
 تَصیِ هتخصصاى تغزیِ تِ فـاس خًَی ّا 

 

  هصشف غزاّای ؿَس کاّؾ یاتذ. 

   تا تَجِ تِ ًمؾ پتاػین دس پیـگیشی ٍ دسهاى پشفـاسی خَى دس تشًاهِ غزایی سٍصاًِ اص

صسدآلَ، گَجِ فشًگی، ٌّذٍاًِ، هَص، . ّا، حثَتات ٍ غالت اػتفادُ ؿَدهیَُ ّا، ػثضی 

 .ػیة صهیٌی، آب پشتمال ٍ گشیپ فشٍت هٌثغ خَتی اص پتاػین ّؼتٌذ

  اص طشیك هٌاتغ غزایی هاًٌذ ( تِ ػٌَاى گـاد کٌٌذُ ػشٍق)دسیافت همادیش هٌاػثی هٌیضین

 .الت ػثَع داس تَصیِ هی ؿَداًَاع ػثضی تا تشگ ػثض تیشُ، هغضّا، حثَتات، ًاى ٍ غ

   ػٌصش کلؼین ًیض دس کاّؾ فـاس خَى ًمؾ داسد تٌاتشایي دسیافت کافی کلؼین اص طشیك

 .هصشف هٌاتغ غزایی آى تِ ٍیظُ ؿیشٍ فشآٍسدُ ّای لثٌی کن چشب تَصیِ هی ؿَد

  تِ دلیل ًمؾ ٍیتاهیي C  دس کاّؾ فـاس خَى هصشف ػثضی ّا ٍ هیَ ُ ّا دس غزای اصلی

ّوچٌیي هی تَاى اص هیَُ ّا تِ ػٌَاى هیاى ٍػذُ دس . اى ٍػذُ ّا تَصیِ هی ؿَدٍ هی

 .هحل کاس یا دس هذسػِ اػتفادُ کشد

http://www.beytoote.com/health/nutrition/recommended-feed-blood-pressure.html
http://www.beytoote.com/health/nutrition/recommended-feed-blood-pressure.html


  تا تَجِ تِ ًمؾ کاّؾ هصشف چشتی دس کاّؾ ٍصى تذى یک سطین غزایی تا چــشتی

تٌاتشایي سٍغي ّایی تا هٌثغ . هحذٍد تشای پیـگیشی ٍ کٌتشل پشفـاسی خَى هٌاػة اػت

اًی هاًٌذ پیِ ٍ کشُ تایذ کوتش هصشف ؿًَذ ٍ تِ جای آًْا سٍغي ّای گیاّی هاًٌذ حیَ

 .رست ٍ آفتاتگشداى اػتفادُ ؿًَذ

  گَؿت لشهض، لثٌیات پش چشب، )هصشف هَاد غزایی حاٍی اػیذ چشب اؿثاع ٍ کلؼتشٍل

دس تشًاهِ غزایی ( صسدُ تخن هشغ، چشتی ّای حیَاًی، هاسگاسیي، سٍغي ّای جاهذ، کشُ

 .سٍصاًِ کاّؾ یاتذ

 تٌاتشایي . هحذٍد کشدى ػذین ّوشاُ تا کاّؾ ٍصى دس کٌتشل فـاسخَى تؼیاس هَثش اػت

اػتفادُ اص ًوک تشای پخت غزا ٍ ّوچٌیي تشای ػفشُ غزا تایذ هحذٍد ؿَد ٍ اص ًوکذاى 

 .ٌّگام صشف غزا ٍ ػش ػفشُ اػتفادُ ًـَد

 ٍى ًوک ٍ کشُ ٍ اًَاع ػثضی تِ جای هصشف چیپغ اص هغضّا، هاػت کن چشب، رست تذ

 .خام اػتفادُ ؿَد

  اص غالت، ًاى ٍ هاکاسًٍی تْیِ ؿذُ اصگٌذم کاهل تِ دلیل داؿتي فیثش، ٍیتاهیي ٍ اهالح اص

 .جولِ پتاػین اػتفادُ ؿَد

  کلؼین ٍ ۳هاّی ّایی هاًٌذ لضل آل، ػاسدیي، خال هخالی، ؿاُ هاّی هٌثغ غٌی اهگا ،

 .اهِ غزایی هٌظَس ؿًَذهٌیضین ّؼتٌذ کِ تایذ دس تشى

 پیادُ سٍی دس کاّؾ فـاسخَى ٍ ّوچٌیي پیـگیشی اص اتتال تِ آى تؼیاس هَثش اػت. 
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