تغزيّ سبنًُذاٌ
سبنًُذاٌ َيبصْبي غزايي خبصي داسَذ .ايٍ َيبصْب ضبيم اَشژي ،پشٔتئيٍ ،چشثئ ،يتبييٍ ْب ٔ يٕاد يؼذَي ْستُذ.
ثٓتشيٍ ساِ اطًيُبٌ اص تبييٍ َيبصيُذيٓبي تغزيّ اي  ،يصشف سٔصاَّ ْش چٓبس گشِٔ اصهي غزايي است .

گشْٔٓبي غزايي ْشو ػجبستُذ اص:
 -1گشِٔ َبٌ ٔ غالت :ضبيم إَاع َبٌ،يبكبسَٔي،گُذو،خٕ،ثشَح ٔ رست است ايٍ گشِٔ كشثْٕيذسات پيچيذِ ٔ فيجش ثّ
ػالِٔ سيجٕفالٔيٍ ،تيبييٍَ ،يبسيٍ ٔ آٍْ،پشٔتئيٍ،سٔي ٔ ،يتبييٍ  ، Eفسفش ٔيُيضيى سا تبييٍ يي كُذ.
ْش ٔاحذ اص يٕاد غزايي ايٍ گشِٔ ثشاثش است ثب  1كف دست َبٌ سُگك يب ثشثشي ٔ يب تبفتٌٕ ٔ يب  4كف دست َبٌ
نٕاش َ ،صف نيٕاٌ ثشَح يب يبکبسَٔي پختّ َ،صف نيٕاٌ اص إَاع غالت پختّ
ييضاٌ يٕسد َيبص اص ايٍ گشِٔ ثستگي ثّ ييضاٌ فؼبنيت سٔصاَّ ٔ ٔصٌ ضًب داسدٔ ،ني ثّ طٕس كهي تٕصيّ يي ضٕد دس
طٕل سٔص ٔ 6-11احذ يصشف ضٕد.
ثٓتش است َبٌ ٔ غالت يٕسد َيبص دس چٓبس ٔػذِ غزايي ييم ضٕد.
يصشف غالت ثّ ًْشاِ حجٕثبت يثم ػذط پهٕ ،نٕثيب پهٕ ،آش خٕ ٔ ًْچُيٍ غالت ثّ ًْشاِ نجُيبت يثم ضيش ثشَح،
سٕپ خٕ ثب ضيش ،يبكبسَٔي ثب پُيش يدًٕػّ پشٔتئيُي كبيهي سا ثشاي ثذٌ فشاْى يي كُُذ.
 -2گشِٔ ضيش ٔ نجُيبت:ضبيم ضيش ٔ فشآٔسدِ ْبي آٌ يثم يبست ،پُيش،كطك ،ثستُي ييجبضذ.ايٍ گشِٔ يًٓتشيٍ
يُجغ كهسيى است ٔ َقص يًٓي دس پيطگيشي اص پٕكي استخٕاٌ ايفب ييكُذًْ.چُيٍ تبييٍ كُُذِ سيجٕفالٔيٍ،
پشٔتئيٍ ٔ ٔيتبييٍ  B12ييجبضذ.
ػالِٔ ثش كهسيى يٕاد ايٍ گشِٔ غُي اص پشٔتئيٍ ،فسفشٔ ،يتبييٍ آ ٔ ٔيتبييٍ ة يي ثبضذ.
يك ٔاحذ اص ايٍ گشِٔ ضبيم يك نيٕاٌ ضيش ،يب يك نيٕاٌ يبست يب  30گشو پُيش (يؼبدل  1قٕطي كجشيت) يب يك نيٕاٌ
كطك يبيغ يب يك ٔ َيى نيٕاٌ ثستُي ييجبضذ.
سبنًُذاٌ ثبيذ دس طٕل سٔص ،حذاقم دس دٔ ٔػذِ غزايي ،اص ضيش ٔ فشأسدِ ْبي آٌ استفبدِ كُُذ .ثٓتش است ضيش ٔ
ي بست كى چشثي يصشف ضٕدَٕ .ضيذٌ يك نيٕاٌ ضيش گشو ،قجم اص خٕاة ثّ ثشطشف ضذٌ كى خٕاثي َيض كًك يي
كُذ.
يقذاس تٕصيّ ضذِ  2-3سٓى دس سٔص يي ثبضذ.
َقص ايٍ يٕاد دس ثذٌ حفظ استحكبو استخٕاٌ ْب ٔ دَذاٌ ْب ،ساليت پٕست ٔ سضذ است.
گشِٔ ييِٕ ْب ٔ سجضي ْب:
ايٍ گشِٔ ضبيم إَا ع ييِٕ ْب ٔ سجضي ْب است كّ ٔيتبييُٓب ٔ يٕاد يؼذَي ثسيبس صيبدي داسَذ.سجضيٓب ٔييِٕ ْبيي
يثم گطُيض ،خؼفشيَ ،ؼُبع ،گٕخّ فشَگي ،فهفم دنًّ اي ،سبقّ سجض پيبصچّ ،پشتقبلَ ،بسَگي ،نيًٕ سجضي ْبي
داساي سَگ سجض تيشِ ،صسد تيشِ ٔ َبسَدي يبَُذ اسفُبجْٕ ،يح ،گٕخّ فشَگي ٔ ييِٕ ْبيي يثم طبنجي ،صسد آنٕ ٔ
ضهيمٔ ،يتبييٍ  Aيٕسد َيبص ثذٌ سا تبييٍ يي كُُذ.
صيتٌٕ ٔ سجضي ْبيي كّ ثشگ سجض تيشِ داسَذ ،داساي ٔيتبييٍ ْ Eستُذ.
ايٍ گشِٔ يُجغ غُي ٔيتبييٍ ْبي گشِٔ ٔ، Bيتبييٍ ٔ، Cيتبييٍ  ٔ Aآٍْ يي ثبضذ.

اسصش غزايي يك ػذد ييِٕ يتٕسط يثال يك ػذد سيت ،پشتقبل يب ْهٕ ،يب  3ػذد صسدآنٕ ،يب َصف نيٕاٌ گيالط ،يب
َصف نيٕاٌ حجّ اَگٕس،يب سثغ طبنجي يتٕسط ،يب يك نيٕاٌ سجضي ثشگي ضكم خشد ضذِ يثم كبْٕ ٔ اسفُبج ،يب َصف
نيٕاٌ سجضي پختّ،يب َصف نيٕاٌ سبيش سجضي ْبي خبو خشد ضذِ َ ،صف نيٕاٌ آة ييِٕ ٔ يب يك ػذد سيت صييُي
يتٕسط ثشاثش است.
دس طٕل يك سٔص حذاقم چٓبس ٔػذِ اص ايٍ گشِٔ استفبدِ ضٕد.
يقذاس تٕصيّ ضذِ ثشاي سبنًُذاٌ اص ييِٕ ْب  2-4سٓى ٔ اص سجضيٓب  3-5سٓى دس سٔص است.
َقص ايٍ يٕاد دس ثذٌ افضايص يقبٔيت ثذٌ دس ثشاثش ػفَٕتٓب ثب تقٕيت سيستى ايًُي ثذٌ ،تشييى صخى ْب،ساليت
پٕست ٔ كًك ثّ سٕخت ٔ سبص ثذٌ است.
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گشِٔ گٕضت،تخى يشؽ ،حجٕثبت ٔ يغضْب :ضبيم إَاع گٕضتٓبي قشيض ٔ سفيذ ،ايؼبء ٔ احطبء،تخى يشؽ ٔ

حجٕثبت ٔ يغضْب ايٍ گشِٔ دس تبييٍ پشٔتئيٍ ،فسفشٔ ،يتبييُٓبي،B12 ٔ B6سٔي ،يُيضيى ،آٍَْ،يبسيٍ ٔ تيبييٍ
َقص داسَذ ٔ ثشاي سضذ ٔ خَٕسبصي الصو است.
ايٍ يٕاد يُجغ غُي اص پشٔتئيٍ  ،آٍْ ،سٔي ٔ ثشخي ٔيتبييُٓبي گشِٔ  Bييجبضُذ ٔ َقص آَٓب دس ثذٌ سضذ ،خَٕسبصي
ٔ ساليت اػصبة است.
ْش ٔاحذ اص ايٍ گشِٔ يؼبدل  60گشو گٕضت پختّ ( 2تكّ يتٕسط خٕسضتي) يب يك ساٌ يشؽ كٕچك َ،صف سيُّ يک
يشؽ کٕچک يب  60گشو يبْي يب دٔ ػذد تخى يشؽ ٔ يب َصف نيٕاٌ حجٕثبت پختّ يب َصف نيٕاٌ اص يغضْب يي ثبضذ.
يقذاس يصشف تٕصيّ ضذِ  2-3سٓى دس سٔص يي ثبضذ.


دس طٕل ْفتّ حذاكثش اص  3ػذد تخى يشؽ استفبدِ ضٕد.



پشٔتئيٍ ْبي گيبْي ثّ تُٓبيي كبيم َجٕدِ اص دٔ يب چُذ َٕع يختهف آَٓب ثب ْى استفبدِ ضٕد.



يصشف گٕضت سفيذ ثٓتش اص گٕضت قشيض است.



يغضْب ثّ صٕست كٕثيذِ ،نّ ضذِ ٔ يب سَذِ ضذِ ثّ تُٓبيي يب ًْشاِ ثب غزا يصشف ضٕد.



يبْي ْبي كٕچك (كيهكب) كّ استخٕاٌ ْبي آٌ ثّ ًْشاِ گٕضت يبْي خٕسدِ يي ضٕد ،ػالِٔ ثش ايُكّ
پشٔتئيٍ يشغٕثي است ،كهسيى ٔ ٔيتبييٍ  Dداسد كّ ثشاي كبْص پٕكي استخٕاٌ يفيذ ْستُذ.

گشِٔ يتفشقّ:
ًَك ،چشثيٓب ،قُذ ٔ ضكش ،ضيشيُي ْب ٔ تشضيٓب دس گشِٔ يتفشقّ قشاس داسَذ.
تٕصيّ يي ضٕدًّْ افشاد ثٕيژِ سبنًُذاٌ اص يٕاد غزايي ايٍ گشِٔ كًتش يصشف كُُذ .سٔغُٓب كال ثّ دٔ ضكم
اضجبع(خبيذ ) ٔ غيش اضجبع (يبيغ) ثًٓشاِ غزا يصشف يي ضَٕذ .تٕصيّ يي ضٕد تب حذ ايكبٌ اص يصشف غزاْبي
سشخ ضذِ پشْيض ضٕد ٔني دس صٕست تًبيم ثّ سشخ كشدٌ حتًب اص سٔغٍ يبيغ يخصٕظ سشخ كشدَي استفبدِ
ضٕد.
ػالِٔ ثش يحذٔد كشدٌ يصشف إَاع چشثيٓب ،سٔغٍ ْبي اضجبع ثبيستي دس ثشَبيّ غزايي دس حذاقم يقذاس يصشف
ضٕد .صيشا يصشف سٔغٍ ْبي اضجبع خطش ثشٔص ثيًبسيٓبي قهت ٔ ػشٔق ٔ سكتّ قهجي سا افضايص يي دْذ .يصشف
سٔغٍ ْبي يبيغ ثّ يقذاس يتٕسط يفيذ است ٔ اثش يحبفظتي ثش ػهيّ ايدبد نختّ دس خٌٕ ،حًالت قهجي ٔ سكتّ
قهجي داسد.
خبيگضيٍ كشدٌ سٔغُٓبي يبيغ ثدبي خبيذ دس ْش سُي يي تٕاَذ سجت كبْص سطح كهستشٔل خٌٕ ٔ دس َتيدّ
كبْص احتًبل اثتال ثّ حًالت قهجي ضٕد .ثطٕس كهي تٕصيّ يي ضٕد غزاْب ثصٕست كجبثي ،آة پض ٔ يب تُٕسي تٓيّ
ضَٕذ.

يٓذيّ يصاليي پٕس -کبسضُبط اسضذ تغزيّ

