
 

 
 

 

 

هصزف چای بیص اسحذ ٍ پزرًگ ، ًِ تٌْا آب هَرد ًیاس بذى را 

تاهیي ًوی کٌذ بلکِ بِ جْت هذر بَدى ، هٌجز بِ اس دست دادى آب 

کِ ایي ًَع آب  )بذى هی گزدد ٍ بِ دلیل هصزف هکزر آب جَضیذُ 

خَد ... عالٍُ بز ًاخالصی ّا ، اهالح هفیذی هثل هٌیشیَم ٍ سیتزات ٍ

ٍ اگشاالت هَجَد در گیاُ چای ، هی تَاًذ  (را ًیش اس دست هیذّذ

بِ خصَظ در افزاد  (اگشاالتِ )ریسک ابتال بِ سٌگ ّای کلیَی 

 .هستعذ بِ تطکیل سٌگ ، افشایص دّذ

 

 

تا سهاًی کِ فزد اسیک رصین غذایی اصَلی تبعیت ًکٌذ ّیچ ًَع 

 .هعجشُ ای با چای سبش ٍ قَُْ سبش، رخ ًویذّذ

هصزف بیص اس حذ دٍ فٌجاى در ّفتِ تَصیِ ًوی ضَد ، بِ خصَظ 

عزٍقی ٍ ضذاًعقاد –در افزادی کِ اس دارٍّای ضذ فطار خَى ٍ قلبی 

 .خَى استفادُ هی کٌٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عادات غذایی ٍ باٍرّای ًادرست
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اًَاع جَضاًذُ ّای گیاّی ٍ بستِ ّای  ( لیَاى2-3رٍساًِ )هصزف سیاد 

دهٌَش هتذاٍل الغزی  هَجَد در باسار،  بِ دلیل افشایص هتابَیسن بذى بِ 

طَر غیز طبیعی ، هٌجز بِ کاّص ٍسى بذى ضذُ، کِ هیتَاًذ هٌجزبِ 

عَارض جبزاى ًاپذیزی ّوچَى ایست قلبی ، اختالل عولکزد کبذی ٍ 

. ضَد.... کلیَی ٍ 

 

 

 

اس رصین غذایی تَصیِ هی ضَد اها ایي باٍر  (قٌذ سادُ )حذف قٌذ ٍضکز

اضتباُ کِ عسل ، طبیعی است ٍ هیتَاًذ جایگشیي خَبی بزای قٌذ 

سیزا در ًْایت قٌذ هَجَد در . ، اضتباُ است (بِ هقذار سیاد )ٍضکزباضذ 

 .عسل ّن بِ گلَکش تبذیل هی ضَد 

 

بیمارستان فوق تخصصی کلیه ومجاری ادرار 

 شهیذ هاشمی نژاد 

 
  

!!!!!!! هعجشُ الغزی اس بستِ ّای دٍرُ ای دهٌَش ّای گیاّی
 

جایگشیي کزدى عسل بجای قٌذ ٍ ضکز ٍ هصزف ًابجا ٍ سیاد -

!!!!!!!!بِ دلیل طبیعی بَدى آى   
 

 !!!!!!!هصزف چای سیاد جایگشیي ًَضیذى آب 

 !!!!!چای سبش ٍ قَُْ سبش باعث الغزی هی ضَد



 

 

 

 

 

هصزف ایي گًَِ لبٌیات بِ دلیل ٍجَد بار هیکزٍبی ٍچزبی سیاد  

 .بِ ّیچ عٌَاى تَصیِ ًوی ضَد 

هحصَالت لبٌی هی بایست طی فزآیٌذ در کارخاًِ ، پاستَریشُ ٍ -

یا استزیلیشُ  ضَد سیزا با جَضاًذى ضیز فلِ ا در خاًِ ، بِ ّیچ 

ٍجِ توام هیکزٍبْای بیواریشا اس بیي ًزفتِ ٍ چزبی آى کاهل 

 .گزفتِ ًویطَد

 .تزجیحا اس هحصَالت لبٌی پزٍ بیَتیک استفادُ ضَد*

 

 

 

 

سبَس هی بایست بِ اًذاسُ ی کافی، ًِ هقذار سیاد، در هَاد غذایی 

اضافِ کزدى سبَس بِ . هصزف ضَد ٍ حتوا در حیي پخت اضافِ گزدد 

بزای پخت ، هٌجز بِ اختالل در  ًاى در سهاى گذاضتي خویز در تٌَر

 . جذب هَاد هغذی ٍ گَارضی هی ضَد

هصزف بیص اس حذ سبَس ٍ اضافِ کزدى آى بِ اًَاع غذا ٍ ًاى بعذ *

اسپخت،  بِ بْاًِ الغزی ، ًِ تٌْا باعث کاّص ٍسى ًوی ضَد بلکِ 

را افشایص دادُ ٍ ّن چٌیي  (اگشاالتِ )ریسک ابتال بِ سٌگ ّای کلیَی 

 .هٌجز بِ سَء جذب هَاد هغذی هَجَد در اًَاع غذاّا هی ضَد

 

 

 

 

سردُ تخن هزغ دارای هَاد هغذی السم ٍ ضزٍری بزای بذى هی 

در  (سفیذُ ٍ سردُ تخن هزغ ) عذد تخن هزغ کاهل 4تا 3باضذ ، 

 .ّفتِ هصزف ًواییذ

تزجیحا آب پش ضذُ )سردُ ٍ سفیذُ تخن هزغ کاهال پختِ ضَد **

ٍ اصطالحا ًین بٌذ یا عسلی هصزف ًطَد (ٍیا ًیوزٍی کن رٍغي 

سیزا عالٍُ بزایجاد هسوَهیت ، در طَالًی هذت هٌجز بِ کوبَد 

. ٍیتاهیي بیَتیي هی ضَد

 

 
ًاى سفیذ بِ خصَظ ًاى لَاش دارای هیشاى سیادی ًوک ٍجَش 

هصزف طَالًی هذت ایي ًَع ًاى ، هٌجز بِ . ضیزیي هی باضذ 

عزٍقی ٍ هطکالت گَارضی هشهي -ایجاد بیواری فطارخَى ، قلبی

 .هی ضَد

تَصیِ هیطَد ًاى ّای سبَسذار با حذاقل ًوک ٍ ًاى *

ّایی کِ در تْیِ آى ّا اس هخوز بِ جای جَش ضیزیي 

 .استفادُ ضذُ ، هصزف ضَد

 

اضافِ کزدى سبَس بِ غذاّا، هاست ٍ یا پاضیذى سبَس 

 !!!!! اضافی بِ ًاى بعذ اسپخت بِ بْاًِ هفیذ بَدى یا الغزی
 

ضیز ، هاست ، )هصزف لبٌیات سٌتی ، هحلی ٍ فلِ ای  

 !!!!!!بِ بْاًِ خاصیت بیطتز ٍ طبیعی بَدى (...دٍغ ٍ

 

سردُ تخن هزغ باعث افشایص چزبی :سردُ تخن هزغ 

 !!!!!هیطَد (کلستزٍل  )خَى 

 

 (!!!!!لَاش)استفادُ هذاٍم اس ًاى سفیذ 


