
 
 

 اهتیاص  5/11وثَد یذ ضایع تشیي علت قاتل پیطگیشی اص آسیة هغضی دس دٍساى کَدکی است ٍ کوثَد یذ تا ک

 .ضشیة َّضی کَدکاى سا کاّص هیذّذ

 

  عقة هاًذگی رٌّی ٍ گَاتش سا تذًثال داسد ٍ  ٬تَلذ ًَصاد هشدُ  ٬سقط جٌیي  ٬کوثَد یذ عَاسضی هاًٌذ ًاصایی

 .اکثش اختالالت ًاضی اص کوثَد یذ دائوی ٍ غیش قاتل تشگطت ّستٌذ

 

گشچِ تشای پیطگیشی اص تیواسیْای قلثی ٍ عشٍقی ٍ افضایص فطاس خَى هصشف کن ًوک تَصیِ ضذُ است اها ّواى 

د ًیاص تذى سا تاهیي ًوایذ ٍ اص طشفی عَاسض احتوالی تصفیِ ضذُ تاضذ تا یذ هَس یذداس هقذاس کن تایذ اص ًوک ّای

 .ًاضی اص ٍجَد ًاخالصی ّا دس ًوک ًیض تشطشف گشدد

حزف ( کشیستالیضاسیَى هجذد)تْذاضتی کِ ًاخالصی ّای آى طی فشآیٌذ تصفیِ "ًوک تصفیِ ًوکی است کاهال 

 .ضذُ است

  تِ هذت تیطتشی حفظ هی کٌٌذ یذ سا تْتش ٍ ٬ًوک ّای تصفیِ ضذُ یذداس تِ دلیل خلَظ تاال. 

 تشای حفظ ّشچِ تیطتش یذ تْتش است ًوک یذداس پس اص پایاى طثخ ٍ جَش خَسدى غزا تِ آى اضافِ ضَد. 

  ًوک ّای یذداس ًثایذ تِ هذت طَالًی دس هعشض ًَس خَسضیذ یا سطَتت قشاس گیشًذ چشا کِ یذ خَد سا اص دست

 .هیذٌّذ

  سفالی یا ضیطِ ای سًگی تا سشپَش هحکن  ٬چَتی  ٬تْتش است ًوک یذداس سا دس ظشف تذٍى هٌفز پالستیکی

 .ًگْذاسی کشد

  هَجة اص دست سفتي تخطی اص یذ آى هی ( تیص اص یکسال)ًگْذاسی ٍ رخیشُ ًوک یذداس تِ هذت طَالًی

 .تْیِ ًوائیذضَد تٌاتشایي حتی االهکاى ًوک یذ داس سا تشای هصشف کَتاُ هذت 

 ّشگض اص سٌگ ًوک تشای طثخ غزا ٍ یا خیساًذى تشًج استفادُ ًکٌیذ. 

  ُّوَاسُ تایذ تِ تاسیخ هصشف ًوک ٍ ٍجَد پشٍاًِ ساخت اص ٍصاست تْذاضت ٍ دسهاى ٍ قیذ عثاست تصفیِ ضذ

 .تشسٍی تستِ تٌذی دقت کشد

 ًپاضیذ ًوک غزا تشسٍی سفشُ سش ٍ کٌیذ استفادُ کوتشی ًوک اص غزا پخت تشای. 



 دّیذ کاّص سا ضَس چَب چیپس، پفک، اًَاع هاًٌذ ضَس تٌقالت هصشف. 

 کٌیذ هصشف ًذادُ تَ ٍ ًوک تذٍى ّا آجیل ٍ داًِ هغض اًَاع اص. 

 فشًگی گَجِ خیاس، سثض، گَجِ هثل( ضَد هی خَسدُ خام صَست تِ کِ ّایی سثضی ٍ ّا هیَُ سٍی تش ٍ ...( 

 .ًپاضیذ ًوک

 ًواییذ خَدداسی جذا ..... ٍ ًوک سٌگ دسیا، ًوک هثل استاًذاسد غیش ّای ًوک هصشف اص 

 ًطاى هتعذدی هطالعات .یاتذ هی افضایص ًوک صیاد هصشف تا هعذُ سشطاى تِ اتتال خطش، ًوک صیاد هصشف 

 .است هعذُ سشطاى تِ اتتال علل اص یکی ضذُ سَد ًوک غزاّای کِ است دادُ

 ٍجَد داضتِ  گشم 5/1 اص تیطتش غزایی هحصَل یک گشم 100 دس اگش تْذاضت جْاًی ساصهاى تَصیِ تشاساس

 تِ تایذ غزایی ّای تشًاهِ دس تٌاتشایي . ضَد هی تعشیف کن ًوک1/0 اص کوتش هقذاس ایي اگش پشًوک ٍتاضذ، 

 .داضت هٌاسة اًتخاب ٍ کشد تَجِ غزایی هَاد تشچسة

 


