبم دّیذ.

ٍ جذة آى هی ضَد .قٌذ خزهب ٍ کطوص کِ اس اًَاع قٌذ ّبی ســــــبدُ اًذ ٍ راحت جذة
هی ضًَذ ،ثِ سزػت اس طزیق هخبط هؼذُ جذة هی ضَد ٍ ثبػث تخفیف احسبس گزسٌگی
هی گزدد .در ًتیجِ ،رٍسُ دار ثِ طَر طجیؼی غذای فزاٍاًی ًخَاّذ خَرد ٍ ایي سجت خَاّذ
ضذ کِ خطز ٍرم ٍ التْبة هؼذُ در اثز خَردى غذای سیبد ،پس اس هذتی گزسٌگی پیص ًیبیذ.
ه صزف گَضت ثِ صَرت سَح ٍ در صَرت در دستزس ًجَدىِ گَضت استفبدُ اس قلن گبٍ یب

ثْتز است ثب کوی ًوک یب آة ٍلزم یب ضیز داؽ ٍ یک ػذد خزهب افطبر کٌیذ.
در هبُ هجبرک رهضبى ،ثِ دلیل رٍسُ دارای سؼی کٌیذ اس خَردى تزضیجبت ،ضیزیٌی ّبی
سیبد ٍ چزثی ّبی اضجبع ضذُ (رٍغي ّبی جبهذ ،رٍغي ّبی حیَاًی ٍ  )...خَدداری ًوبییذ.
در پخت غذاّب اس افشٍدى هقذار سیبد ادٍیِ جبت ٍ ًوک پزّیش کٌیذ.

گَسبلِ ثب هقذاری َّیج ٍ سجشیجبت هی تَاًذ غذایی ثسیبر هقَی ٍ هغذی ثبضذ ٍ کوجَد

در فبصلِ افطبری تب سهبى خَاة حتوبً حذاقل سِ تب چْبر لیَاى آة ثٌَضیذ.

گَضت را ججزاى ًوبیذ.

اس غذاّبی سیز کِ ثِ طَر سٌتی در سفزُ افطبر جبی گزفتِ یكی را اًتخبة ٍ در ّز ٍػذُ
افطبر یكی را هیل ًوبییذّ ًِ ،وِ را .

کطک یب پزٍتئیي جبهذ ،هٌجغ دیگزی است کِ پزٍتئیي فزاٍاى دارد ٍ ٌّگبم استفبدُ اس آش
رض تِ هی تَاى اس آى استفبدُ کزد .هصزف کطک ثسیبر هقَی خَاّذ ثَد الجتِ کطک ثبیذ
پبستَریشُ ثبضذ یب  20دقیقِ جَضبًذُ ٍ سپس هصزف ضَد.

هثال ً :سٍلجیبی ثْذاضتی یک دٍم کَچک -ثبهیِ تب دٍ ػذد -خزهب تب دٍ ػذد -ضیزیٌی
خطک یک ػذد -حلَا  30گزم -ضلِ سرد ،فزًی ٍ آش یک کبسِ کَچک)
اس غذاّبی پز حجن ،آثكی ٍ تزیذ در ٍػذُ افطبر ثِ ضذت خَدداری کزدُ یب در کوتزیي هقذار

استفبدُ اس غذاّبیی کِ سجشی در پخت آى ثِ کبر رفتِ ،هی تَاًذ در تؼبدل ٍ تٌظین کبر
دستگبُ گَارش ثسیبر هفیذ ثبضذ .هصزف سجشیجبت ثزای ثزطزف کزدى کوجَد اهالح ٍ

هصزف ًوبییذ.
ّز ضت قجل اس خَاة یک لیَاى ضیز یب یک دٍم لیَاى هبست هیل ًوبییذ.

ٍیتبهیي ّب ًیش ثسیبر ضزٍری است.
هزداد هبُ  - 1389رهضبى 1431
هصزف لجٌیبت را کِ در تكبهل ٍ ضكل گیزی دستگبُ ّبی هختلف ثذى ،چِ در دٍراى کَْلت
ٍ چِ در دٍراى ًَجَاًی ثسیبر السم ٍ ضزٍری است ،فزاهَش ًكٌیذ.
خَردى هیَُ در هبُ هجبرک رهضبى ثزای رٍسُ دار ثسیبر ضزٍری است.
هیَُ ّب ثِ سجت داضتي پتبسین فزاٍاى در ایجبد تؼبدل السم ًوکِ خَى هَثزًذ .در ضوي،
چَى خَدضبى آة فزاٍاًی دارًذ ثِ تذریج ضوي ّضن ،آة آساد هی کٌٌذ ٍ ثزای پیطگیزی اس
تطٌگی هفیذ ّستٌذ.
غذاّبی سجک ٍ سٍد ّضن هبًٌذ ضیز ثزًج ،فزًیً ،بى ٍ پٌیز ٍ سجشیً ،بى ٍ کزُ ثب ػسل یب
هزثب ،سَح جَ ،آش ٍ........ثزای افطبری تَصیِ هی ضًَذ.

