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یکی اس هْوتزیي فَایذ رٍسُ داری ثْجَد ٍضعیت ثذى ٍ تٌبست اًذام است کِ ثب سَخت ثبفت چزثی ٍ کبّص 

 . اًزصی دریبفتی هیسز هی ضَد

اًذام است  کِ ثب سَخت ثبفت چزثی ٍ کبّص یکی اس هْن تزیي فَایذ رٍسُ داری ثْجَد ٍضعیت ثذى ٍ تٌبست 

در هبُ هجبرک رهضبى،رصین غذایی افزاد ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ تغییزات ٍسى .اًزصی دریبفتی هیسز هی ضَد

ٍلیکي افزادی کِ اضبفِ ٍسى داضتِ ٍ یب چبق ّستٌذ،ایي هبُ فزصت هٌبسجی ثزای تعذیل ٍسى ایطبى .ثبثت ثوبًذ

 .هی ثبضذ

ًبى ٍ غالت،هیَُ ٍ سجشی ّب، گَضت ٍ )گزٍُ اصلی غذایی   4ًبهِ غذایی هتٌَع ٍ هتعبدل ضبهل  پیزٍی اس ثز

ٍعذُ غذا  3تَصیِ هی ضَد،افزاد رٍسُ دار ّوبًٌذ سهبًی کِ رٍسُ ًیستٌذ، .ضزٍری است (حجَثبت ،ضیز ٍ لجٌیبت

 .هیل ًوبیٌذ افطار،شام،سحزضبهل 

ی تغذیِ ای ضبهل آة،اهالح،ٍیتبهیي ّب، پزٍتئیي ٍ اًزصی هَرد ًیبس ثب رعبیت تٌَع ٍ تعبدل در هصزف غذاًیبسّب

 .ثذى تبهیي هی ضَد

 افطار

      اثتذا ثب چبی،ضیز گزم،خزهب یب کطوص رٍسُ خَد را ثبس کٌیذ. 

       ِهصزف غذاّبی سجک ٍ هختصز ضبهل گزٍُ غذایی ضیز ٍ لجٌیبت،هیَُ،سجشی،  ًبى ٍ غالت تَصی

 .هی ضَد

 پیشٌْادی افطارهٌَ 

 ًبى ٍ پٌیز ٍ سجشی،ضبهی یب اًَاع کَکَ کن چزة،فزًی،ضیزثزًج

 :در ٍعذُ افطاری

       ٍ اس پزخَری،هصزف غذاّبی چزة،سزخ کزدًی،غذاّبی حبٍی هقبدیز سیبد قٌذّبی سبدُ هثل قٌذ

 .ضکز خَدداری ضَد

       ِافطبر تب سحز تَصیِ هی ضَداستفبدُ اس سجشی ٍ هیَُ در ٌّگبم افطبر ٍ ّوچٌیي فبصل. 
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      هیَُ ّبی هختلف ثْتز است در ٍعذُ افطبر ٍ یب در فبصلِ افطبر تب سحز هصزف ضَد. 

       ثزای تبهیي آة هَرد ًیبس ثذى،در فبصلِ افطبر تب قجل خَاة ثِ تذریج اًَاع هیَُ،چبی کوزًگ ثزای

 .ججزاى کن آثی ثذى ًَضیذُ هی ضَد

       ُعذد خزهب هصزف ضَد 3-5 افطبر حتی الوقذٍردر ٍعذ 

 ٌّگام افطار اس هصزف چِ هَاد غذایی اجتٌاب کٌین؟؟؟

      ًَضیذى آة سزد،ضزثت ٍ یب ًَضبثِ در ٌّگبم افطبر. 

      افزاط در هصزف اًَاع ضیزیٌی هثل ثبهیِ،سٍلجیب،خزهب. 

      هَاد غذایی هیطَد هصزف آة سیبد ثِ ٌّگبم صزف افطبر سجت اختالل در ّضن. 

      ُهصزف هَاد غذایی سٌگیي،دیزّضن،پزچزة،سزخ ضذ. 

      هصزف تٌقالت ثی ارسش ثِ هیشاى سیبد. 

 :ساعت بعذ اس افطار یکی اس هٌَّای سیز را بزای شام اًتخاب کٌیذ1-2 با فاصلِ

ٍ سبشی  خیار یا دٍغ-سَپ،آش،حلین،خَراک لَبیا،عذسی ّوزاُ با کوی ًاى بِ ّوزاُ هاست

 خَردًی

 سحزی

     ٍعذُ سحزی تزجیحب هثل ٍعذُ ًبّبر ثبضذ ٍ غذای اصلی در ایي ٍعذُ هصزف ضَد. 

 ًوًَِ هٌَ سحزی

اًَاع چلَخَرضت ّب ٍ پلَّبی هخلَط ثب حجَثبت ٍ سجشیجبت ثِ ّوزاُ هزغ،هبّی،گَضت ٍ سجشی ّبی تبسُ ٍ 

 هبست کن چزة

 :در ٍعذُ سحزی
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      چزة،هَاد غذایی پزفیجز هبًٌذ هیَُ ٍ سجشی استفبدُ کٌیذاس غذای کن. 

     هقذار هٌبسجی سجشی ّبی تبسُ هختلف هصزف ضَد. 

     اس هصزف آة ثِ هقذار سیبد در ٍعذُ سحز ٍ هخصَصب ثیي غذا پزّیش کٌیذ. 

     ثالفبصلِ پس اس اتوبم سحزی اس ًَضیذى چبی اجتٌبة کٌیذ. 

      اس ًَضیذى سیبد چبی در ٍعذُ سحز خَدداری کٌیذ. 

 ثزای جلَگیزی اس عطص در هبُ هجبرک رهضبى

  .خَدداری کٌیذ(هبّی-جَجِ کجبة)ٌّگبم سحز اس خَردى غذاّبی خطک ًظیزکَکَ،کتلت ٍگَضت  سزخ ضذُ

رپبیبى سحز اس لیَاى آة ثٌَضیذ ٍ د6-8ثزای پیطگیزی اس احسبس تطٌگی در طَل  رٍس درفبصلِ افطبر تب سحز

 .لیوَتزش تبسُ هصزف ضَد

ایي ٍرسش ّا اس گزفتگی .هاُ هبارک رهضاى پیادُ رٍی ٍ شٌا پس اس افطار استدر  بْتزیي ٍرسش

 . عضالت ٍ یبَست جلَگیزی هی کٌذ

  

 


