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 گٌداًٌذ، اس  ًاهِ رٍساًِ خَد هیآیذ ٍ کساًی کِ ایي ٍعذُ غذایی را در تز تزیي ٍعذُ غذایی تِ حساب هی صثحاًِ هْن

 سالهت تیشتزی در طَل سًذگی خَد تزخَردارًذ.

  اگز شوا رٍس را تا خَردى صثحاًِ کاهل شزٍع کٌیذ، تیشتز احساس سزسًذگی هی کٌیذ، اًزصی تیشتزی تزای حزکت

 ٍ فعالیت داریذ ٍ ایي یعٌی ایٌکِ اًزصی تیشتزی هی سَساًیذ.

 ًِتَاًذ اس ًَساًات قٌذ خَى در طَل رٍس  کِ اس غالت کاهل تا فیثز غذایی کافی تشکیل شذُ تاشذ هی ای صثحا

 ّای ًاشی اس تاال تَدى قٌذ خَى گزدد. خلَگیزی کٌذ ٍ تِ ایي تزتیة هاًع اس آسیة

 ًِذشَد تا حذاقل تا دُ ساعت قٌذ خَى در حذ طثیعی تاقی تواً ای کاهل هَخة هی هصزف صثحا. 

  .خَردى صثحاًِ سثة کٌتزل اشتْا هی شَد ٍ هیل تِ خَردى شیزیٌی ٍ ًشاستِ را تزطزف هی کٌذ 

  یک صثحاًِ کاهل شاهل ًاى تْیِ شذُ اس غالت کاهل، شیز ٍ هیَُ ، عالٍُ تز ایي کِ تاعث هی شَد ٍسى فزد کاّش

 لَگیزی هی کٌذ.یاتذ ، اس اتتالی افزاد تِ تیواری ّایی هثل دیاتت خ

  ٍ ساعت ٍقفِ در سَخت رساًی تذى، صثحاًِ خَردى تِ عٌَاى  ۰۱تا  ۸پس اس پایاى خَاتیذى 

 .عاهلی تزای تدذیذ قَا اس اّویت تاالیی تزخَردار است 

  صثحاًِ تِ شوا کوک هی کٌذ تا تزای حفظ سالهت ٍ سزسًذگی سطح ٍیتاهیي ّا ٍ هَادهعذًی ٍ هَادهغذی السم

 تزای تذى را تاال ًگِ داریذ.

 . صثحاًِ تِ دفع هَاد سائذ اس تذى کوک هی کٌذ 

 ٍقتی فزد صثحاًِ ًوی خَرد، تذى اٍ تِ علت ًزسیذى غذا تِ هغش، خستِ تز است 

 .کح خلقی ٍ تی حَصلگی در صثح اس ًتایح ًخَردى صثحاًِ است 
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  ِاگز فزدی صثحاًِ ًخَرد، در ٍعذُ ّای دیگز غذایی توایل تِ خَردى غذای تیش اس احتیاج تذى کِ هَخة اضاف

 ٍسى اٍ هی شَد، پیذا هی کٌذ.

 تِ تذى هی دٌّذ.صثحاًِ اًزصی السم را تزای اًدام فعالیت ّای رٍسا ًِ 

  خَردى صثحاًِ، هخصَصاً تزای کَدکاى تسیار اّویت دارد. کَدکاى تا خَردى صثحاًِ، گیزایی تیشتزی تزای درست

خَاًذى ٍ فْویذى هطالة خذیذ دارًذ ٍ تِ خای ایي کِ تِ فکز رفع گزسٌگی تاشٌذ، تِ فکز درس خَاًذى ٍ 

 فْویذى هطالة درسٌذ.

 ًدرصذ اًزصی رٍساًِ تذى را تاهیي کٌذ  0۱ِ تایذ صثحا 

  ٍ خَردى صثحاًِ تِ یادگیزی کوک هی کٌذ، تِ ایٌصَرت کِ شوا عالقِ تیشتزی تزای یادگیزی ًشاى خَاّیذ داد

 رٍی هطلة ّن توزکش تیشتزی خَاّیذ داشت.

 َد سیزا پز تَدى هعذُ تاعث افشایش حزکات رٍدُ خَردى صثحاًِ کاهل تزای خلَگیزی یا تْثَد یثَست تَصیِ هی ش

 هی شَد.

  خَردى صثحاًِ ّایی کِ سزشار اس فیثز )هثال فیثز هَخَد در هیَُ ّا هثل سیة( ّستٌذ تاعث کاّش خستگی

 هیشَد.

 ،هثل آّي، کلسین،  کَدکاًی کِ اس خَردى صثحاًِ غفلت هی کٌٌذ هعوَالً تا کوثَد تزخی ٍیتاهیي ّا ٍ هَادهعذًی

 هَاخٌْذ. 0Bرٍی، ٍ ٍیتاهیي 

 هیلی کَدکاى تِ صثحاًِ تکزاری ٍ یکٌَاخت تَدى صثحاًِ است. یکی اس علل تی 

 دفتز تْثَد تغذیِسایت 

 


