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 توصیه های ویژه برای برخی از مبتالیان به بیماری های غیر واگیر شایع

 

، تِ دلیل کاّص تحزک، احتوال افشایص قٌذ ٍ در ًتیجِ افشایص ریسک اتتال تِ کزًٍا ٍجَد دارد. تٌاتزایي هاًذى در هٌشلدٍراى در 

تا کن کزدى هقاٍهت تذى تِ اًسَلیي ٍ افشایص اثز اًسَلیي در تذى تاػث ٍرسش  .ًکٌیذ را فزاهَش ٍ تحزک تذًی در هٌشل ٍرسش 

کاّص قٌذ خَى هی ضَد. ّوچیي اس هصزف تٌقالت ضیزیي ٍ پز خَری پزّیش کٌیذ ٍ تزًاهِ غذایی هتؼادل ٍ هتٌاسة خَد را 

  رػایت ًواییذ.

 

هصزف ًوک ٍ غذاّای ٍ کٌتزل ٍاحذ اس سثشی ّا ٍ هیَُ ّا ( 5) رٍساًِ حذاقل  غذایی حاٍی هیَُ ٍ سثشی فزاٍاى نتا پیزٍی اس رصی

 ضَر ٍ چزب، ٍ پزداختي تِ ٍرسش ٍ فؼالیت تذًی هٌظن در خاًِ، خَد را اس اتتال تِ کزًٍا در اهاى ًگِ داریذ.

 

هصزف اًَاع هیَُ ّا ٍ سثشی ّا تِ ػٌَاى هیاى ٍػذُ ٍ ّوچٌیي اًَاع سثشیجات خام، تخارپش ٍ آتپش کٌار غذا جْت تقَیت سیستن 

ایوٌی تَصیِ هی ضَد. اس هصزف چزتی گَضت ّا، پَست هزؽ، لثٌیات پزچزب، سس ّای سفیذ، کلِ ٍ پاچِ، هغش، کزُ، خاهِ، 

س هصزف غذاّای سزخ ضذُ در رٍغي پزّیش ًواییذ. غذاّا تِ صَرت تخارپش ٍ آب پش تْیِ ضیزیٌی ّای خاهِ ای پزّیش ًواییذ. ا

ضًَذ. گَضت هصزفی ػوذتا اس ًَع سفیذ هاًٌذ هزؽ ٍ هاّی تاضذ. اس هصزف سیاد قٌذ، ضکز، ضزتت، ًَضاتِ، آب هیَُ ّای صٌؼتی، 

حاٍی ضکز افشٍدُ پزّیش ًواییذ. ّوَارُ هزاقة ٍسى خَد  ػسل، هزتا، آب ًثات، ضکالت، ضیزیٌی ّا، تستٌی ّا ٍ سایز هَاد غذایی

 تاضیذ.

 

هصزف هیَُ ّا تِ ػٌَاى هیاى ٍػذُ تَصیِ هی ضَد. ّوزاُ ٍػذُ ّای غذایی اس ساالد ٍ سایز سثشی ّا استفادُ ضَد. هصزف 

ست هزؽ، لثٌیات پزچزب، سس ّای سفیذ، کلِ ٍ پاچِ، هغش، حثَتات در تزًاهِ غذایی فزاهَش ًطَد. اس هصزف چزتی گَضت ّا، پَ

خاهِ، ضیزیٌی ّای خاهِ ای پزّیش ًواییذ. جْت پخت ٍ پش اس رٍغي ّای گیاّی هایغ استفادُ ًواییذ. اس هصزف غذاّای سزخ کزُ، 

اس جولِ پیتشا پزّیش ًواییذ. تْتز است غذاّا تا حذ اهکاى تِ صَرت تخارپش ٍ آب پش تْیِ ضًَذ. تخص فست فَدّا ضذُ در رٍغي، 

هزؽ تاضذ. اس هصزف سیاد قٌذ، ضکز، ضزتت، ًَضاتِ، آب هیَُ ّای صٌؼتی، ػسل، ػوذُ گَضت هصزفی اس ًَع گَضت سفیذ هاًٌذ 

 غذایی حاٍی ضکز پزّیش ًواییذ. فؼالیت تذًی رٍساًِ فزاهَش ًطَد. هزتا، آب ًثات، ضکالت، ضیزیٌی ّا، تستٌی ّا ٍ سایز هَاد
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