 – 1استفادُ اس رٍغٌْای هایع (کٌجذ  ،سیتَى ٍکلشا) بِ

بزًاهِ غذایی.

آى جذا ضَد.

جای رٍغي ّای جاهذ ٍ حیَاًی الشاهیست .

 –7حذف گَضتْای کٌسزٍ ضذُ  ،هاّی ًوک سَد

 – 2افشایص هصزف سبشیجات ٍ هیَُ جات تاسُ

ضذُ  ،غذاّای بیزًٍی  ،رب گَجِ  ،خیار ضَر ،

(هخصَصا سبشیجات دارای بزگ تیزُ هاًٌذ اسفٌاج

سَسیس  ،کالباس ٍ سس ّای آهادُ اس بزًاهِ غذایی.

ٍکاَّ)

 – 5استفادُ اس لبٌیات کن چزب (یک ٍ ًین درصذ)

3ـ کاّص هصزف تخن هزغ بِ ّز ضکل (حذاکثز 2بار
در ّفتِ )

*در صَرت استفادُ اس ضیز هحلی یا ضیز پزچزب چٌذ

 – 8استفادُ اس آبلیوَ ٍ لیوَتزش بذٍى ًوک بالهاًع

بار ضیز را جَضاًذُ ٍ چزبی رٍی آى را جذا کزدُ ٍ پس

است.

اس آى اس ضیز استفادُ کٌیذ .هاست هصزفی بایذ اس ایي
ضیز تْیِ ضَد.

 – 4استفادُ اس گَضت سفیذ (هاّی  ،هزغ ٍ سایز
پزًذگاى ) ٍ کاّص هصزف گَضت قزهش (حذاکثز  2بار
در ّفتِ )
*توام چزبی گَضت قزهش ٍ پَست هزغ قبل اس پخت اس
1

*بْتز است اس هاست چکیذُ استفادُ ًکٌیذ سیزا چزبی
ًٍوک آى باالست.
 – 6حذف دل  ،جگز  ،قلَُ  ،هغش ٍ کلِ ٍپاچِ اس

2

3

 -9درصَرت ٍجَد ًفخ اس هصزف سبشیجاتی هثل کلن

 – 12غذا را در ٍعذُ ّای غذایی بیطتزٍلی در حجن

 ،پیاس ضلغن ٍ هیَُ جاتی چَى خزبشُ ٍ ٌّذٍاًِ ٍ ًیش اس

کن هصزف کٌیذ (5تا ٍ 6عذُ)

هصزف حبَبات خیس ًخَردُ پزّیش کٌیذ.

بيمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا

 – 10در بزًاهِ رٍساًِ خَد حتوا سَیا را بگٌجاًیذ.
 – 11بِ جای ًوک اس ادٍیِ جاتی هاًٌذ دارچیي ،

توصیه های غذایی

هیخک  ،سردچَبِ  ،سًجبیل  ،خزدل  ،جَس ٌّذی ،

بیماران قلبی

فلفل ٍ سبشیجاتی هثل ریحاى  ،پیاسچِ  ،گلپزً ،عٌا ،
جعفزی ٍ پًَِ بزای طعن دار کزدى غذا استفادُ کٌیذ.

َمشمان با رعایت بزوامٍ غذایی ريساوٍ
حداقل ویم ساعت يرسش کىید( .پیادٌ ريی )
مىابع :اصَل رصین درهاًی(آسادُ ًَبخت)
اصَل تٌظین بزًاهِ ّای غذایی(پزٍیي هیزهیزاى)
تلفه تماس  (0323555 – 2 :داخلی )235

ياحد آمًسش بٍ بیمار
يیزایص :سمستان 3333ي باسوگزی :پاییش 3330

کد سىدA3 :
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