
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضغین ضٍظاًِ ثبیس هجتٌی ثط کطثَّیسضات :  کزبًَیدارت -

ثَزُ ٍ ثِ هیعاى کبفی اظ هٌبثغ کطثَّیسضات هبًٌس اًَاع 

ًبى،ًبى گٌسم کبهل یب سجَس زاض  ثْتطیي)ًبى

،ثطًج،غالت،سیت ظهیٌی ،حجَثبت،هبکبضًٍی ٍ سبیط هٌبثغ (

 .   استفبزُ گطزز

ّوچٌیي زض ضغین ضٍظاًِ هیعاى ٍ ًَع :  پزيتئیه       

ثْتط است اظ پطٍتئیي . پطٍتئیي هصطفی هْن هی ثبضس 

ّبی ثب کیفیت ذَة استفبزُ گطزز ؛ هبًٌس ترن هطؽ ، 

پٌیط ، گَضت لطهع ، گَضت سفیس ٍ ّوچٌیي ضیط ، آة 

ّوچٌیي استفبزُ اظ جَاًِ غالت زض  ...هبّی ، هیگَ ٍ 

 کٌبض پطٍتئیي ّبی حیَاًی 

ثبیس اظ هصطف غصاّبی ثب چطثی ثبال ذَززاضی :  چزبی   

کطز ظیطا هیعاى ثبالی چطثی هوکي است ثبػث کبّص 

سطح پبسد سیستن ایوٌی ثسى گطزز ٍ زض ًتیجِ ثبػث 

ًَع چطثی . فعایص حسبسیت ثسى ثِ ػفًَت ضَز ا

 3 هصطفی هْن هی ثبضس کِ ثْتط است ثیطتط اظ اهگب 

 ٍ  ی اظ ایي اسیس چطة استفبزُ گطززٍ هَاز غصایی غي

 جْت ثِ ضطٍضی چطة کبفی  اسیسّبی همساض زضیبفت

 است ضطٍضی ّبی ثسى ثبفت ًَسبظی

 

 :فُزست مًاد غذایی پز کبلزی پز پزيتئیه 

ثب ضیط ، ( فطًی یب حلین ) غالت پرتِ : ي غالت  وبن

هبکبضًٍی ثب گَضت ، لبضچ ٍ پٌیط  ثطًج  کطُ ٍ ضکط 

 اًَاع ًبى سجَس زاض  سیت ظهیٌی ثب کطُ  

توبهی اًَاع سجعی ّب ثِ صَضت ذبم ، پرتِ ٍ :سجعی ّب

 یب سطخ ضسُ

اًَاع هیَُ تبظُ ، آة هیَُ تبظُ ٍ طجیؼی ، :میًٌ َب

 ع هیَُ ، هیَُ ذطک ضسُ ٍ یب سبالز هیَُ کوپَت اًَا

اًَاع گَضت آثعیبى ،  : گَضت ٍ هَاز غصایی پطٍتئیٌی

هبکیبى ٍ زام ثِ صَضت آة پع ، کجبثی ، ٍ سطخ ضسُ ثب  

کطُ یب ضٍغي هبیغ ٍ ّوچٌیي افعٍزى پَزض ضیط ذطک ثِ 

 اًَاع سَح ٍسس

ضیط ٍ هبست ثب چطثی :شیز ي فزآيردٌ َبی آن

پٌیط ذبهِ ای ) ذبهِ ، ثستٌی ، اًَاع پٌیط  هتَسط ٍ ثبال ،

 ، افعٍزى پَزظ ضیط ذطک ثِ ضیط ، زٍؽ ( 

ثْتطیي ًَع ضٍغي ) اًَاع ضٍغي ّبی هبیغ :چطثی ّب

) ، کطُ هبیًَع ، زاًِ ّبی ضٍغٌی (  ٍ ضٍغي کٌجس ظیتَى

 الجتِ ذبم ( ثبزام ، فٌسق ، گطزٍ ٍ غیطُ , پستِ

ػسس ، لَثیب چیتی ، لَثیب لطهع ثِ صَضت پرتِ :حبًببت

 زض غصا یب ّوطاُ ثب سیت ظهیٌی ٍ آة گَش یب گَضت

 تعبلی بسمٍ
 

 :مقدمٍ 
زض ظهبى ثطٍظ سَذتگی ثِ ػلت جطاحبت ٍاضزُ    

اهالح، هبیؼبت ٍ پطٍتئیي ّبی ثسى ثِ ذصَظ 

ػضالت ثسى اظ ثیي هی ضًٍس کِ ثبػث کبّص ٍظى 

ّسف اظ ضغین زضهبًی ایي ثیوبضاى .ثیوبض هی گطزز

سَء تغصیِ ، افعایص سطح جلَگیطی اظ ایجبز 

ثطلطاضی تؼبزل آة ٍ , سیستن  ایوٌی ثیوبض 

الکتطٍلیت ّب ، تسطیغ زض التیبم ظذن ّب ٍ ّوچٌیي 

کٌتطل لٌس ذَى افعایص یبفتِ زض ثطذی اظ ثیوبضاى 

ًیبظ ثیوبضاى ثِ اًطغی ، پطٍتئیي ، ٍیتبهیي .است

ٍ ّوچٌیي  A, C , E, D, K, B  ّبی  گطٍُ

کطٍم ، هس ، پتبسین ، آّي ،  هَاز هؼسًی ضٍی ،

کلسین  ٍ سبیط هَاز هغصی زیگط هبًٌس اسس آهیٌِ 

ّبی گلَتبهیي ٍ آضغًیي  ٍ ّوچٌیي اسیس چطة 

 . افعایص هی یبثس  3 اهگب 

 



 

 ومًوٍ رصیم غذایی پزکبلزی ي پزپزيتئیه  

 119گطم کطثَّیسضات ،  252ایي ًوًَِ ضغین ضٍظاًِ   

 .گطم چطثی ضا تأهیي هی ًوبیس 110گطم پطٍتئیي ٍ 

            1ثِ اًساظُ ) گطم  30پٌیط + ثطش  2ًبى : صجحبًِ 

 1هطثب + لبضك هطثب ذَضی  1کطُ ( + لَطی کجطیت 

لیَاى  1یط ثب چطثی هتَسط یب ثبال ش+ لبضك غصا ذَضی 

 لبضك غصا ذَضی 1ػسل + 

لیَاى آة هیَُ تبظُ ٍ  2ػسز یب  2هیَُ : هیبى ٍػسُ 

 ػسز  1کیک یعزی + طجیؼی 

گَضت پرتِ + لبضك غصاذَضی  25ثطًج پرتِ : ًبّبض 

 2ضٍغي هبیغ + لیَاى  2/1حجَثبت پرتِ + گطم  120

 2یتَى ضٍغي ظ+ کبسِ سبالز  1+ لبضك غصاذَضی 

 لبضك هطثبذَضی

 ػسز هیَُ 2: هیبى ٍػسُ 

لبضك  1هبیًَع + ػسز  2ترن هطؽ + ثطش  4ًبى : ضبم 

 ػسز ذیبض 1ػسز گَجِ ،  1+ غصاذَضی 

 

ػسل ، اًَاع هطثب ، ضیطیٌیجبت ، اًَاع : لٌس ّبی سبزُ 
 ( ثِ هیعاى تَصیِ ضسُ ) ز ٍ ضکط کیک ، لي

 وکبت مُم  

جْت جلَگیطی اظ افعایص استطس زض ثیوبضاى زچبض 
سَذتگی ؛ ثیوبضاى ثبیس اظ ذَضزى هَاز غصایی استطس ظا 

هبًٌس لَُْ ، الکل ، چبی ظیبز ٍ پط ضًگ لٌسّبی سبزُ ثِ 
) هیعاى ظیبز ، هَاز غصایی صٌؼتی ٍ فطآٍضی ضسُ 

ّبی آهبزُ طجد ، اًَاع ًَضبثِ ّب سَسیس ، کبلجبس ، غصا
........ ، ًَضیسًی ّب ٍ آة هیَُ ّبی صٌؼتی ٍ تجبضی ٍ 

ذَززاضی ًوبیٌس هصطف ظیبز ٍ ثیص اظ اًساظُ لٌسّبی (
سبزُ ػالٍُ ثط افعایص هیعاى استطس زض ثیوبض ثبػث 
افعایص لٌس ذَى ضسُ ٍ زض ػبهلی ثطای ذطٍج آة اظ 

الالت تٌفسی هی سلَل ّب ٍ کن آثی ثسى ٍ حتی اذت
لیَاى ضیط گطم  1ثطای ایجبز آضاهص هی تَاى اظ  .گطزز 

استفبزُ اظ . ػسز سیت زض ٌّگبم ذَاة ثْطُ ثطز  1یب 
کوپلکس ٍ  B، هٌبثغ ٍیتبهیي گطٍُ  Dهٌبثغ ٍیتبهیي 
. ثْطُ ثطز  Cهٌبثغ ٍیتبهیي 

 پیطگیطی ، هْن اصل زٍ ثِ تَجِ ًیع ًمبّت زٍضُ زض

  .زاضز اّویت ثسى شذبیط ىتأهی ٍ تغصیِ سَء اظ
 ثبضٌس؛ هی اضتْبیی ثی زچبض ثیوبضاى ایي کِ آًجبیی اظ

 زض ًیبظ هَضز غصایی هَاز غصایی، ضغین تٌظین اظ ثؼس

 زض ٍػسُ، ّط زض کن همساض ٍ ثیطتط ّبی ٍػسُ تؼساز

 ٍ ًطم غصایی ضغین یک اظ ٍ گیطز لطاض ّب آى اذتیبض

 زگطز استفبزُ ثیوبض ػاللِ هَضز تطجیحبً

ياحد تغذیٍ مزکش آمًسشی درمبوی شُید  :کىىدٌ تُیٍ

مطُزی 
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