
ست   رك ديذي شذي ا تذا هنمايي شما  ش َ را آمُس جهت  هنما  نياس هب ره ضُهن .  ايه را ت  رد صُر

ن با شماري تلفه اهي نيذ هب بيمارستا ُا هنمايي رتشيب ميت   َ سپض با 66783120 - 8را

ش  آمُس ق  خلي اات خانم كرپي –دا ق _ يا ره رَس هفتً هب كلينيك . تماص حاصل نماديي -    اات

ش   .  مراجعً نماديي–آمُس

 

ي كمكي رباي رشذ 6شيز مارد ات پايان  ع غذا ذَن اضاهف كردن ره نُ  ماٌگي هب تنٍايي َ ب

ُار كافي است  ي كمكي رد پايان . طبيعي شيز خ ع مي شُد 6غذا همزمان .  ماٌگي شزَ

ذ  ت تغذهي با شيز مارد اصزايش ياب ي كمكي شيز مارد اداهم داشتً َ حتي دفعا ع غذا .  با شزَ

ي كمكي  : شزَع َ رتتيب َ اداهم غذا

 (آرد ربنج يك اقشك مربا خُري  )صرني : هفتً اَل ماي هفتم 

حرري باد ام يك اقشك مربا خُري : هفتً دَم ماي هفتم 

 اقشك مربا خُري 3-6سُپ اس : دَ هفتً آخر ماي هفتم 

ر كم  : دَ هفتً اَل ماي هشتم  غ هب مقذا سردي تخم مر

سي يك نخُد مخلُط با كمي شيز مارد يا آب جُشيذي  -  ذا ان

ت  : دَ هفتً دَم ماي هشتم - پُري سبشيجا

ت هب سُپ كُدك  : دَ هفتً اَل ماي نهم  اضاهف كردن حبُبا

آب ميُي اتسي خاوگي : دَ هفتً دَم ماي نهم 

اهي كُچك ميُي : دَ هفتً اَل ماي دهم  استفادي اس تكً 

غ پختً شذي باشذ : دَ هفتً دَم ماي دهم  . كتً رنم هك رد آب ضُشت يا مر

: صرني آرد ربنج 

ُاد السم  يك اقشك مربا خُري : آرد ربنج : م

ُان شكر :  شيز  نصف اقشك مربا خُري : نصف لي

ليكً  (جُشيذي سزد  )ابتذا شيز جُشيذي : طرس تهيً  را با آرد ربنج َ شكر مخلُط كردي َ رد حا

ُام بيايذ  معمُال بعذ اس جُش . رَي شعلً ماليم است بهم زبنيذ ات كم كم ربنج پختً َ ق

ت ماليم كافي است 10 ات 5آمذن حذَد  .    دقيقً حرار

 : (حرريي بادام  )صرني بادام 

ُاد السم  شكر  نصف اقشك مربا خُري - آرد ربنج يك اقشك مربا خُري : م

 عذد 5: بادام 

اه را يك طاعت رد آب جُش خيض كردي َ سپض پُست : طرس تهيً  ام  ابتذا باد

ام را با آرد ربنج َ شكر مخلُط كردي َ داخل شيز  جُشيذي  )آن را گرفتً َ پُرد كنيذ پُرد باد

ُام بيايذ  (شذي  ت ماليم آرنا بهم زبنيذ ات هب ق . ربزييذ َ رَي حرار

:  پُري سيب سميني 

ُاد السم   گرم معادل يك عذد كُچك  50: سيب سميني : م

 اقشك غذا خُري 5 سي سي معادل 20:  شيز 

گرم معادل يك اقشك مربا خُري  5: كري 

:  طرس تهيً 

ريم هك كامال پختً  اخل آب جُش ريخنً َ ميگذا ابتذا سيب سميني را شستً َ با پُست د

ذي شذي را با كري مخلُط  ذي كنيذ بعذ سيب سميني رن شُد سپض پُست آن را گرفتً َ رن

ُاي ربسذ  اضاهف كنيذ ات هب رنمي َ غلظت دلخ .  كردي َ كم كم هب آن شيز 

، نخُد صروگي َ لُبيا سبش نيش هب همبه شكل تهيً  : تُهج  ، عذص  ُايي  ، كذَ حل پُري هُيج 

. مي شُد 

:     سُپ 



ُاد السم  رتجيحا ضُشت  ) گرم معادل يك تكً متُسط خُرشتي 30ضُشت : م

  (ماهيچً ضُسفىذ 

 گرم معادل يك اقشك مربا خُري 5: ربنج 

 گرم معادل يك عذد كُچك  30: هُيج 

ريم ات كمي پختً شُد سپض هُيج َ ربنج را اضاهف كردي َ مذتي بعذ  ابتذا ضُشت را مي صذا

ذ رباي بهتز شذن  ُاد بخُبي پختً شُن م ريم ات كليً  سيب سميني را اضاهف مي كنيم َ ميگذا

ُان اس چىذ قطري آب انرنج يا آب ميُي اتسي استفادي كرد  . طعم سُپ مي ت

ي كُدك  : مقُي كردن غذا

ي كُدك اضاهف كنيم هك ارنژي آن را رتشيب كىذ  ُادي هب غذا م اه داراي .  يعني  غه  رَ

ي كُدكي هك آهستً رشذ مي كىذ تُصيً  غه هب غذا ر كمي رَ ارنژي هستىذ َ اصزَدن مقذا

مي شُد 

غه –1  ، ماعي  ) رَ يتُن  غه س ، رَ ذَن اضاهف كردن حجم غذا ارنژي  (... كري  ب

.  آن را رتشيب مي كىذ 

غه باعج رنم شذن غذا ميشُد – 2  . رَ

ي كُدك  : مغذي كردن غذا

، امالح َ َيتاميه آن را رتشيب كىذ  ي كُدك اضاهف كنيم هك رپَتئيه  ُادي هب غذا م . يعني 

كان كمي ضُشت اضاهف كنيذ  م ذ ا ي كُدك ات ح ت . هب غذا ع حبُبا ُا ي كُدك ان هب غذا

غ اضاهف كنيذ . پختً شذي را بعذ اس هشت ماٌگي اضاهف كنيذ  ي كُدك تخم مر . هب غذا

غ خُدداري كنيذ  )  ع  (ات يك طالگي اس دادن سفيذي تخم مر ُا ي كُدك ان هب غذا

ت ربگ سبش هك داراي َيتاميه ث َ آهه هستىذ اضاهف كنيذ  .  سبشيجا

ري كنيذ – 1 اهي خام َ پختً را مجزا وگٍذا   . غذا

ريذ – 2 .  محل تهيً َ پخت غذا را تميش وگٍذا

ريذ – 3 ذگان دَر وگٍذا ت َ جُن اه را اس دستزص حشزا .  غذا

 آب پاكيشي مصزف كنيذ  – 4

يي پاستُرزيي مصزف كنيذ – 5 ُاد غذا م   .

:  با استفادي اس 

مُسشي اداري طالمت شهرداري منطقً – 1 لب آ        21 مطا

شتي - 2 مُسشي مراكز بٍذا لب آ  مطا

 

 

ي يافت آباد  بيمارستان شٍذا

 

ي كُدك را ردست كنيم؟  چگُهن غذا

ان)  مُسش  هب مارد  (جهت آ
 

ذي  رن آَ د ضل. ص:گر داف  ژنا

رخی   1392 مهر:تهيً ات


