
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       «تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا»         

در  Dثب تَخِ ثِ ضیَع ثبالی کوجَد ٍیتبهیي  :Dهصزف هکول ٍیتبهیي 

ٍاحذی  50000سبل هبّبًِ یک پزل  12خبهؼِ، ًیبس ّست افزاد ثبالی 

، طجك پزٍتکل ٍسارت ثْذاضت ٍ درهبى ٍ آهَسش Dهکول ٍیتبهیي 

سبلِ ًیش ّز دٍ هبُ یک ػذد هکول  2 -12پشضکی هصزف ًوبیذ. کَدکبى 

 هصزف کٌٌذ.  Dّشار ٍاحذی ٍیتبهیي  50

اس  ثِ خبطز داراثَدى هَاد هغذی گًَبگَى  هیَُ ٍ سجشی هصزف رٍساًِ * 

ٍ   پتبسین ،هٌیشم ،آّياهالح هؼذًی  ،    A ،C  ،Bٍیتبهیٌْبی  ِ خول

کبرتٌَئیذ هیتَاًذ هب را در ثزاثز ٍ  هَادآًتی اکسیذاًی ّوچَى فالًٍَئیذ 

 ثیوِ کٌذ. ثخصَظ  کزًٍب ثیوبری ّبی سیبدی

 ثزای پیطگیزی اس کزًٍب در کٌبر ّز ٍػذُ غذایی اس سبالد ضبهل

اًَاع سجشی ّبی ثزگی هثل اسٌفبج ، اًَاع کلن، لجَ ٍ َّیح ٍ  

خؼفزی ٍ ثطَرکلی سجشی خَردى استفبدُ کٌیذ. اگز ثِ دلیل 

هطکالت گَارضی لبدر ثِ هصزف ایي گًَِ سجشیدبت ثِ صَرت 

 خبم ًیستیذ، آًْب را ثب کوی آة ثخبرپش کٌیذ.

 را ّستٌذ  c ٍ A ٍیتبهیي اس سزضبر کِ  حلَایی کذٍ ٍ ضلغن رٍساًِ* 

 .کٌیذ هصزف

آخیل  هبًٌذ) ًوک پز ٍ چزة تٌمالت هصزف خبی ثِ لزًطیٌِ دٍراى در* 

 ًَضیذًی ٍ ثیسکَیت ٍ ضیزیٌی اًَاع هبًٌذ) ضیزیي ٍ( ًوکی ّبی ٍ تخوِ

 کٌیذ. استفبدُ ّب هیَُ اًَاع اس ،(لٌذ ثب ضذُ ضیزیي ّبی

 ایي. کٌیذ استفبدُ هصزفی ّبی غذا در رٍس ّز پیبس ٍ سًدجیل سیز، اس* 

 .هستند ایوٌی سیستن کٌٌذُ تمَیت غذایی هبدُ سِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تؼبدل ٍ تٌَعدر ثزًبهِ غذایی رٍساًِ، ثِ هٌظَر سبلن سیستي ثبیذ دٍ اصل 

یبس ثزای حفظ تؼبدل ثِ هؼٌی همبدیز کبفی اس هَاد هَرد ً .رػبیت گزدد

 6سالهت ثذى است ٍ تٌَع یؼٌی هصزف اًَاع هختلف هَاد غذایی کِ در 

گزٍُ اصلی غذایی )ًبى ٍ غالت، سجشی ّب، هیَُ ّب، ضیز ٍ فزآٍردُ ّبی 

 آى، گَضت ٍ تخن هزؽ ٍ حجَثبت ٍ هغش داًِ ّب( لزار دارًذ.

ٍ  ییغذا یتاهٌ ی تبهیيثزا یبسً یصپ ییهَاد غذا ایوٌی غذایی: هَادایوٌی 

اس  یزٍی، پیگزاىخَد ٍ د یغذا ثزا یِسبلن است. ٌّگبم تْ ییغذا ینرص یک

 یاس آلَدگ یزیخلَگ یثزا یالذاهبت ثْذاضتاصَل ثْذاضت فزدی ٍ رػبیت 

 هْن است.ثسیبر  اس غذا یًبض یّب یوبریٍ ث ییهَاد غذا

در  در صَرت اهکبى، یکبف یجزاس هصزف ف یٌبىاطو یثزا: هصزف فیجز کبفی

سجَس دار را  یٍ غذاّبّب، حجَثبت  یَُ، هی ّبسجش ییغذا یتوبم ٍػذُ ّب

ًبى ّــبی تْیِ ضــذُ ثــب آرد ســجَس دار، ثزًــح اس . اًتخبة کٌیذ

کبهــل  لْــَُ ای، هب کبرًٍــی ســجَس دار، خــَ ٍ گٌــذم

ثیطتز استفبدُ ًوَدُ ٍ اس سجشی ّب ٍ هیَُ ّب ثِ )پَســت ًگزفتــِ( 

 ػٌَاى هیبى ٍػذُ استفبدُ کٌیذ.

ّز فزدی در رٍس ثبیذ ثِ طَر هؼوَل ّطت لیَاى آة ٍ هبیؼبت هٌبست * 

 رسبًی هٌبست ثزای حفظ سالهتی ٍ تمَیت سیستن ایوٌیآةدریبفت کٌذ. 

 .ضزٍری است ثذى

 

 دانشگاه علوم پششکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایزان

 هارستانب بهارستان شبکه بهداشت و درمان شهزستان

 

خانوادههداشت : واحد بتهیه کننده  

 بزنامه بهبود تغذیه

 شبکه بهداشت و درمان بهارستان



 
 

 

 

 

 . کٌیذ استفبدُ خَد رٍساًِ غذایی رصین در ضجذر ٍ هبش گٌذم، خَاًِ اس* 

 B   ٍ C گزٍُ ّبی ٍیتبهیي ٍ آّي پزٍتئیي، اس سزضبر ّب خَاًِ ایي

 سیستن ایوٌی هْوتزیي ػبهل ٍ اثشار ثزای در اهبى هبًذى

چزثی  ٍ ًوک ٍ لٌذ سیبد اس اثتال ثِ کزًٍب است، اهب هصزف

سیستن ایوٌی ضوب را رٍس ثِ رٍس ضؼیفتز هی کٌذ ٍ 

 احتوبل اثتالی ضوب  ثِ کزًٍب را افشایص هی دّذ

هَاد غذایی  کِ پزًوک ، ضیزیي ٍ پز چزة ّستٌذ ،سهیٌِ سبس اضبفِ 

ٍسى ٍ چبلی ٍ ثِ تجغ آى افشایص احتوبل اثتال ثِ کزًٍب ، دیبثت ، پز 

ًَذ ٍ خَد ایي ثیوبری فطبری خَى، چزثی خَى ثبال ، کجذ چزة ٍ... هی ض

 را افشایص هی دّذ.  19ّب خطز اثتال ٍ هزگ ًبضی اس کٍَیذ 

:تَصیِ ّبی کلیذی 

در دٍراى ّوِ گیزی کزًٍب اس هَاد غذایی کن چزة، کن ًوک ٍ ثب لٌذ * 

 کوتز استفبدُ کٌیذ.

تب خبیی کِ هوکي است، رٍساًِ هبست ٍ ضیز ٍ پٌیز کن چزة هصزف * 

 کٌیذ.

 

 

 

 

 در دٍراى لزًطیٌِ ثِ خبی هصزف تٌمالت چزة ٍ پز ًوک )هبًٌذ آخیل ٍ * 

تخوِ ّبی ًوکی( ، چیپس ، اًَاع پفک ، ٍ هَاد ضیزیي )هبًٌذ اًَاع 

ضیزیٌی ٍ ثیسکَیت ٍ ًَضیذًی ّبی ضیزیي ضذُ ثب لٌذ(، اس اًَاع هیَُ ّب 

 استفبدُ کٌیذ. 

احتوبل اثتالی افزاد چبق ثِ کزًٍب ثیص اس دیگز افزاد است، هزالت * 

 ٍسًتبى ثبضیذ.

 چاقی = افشایش احتمال ابتال به کزونا = خداحافظی با سندگی* 

ثِ خبی استفبدُ اس ًَضبثِ ٍ ًَضیذًی ّبی ضیزیي، اس دٍؽ یب * 

 .ذُ ّبی غذایی استفبدُ کٌیذهبءالطؼیزّبی ثذٍى لٌذ در ٍػ

هصزف سس هبیًَش را هحذٍد کٌیذ ٍ سبالد خَد را ثب چبضٌی ّبیی * 

ّوچَى اًَاع سزکِ، آثغَرُ، آثلیوَ، آة ًبرًح ٍ سجشیدبت هؼطز هیل 

 .کٌیذ

 ٍ غذاّبی کبلجبسٍ  سَسیس، پیتشا اًَاع هثل فَدّب فست هصزف* 

کٌیذ تب احتوبل  هحذٍد را ّستٌذ سیبدی ًوک ٍ سذین حبٍی کِ کٌسزٍی

 اثتالی ضوب ثِ کزًٍب کوتز ضَد.

 

 

 ًوکذاى را اس سفزُ ّبی خَد حذف کٌیذ.* 

  کٌسزٍی ٍغذاّبی  ٍکبلجبس سَسیس ، پیتشا اًَاع هثل فَدّب فست هصزف* 

 

ثِ ًوک پٌْبى در هَاد غذایی تَخِ کٌیذ. اًَاع کٌسزٍّب ، فست فَدّب ، * 

  .آخیل ٍ تٌمالت ، ضَر ّب ٍ تزضی ّب حبٍی همذار سیبدی ًوک ّستٌذ

 اس ًوک خبی ثِ غذاّب تْیِ در ًوک هصزف کبّص ٍ غذا طؼن ثْجَد ثزای* 

 استفبدُ ... ٍ ضَیذ ًبرًح،آٍیطي، آة لیوَتزش، سیز، تبسُ، ّبی سجشی

 .کٌین

   پَست هزؽ ٍ چزثی ّبی گَضت ٍ هزؽ را خذا کٌیذ.* 

 .اس غذاّبی سزخ کزدُ استفبدُ کٌیذسؼی کٌیذ کوتز * 

هَاد غذایی خزیذاری ضذُ را ثِ ضیَُ سبلن آهبدُ ٍ هصزف ًوبییذ. اس رٍش * 

 .یب آثپش کزدى ثدبی سزخ کزدى استفبدُ ًوبییذّبی ثخبر پش 

 درست غذا خبًِ در کٌیذ سؼی ٍ ًکٌیذ تْیِ غذا ثیزٍى حتی االهکبى اس *

 .کٌیذ

اًَاع ًَضبثِ ّب ٍ آثویَُ ّبی صٌؼتی، آة ًجبت، ضکالت، ًَضیذًی ّبی * 

ضیزیي هثل ضزثت ّب، اًَاع هزثب ٍ اًَاع ضیزیٌی ّبی خطک ٍ تز حبٍی 

همبدیزسیبدی هَاد لٌذی ّستٌذ. هصزف سیبد هَاد لٌذی ّن هَخت تحزیک ٍ 

 تضؼیف سیستن ایوٌی ثذى هی ضَد . در هصزف آًْب افزاط ًکٌیذ.
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