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 91-نکات مهم در تغذیه دوران نقاهت کووید

زض زٚضٜ بیٕاضی، اقتهٟای بیٕتاض وتاٞف تا هتٝ ٚ بتسِیُ رتسْ زضتا تم وتا غ ٔتٛاز ٔاتصی، ا هٕتاَ بتطٚظ ؾتٛی  اصتتٝ  تطٚ  یٗ                

ٚ تا وٕبٛز ضتعٔاتصی ٞتا ا تعاتف ٔتغ تابتس ٚ زض ٘هیدتٝ ؾتیط بیٕتاضی  تٛ ٘غ  تط ٔتغ قتٛز ز بٙتابطاتٗ  ظْ اؾتم وّیتٝ                 ا٘طغی

بٟبتتٛز تا هٍتتاٖ بتتٛتػٜ ا تتطاز رؾتتیی  تتصتط  بتتٛتػٜ وٛزوتتاٖ، ٔتتازضاٖ بتتاضزاض ٚ قتتیطزٜ، ؾتتإِٙساٖ ٚ ٔبه تتتاٖ بتتٝ بیٕتتاضی ٞتتای   

  حم ٘ظط ٚ ٔطالبم  اصتٝ ای ٚتػٜ لطاض ٌیط٘سز ٔعٔٗ  ٔثُ ؾُ، ؾط اٖ، زتابم،  كاض ذٖٛ با  ٚززز

ذتٛز ضا بتٝ زؾتم رٚضزٜ، ِٚتغ ٞٙتٛظ بتٝ        سالممت  زٚضاٖ ٘ماٞم بٝ ظٔا٘غ ٌفهتٝ ٔتغ قتٛز وتٝ بیٕتاض  مطتبتا        )  زض زٚضاٖ ٘ماٞم،

بتتطای خبتتطاٖ وٕبتتٛز رک ٚ اِىهطِٚیتتم ٞتتا، اقتتهٟا ا تتعاتف تا هتتٝ ٚ اتتتٗ ظٔتتاٖ بٟهتتطتٗ  ط تتم ( بٟبتتٛزی وأتتُ ٘طؾتتیسٜ اؾتتم

ٚتهأیٗ ٞا،  طٚ  یٗ ٚ ا٘تطغی ٔتٛضز ٘یتاظ بتسٖ اؾتم وتٝ زض  تَٛ بیٕتاضی، بتٝ رّتم ا تعاتف ٘یتاظ بتٝ ٔتٛاز ٔمتٛی ٚ ٔاتصی ٚ                 

رک ٚ اِىهطِٚیتتم ٞتتا ٘اقتتغ اظ ؾتتٛذم ٚ ؾتتاظ بتتا  زض بتتسٖ ٚ زض رتتیٗ  تتاَ بتتغ اقتتهٟاتغ ٘اقتتغ اظ بیٕتتاضی بتتٝ ٔیتتعاٖ  ظْ ٚ    

 ٚ خصک ٘كسٜ ا٘سزوا غ  أیٗ 

ضغتتتٓ اتصاتغ اٙتتغ اظ اتصاٞای ٌیتتاٞغ بتا  تتسالُ  تطرٚضی قتتأُ ٔیتٜٛ، ؾتتبعی، ٘تاٖ ٚ اتت   ؾتتبٛؼ زاض،       بطتٛض وّتتغ ضراتتم   

زضتا تم وتا غ ٔتٛاز اتصاتغ ٚ       بٛبا ، ٔاٞغ ٚ ٔتط  ٚ ٔرتطک وتٓ ٌٛقتم لطٔتع بتطای  ؿتطتب زض بٟبتٛزی  ٛ تیٝ ٔتغ قتٛزز           

ضراتتتم  دتتازَ ٚ  ٙتتٛص زض ٔرتتطک ٔٙدتتط بتتٝ  مٛتتتم ؾیؿتتهٓ اتٕٙتتغ ٚ باظٌكتتم ؾتتطتدهط ؾتت ٔهغ ٔتتغ قتتٛزز ٕٞ ٙتتیٗ ازأتتٝ  

ؾتتاَ، ٔتتازضاٖ بتتاضزاض ٚ   2ٔرتتطک ٔىٕتتُ ٞتتای  اصتتتٝ ای ٔطتتابك بتتا زؾتتهٛضاِدُٕ ٞتتای اب اتتغ وكتتٛضی زض وٛزوتتاٖ ظتتتط     

 قٛزقیطزٜ، ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ ؾإِٙساٖ  ٛ یٝ ٔغ 

ز ذتٛاک وتا غ ٚ ٕٞ ٙتیٗ  طوتا       كتاضذٖٛ زاضز  ٙظتیٓ   ٚ ؾیؿتهٓ اتٕٙتغ   تطٔیٓ   تاییط ٔٙفتغ بتط    ٘یتع  وٕبٛز ذتٛاک قتبا٘ٝ   

  بارث ٔحا ظم اظ ؾَّٛ ٞای اتٕٙغ ٔغ قٛز غٚضظقؾبه 

زض ٟ٘اتم ضطٚضی اؾتم وّیتٝ اِعأتا   اصتتٝ ای،  طٞیعٞتای اتصاتغ ٚ ٘ىتا  بٟساقتهغ ٚ اتٕٙتغ زض وّیتٝ ٔطا تُ  ٟیتٝ،             

ٜ ؾاظی، ٍٟ٘ساضی  رتم ٚ ؾتطٚ اتصا  ٛؾتا ٔتطالبیٗ ٚ  تأیٗ وٙٙتسٌاٖ اتصا زض ٘ماٞهٍتاٜ ٞتا ٚ ٔٙتاظَ ٔتٛضز  ٛختٝ              رٔاز

 ٚ زلم لطاض ٌیطزز 

 

 

 

 

 

http://yaresevom.com/
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 91-نکته بزای اجزای اصول تغذیه صحیح در دوران نقاهت کووید 91 

 

 بیدتغ )رک  ط متاَ، رک ؾتیی، رک ِیٕتٛ قتیطتٗ ٚززز( ٚ      ٕٞ تٖٛ رک، رک ٔیتٜٛ  تاظٜ     مقادیز سیالاد مایاالات   تأیٗ   ز1

چتتای وتتٓ ض٘تتً، رک ٌٛقتتم تتتا رک ، ززز( ، رک ٞتتٛتح، رک ٌٛختتٝ  طٍ٘تتغ ٚوتتط ؽرک رک ؾتتبعی ٞتتای  تتاظٜ  بیدتتغ)

 تغٞٛا یوطزٖ  طقحا  زضٖٚ ٔداض كیبٝ ٔٙظٛض ضلِیٛاٖ زض ضٚظ  8ٔط  بٝ ٔیعاٖ  سالُ 

ٔا٘ٙتس رـ   آش هالای سال    ٔا٘ٙتس ؾتٛس ؾتبعتدا ، ؾتٛس ختٛ، بّاتٛض ختٛ زٚؾتط ٚززز ٚ          سالو  دا   ٔرطک ا٘تٛاص  ز2

 بط٘ح، رـ خٛ، رـ ؾبعتدا  ٚززز  

)وتتاٞٛ، وّتتٓ، ؾتتبعی ذتتٛضزٖ ٚززز( تتتا ؾتتبعتدا  ربچتتع برتتٛض  زٚضچتتیٗ اتتصا  میالالوو و سالال شی تالالاسوضٚظا٘تتٝ  ٔرتتطک ز3

 بطای  حطته اقهٟا ٚ  أیٗ ضتعٔاصی ٞای  ظْ

 غ ٔتتغ قتتٛز ٔا٘ٙتتسٔرتتات  ٙفؿتت غىچتتاضچٍت فتت  وتتٝ ؾتتبی  Aبع غالالذایو ویتالالامی  منالالااؾتتهفازٜ اظ ٔمتتساض ظتتتاز  ز4

ظضزٜ  رتٓ ٔتط ، ٌٛقتتم، ٔتاٞغ، خٍتط، ٔیتتٜٛ ٞتا ٚ ؾتبعی ٞتتای ظضز ٚ ٘تاض٘دغ ٕٞ تٖٛ وتتسٚ  ّتٛاتغ، ٞتٛتح،  ّفتتُ           

 زِٕٝ ای ظضز ٚ ٘اض٘دغ ٚ لطٔع ، بطي ٞای  یطٜ ضً٘ واٞٛ، اؾفٙاج ، بطي چاٙسض ، خدفطی ٚززز  

بتسِیُ ذا تیم ر٘هتغ اوؿتیسا٘غ رٖ: ٔا٘ٙتس ٔطوبتا  ٚ ؾتبعتدا  ؾتبع ض٘تً           Cمنابع غالذایو ویتالامی    اؾهفازٜ اظ  ز5

ٔا٘ٙس  ّفُ زِٕٝ ای )بٛتػٜ رک  اظٜ ٔیتٜٛ ٞتا ٚ ؾتبعی ٞتا( تتا رک ٘تاض٘ح تتا رک ِیٕتٛ  تطـ  تاظٜ ٕٞتطاٜ اتصا ٚ ؾتا ز              

 وٝ ؾبی ا عاتف اقهٟا ٘یع ٔغ قٛز

وتٝ  مٛتتم وٙٙتسٜ ؾیؿتهٓ اتٕٙتغ اؾتم ٔا٘ٙتس ٌٛقتم،          میسالنن روی، آهال ،  ، منابع غذایو پالزوتیی  اؾهفازٜ اظ  ز6

  ٔط ،  رٓ ٔط ، ٔاٞغ تا ٔیٍٛ،  بٛبا ، ا   وأُ، ا٘ٛاص ٔاع )بازاْ، ٌطزٚ،  ؿهٝ،  ٙسق ٚززز( ٚ ذكىباض

 تتسالُ ؾتتیی ظٔیٙتتغ ٚ ٘تتاٖ ؾبٛؾتتساض ، ٕٞ تتٖٛ بتتط٘ح منالالابع کزبوهیالالدرات پی یالالدو و نااسالالته ایاؾتتهفازٜ اظ  ز7

 ضٚظا٘ٝ تغاصا یاظ ٚرسٜ ٞا غىتزض 

قتأُ ر هتابٍطزاٖ، ؾتٛتا،  ٙبتٝ زا٘تٝ، ظتهتٖٛ، وٙدتس، وّتعا بتٝ ٔٙظتٛض            روغ  گیالاهو یالا روغال  ن الاتو    اؾهفازٜ اظ  ز8

 تتأیٗ بركتتغ اظ ا٘تتطغی ٔتتٛضز ٘یتتاظ ضٚظا٘تتٝ ٚ  تتأیٗ بطذتتغ اظ اؾتتیسٞای چتتطک ضتتطٚضی ٚ ٚتهتتأیٗ ٞتتای ٔحّتتَٛ زض  

 چطبغ زض  ٟیٝ اصا )خع ضٚـ( ؾطخ وطزٖ

بتتطای  مٛتتتم ؾیؿتتهٓ اتٕٙتتغ ٚ ٟٔتتاض ؾتتط ٝ زض  تتس ٔهدتتازَز ظتتتازٜ ضٚی زض ٔرتتطک رؿتتُ ٘یتتع    عسالال اؾتتهفازٜ اظ  ز9

 ٔٛخی چالغ ٔغ قٛزز
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 زض  ٟیٝ اصا بدّم ذا یم ضس اِهٟاک رٖ  سردچوبهاؾهفازٜ اظ  ز11

 وٕه ٔغ وٙس بسٖ اتٕٙغ ؾیؿهٓ رّٕىطزبٝ اصاٞا وٝ بٝ  مٛتم  سیز و پیاس تاسو و سنج ی  اضا ٝ وطزٖ ز11

 زض ٔٛاضزی وٝ  اِم  ٟٛص ٚخٛز زاضز موسیا سنج ی  اؾهفازٜ اظ  ز12

)بتط٘ح تتا ٌٙتسْ(  تطاٚضی قتسٜ ٚ اؾتها٘ساضز بتٝ اتصاٞاتغ ٕٞ تٖٛ           پالودر سال وخ رالوراکو   اضا ٝ وتطزٖ ٔمتساضی    ز13

 رـ، ؾٛس تا ؾا ز بطای خٌّٛیطی اظ تبٛؾم 

 ٔاصی ٞای ٔٛضز ٘یاظبطای  أیٗ بٟهط ا٘طغی ٚ ضتع  میان وعدوٚ زٚ  ا ؾٝ  ص حانهٔرطک ٔٙظٓ  ز14

 

 91-در دوران نقاهت کووید نکته بزای پزهیش و محدودیت های غذایو 91

 اؾمرٖ زقٛاض وٝ ٞضٓ ٚ واِباؼ ، وّٝ ٚ اچٝ  ؽیؾٛؾاّی ، ٔاواضٚ٘غ ٚ   طٞیع اظ اصاٞای ؾٍٙیٗ ٔا٘ٙس رـ ز1

ا٘ٛاص وٛوٛ ٚ وهّم ) ٔغ  ،هعای  طی ٙؾیی ظٔیٙغ ؾطخ قسٜ،  ٝ،تاِٛٔا٘ٙس وطزٜ  ؾطخٚ تا  چطک ط یاصاٞأحسٚز وطزٖ  ز2

  ٛاٖ ضٚاٗ اضا غ وٛوٛ ٚ وهّم ضا با اؾهفازٜ اظ زؾهٕاَ وااصی  ٕیع ٚ تا وااص ٞای خاشک ٌط م ٚ ؾچؽ ٔرطک وطز(ز

 ٔحسٚز وطزٖ ٔرطک ا٘ٛاص  ؿم  ٛزٞا ٚ اصاٞای رٔازٜ  طاٚضی قسٜ ز3

 ٚ ؾطوٝ وٝ ؾبی ذكىغ زؾهٍاٜ  ٙفؽ ٚ  حطته رٖ ٔغ قٛ٘س ٞاغ  طقٕٔٙٛریم اؾهفازٜ اظ  ز4

 ٔحسٚزتم ٔرطک ٕ٘ه ٚ قٛضٞا ٚ اصاٞای وٙؿطٚی قٛض ز5

 ا٘ٛاص ؾؽ ٞای  ٙس ٚ ؾؽ ذطزَ   ّفُ، ،ضک ٌٛخٝٔحسٚز وطزٖ اؾهفازٜ اظ  ز6

 ٚ رؿُ ٔحسٚز وطزٖ ٔٛاز قیطتٗ ٚ قیطتٙغ ٞا، ربٕیٜٛ ٞای  ٙدهغ، ٘ٛقابٝ ٞای ٌاظزاض، قىط، ٔطبا ٚ لٙس ز7

 قى    ّد ٚ تا ٘ؿىا ٝچای اّی ، ٔحطن ٔا٘ٙس لٟٜٛ،  ٚ ذٛضاوغ ٞای ٞاغ س٘ی٘ٛقحسٚز وطزٖ ٔ ز8

  ُیٚ ظ٘دب طیؾ اخهٙاک اظ ٔرطک ظتاز ز9

 ٕٔٙٛریم اؾهفازٜ اظ ؾبٛؼ زض  ٛض  ٚخٛز اؾٟاَ ز11

 ٞا ٚ چطبغ ٞای  یٛا٘غ قأُ، وطٜ،  یٝ، ز٘بٝ ٚززززز اخهٙاک اظ ٔرطک اظ ضٚاٗ  ز11

 اصاتغ ٚتػٜ، زض ا طازی وٝ بیٕاضی ظٔیٙٝ ای زاض٘س )ٔا٘ٙس زتابم،  كاض ذٖٛ با  ٚززز(  ساْٚ ٔحسٚزتم ٞا ٚ ضغتٓ


