
 

 

 ...استفادُ اس گَشت ّای بلذرچیي ٍکبک ٍ - 

ایي ثبٍس کِ گَضت کجک ، ٍ ثلذسچیي دس همبیسِ ثب گَضت لشهض -

صیشا گَضت ایي ًَع اص پشًذگبى . ثْتش ّستٌذ، کبهال اضتجبُ است 

داسای همبدیش  (گَسفٌذی –گَسبلِ  )ًسجت ثِ گَضت لشهض

ثیطتشی پَسیي هی ثبضٌذ کِ ایي هبدُ طی هتبثَلیسوی دس ثذى 

تجذیل ثِ اسیذ اٍسیک هی ضَد کِ هی تَاًذ صهیٌِ اثتال ثِ 

 .عشٍلی ،  ًمشس ٍ سٌگ کلیِ سا ایجبد کٌذ –ثیوبسیْبی للجی 

 

 هصزف آبگَشت با پیِ ٍ دًبِ-

اثگَضت ثِ دلیل داضتي تشکیجی اص پشٍتئیي گیبّی ٍحیَاًی ، یکی 

اصغزاّبی هٌبست ثِ لحبظ اسصش تغزیِ ای دس ثیي غزاّبی ایشاًی هی 

 .ثبضذ 

اهب استفبدُ اص دًجِ ٍ پیِ دس پخت ، هی تَاًذ آى سا ثِ غزای هضش 

تجذیل کٌذ صیشا پیِ ٍ دًجِ داسای هیضاى ثسیبس ثبالیی اص اسیذّبی 

چشة تشاًس ٍ اضجبع هی ثبضذ کِ عبهل ثبلمَُ دس اثتال ثِ ثیوبسی 

 چشثی خَى ثبال ٍ –ثیوبسی للجی –فطبس خَى  )ّبی هتبثَلیک 

 .هی ضَد (...چبلی ّبی ضکوی ، کجذ چشة ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 ػادات غذایی ٍ باٍرّای ًادرست

 (4) تغذیِ ای رایج
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 !!!استفادُ اس هقذار سیاد چای بجای آب خَردى -

ثْتشیي ًَضیذًی هَسد ًیبص جْت اًجبم فعبلیت ّب ٍ هتبثَلیسن -

 .استآبثذى ، 

ّیچ گبُ ًوی تَاى چبی سا جبیگضیي آة ًوَد صیشا چبی ثِ دلیل -

خبصیت دیَستیک هٌجش ثِ اص دست دادى همذاس صیبدی آة اص ثذى 

هی ضَد کِ ایي اهش هی تَاًذ فعبلیت ّبی هختلف ثذى سا ثِ هشٍس 

 .صهبى دچبس اختالل کٌذ 

 

بیمارستان فوق تخصصی کلیه ومجاری ادرار 

 شهیذ هاشمی نژاد
 

 !!!ػذم استفادُ اس هاکارًٍی بِ بْاًِ افشایش قٌذ خَى

  .دم دادُ ًشَدثعذ اص آثکص کشدى ، هبکبسًٍی * 

سٍش صحیح پخت هبکبسًٍی دس افشاد سبلن ٍ دیبثتی هی ثبیست ثِ -

 .صَست پختِ ٍ دم ًکطیذُ ثبضذ 

صیشا ثب دم کطیذى ٍ پخت طَالًی هذت ، ًطبستِ ، فشصت پخت 

ثیطتش ی داضتِ کِ ایي اهش هٌجش ثِ افضایص ضبخص گالیسوی 

 .هی ضَد  (افضایص سشیع لٌذ خَى)

ثب ایي سٍش پخت ،جزة لٌذ هبکبسًٍی دس خَى ، ثِ آّستگی 

صَست هی گیشد ٍثب هصشفومذاسًیبص فشددس ٍعذُ، ثِ ّیج عٌَاى 

 .هٌجش ثِ افضایص لٌذ خَى ثیوبساى دیبثتی ٍ یب غیش دیبثتی ًویطَد

فشاهَش ًکٌین  کِ ّش هبدُ غزایی هفیذ ًیض، هی ثبیست ثِ **

اًذاصُ تعییي ضذُ استفبدُ ضَد ، ًِ ایٌکِ چَى هفیذ است ّش 

 .همذاسی کِ خَاستین، هصشف کٌین 



رٍغي سیتَى )استفادُ بسیار سیاد اس رٍغي ّای هایغ گیاّی - 

 !!!!!!بِ بْاًِ هفیذ بَدى ٍ خاصیت داشتي (..کاًَال،کٌجذ ٍ

 ٍ 6 ، 3ایي ًَع سٍغي ّب ثِ دلیل داسا ثَدى همبدیش لبثل تَجْی اهگب 

هیضاى کوتش اسیذّبی چشة اضجبع ٍ تشاًس ًسجت ثِ سٍغي ّبی 

 .حیَاًی ٍ جبهذ ،ثْتشیي اًتخبة سٍغي جْت پخت ٍ پض هی ثبضٌذ 

اهب ّویي سٍغي ّب، صهبًی کِ ثیطتش اصحذ ًیبص سٍصاًِ  استفبدُ ضًَذ، 

عشٍلی، افضایص کلستشٍل ٍ تشی –هٌجش ثِ چبلی ٍ عَاسض للجی 

گلیسشیذ خَى ضذُ ٍاثتالی فشد ثِ دیبثت ، گشفتگی عشٍق ٍ کجذ 

 . چشة سا ثِ دًجبل خَاّذ داضت 

هیتَاًذ هٌجش  (استفبدُ صیبد اص سٍغٌْبی گیبّی )پس ایي ثبٍس اضتجبُ -

 . ثِ ایجبد صذهبت ججشاى ًبپزیشی ثشای سالهتی افشاد جبهعِ ثبضذ 

 

هصزف هیَُ بجای ٍػذُ شام بِ بْاًِ کاّش کالزی دریافتی ٍ 

 !!!کاّش ٍسى

متاسفاوٍ ایه باير اشتباٌ ، باعث مصرف میًٌ بیشتر از ياحد تعییه شدٌ ريزاوٍ می -

شًد ، کٍ در طًالوی مدت وٍ تىُا مىجر بٍ کاَش يزن ومیگردد ، بلکٍ بٍ دلیل 

ي تبدیل وُایی آن بٍ چربی در کبد، مىجر بٍ  (فريکتًز )افسایش دریافت قىد میًٌ 

َمچىیه . می شًد  (چربی دير شکمی )ایجادچاقی ي افسایش  چربی َای مًضعی 

می تًاود ریسک ابتال  (بیش از سٍ تا چُار ياحد ريزاوٍ )دریافت مقادیر باالی میًٌ

 .بٍ سىگ َای کلیًی را بٍ خصًص در افراد مستعد افسایش دَد

 

 

 

 

 

 .ّیچ گبُ ثِ عطبسی ّب ثِ چطن هعجضُ ٍ دسهبى ًگبُ ًکٌیذ -

توبهی جَضبًذُ ّب ٍ دم کشدًی ّبی گیبّی، هبّیتطیویبیی داضتِ ٍ 

استفبدُ تشکیجی اص اًَاع آى ّب ثب ّذف دسهبى، هی تَاًذ هٌجش ثِ 

 .ایجبد عَاسض گشدد

 

 رٍشْای ًادرست پخت غذا-

سٍش ّبی پخت هَاد غزایی، تبثیش ثسیبس صیبدی ثش حفع اسصش تغزیِ 

ای ٍ هَاد هغزی داسد ، ثِ طَسی کِ سشخ کشدى ثیص اص حذ ٍ کجبة 

کشدى سٍی رغبل یب ضعلِ گبص کِ ثبعث سَختي هبدُ غزایی هیطَد، 

هی تَاًذ هٌجش ثِ اص دست دّی همبدیش لبثل تَجْی هَاد هغزی ضذُ 

 (ثب هصشف طَالًی هذت )ٍ سالهتی فشد دس هعشض خطش لشاس هیگیشد 

 

استفادُ اس هقذار سیاد رٍغي ٍ ًوک بِ جای اًَاع ادٍیِ ٍ - 

 چاشٌی ّا در غذا

هتبسفبًِ ثسیبسی افشاد جبهعِ ، خَش طعن ضذى غزا سا دساستفبدُ 

دس صَستی کِ استفبدُ اص حذالل . صیبد اص سٍغي ٍ ًوک هی داًٌذ 

سٍغي ٍ ًوک هی تَاًذ دس طَالًی هذت هَجت حفع سالهتی ٍ 

 .جلَگیشی اص ایجبد ثیوبسیْبی هتبثَلیک ضَد 

استفبدُ اص ادٍیِ ّبیی هثل صسدچَثِ، صعفشاى ٍ داسچیي عالٍُ ثش 

خَش ثَ ٍ خَش طعن کشدى غزا ، همذاسی اص آًتی اکسیذاى هَسد 

 . ًیبص سا ًیض، تبهیي هیکٌٌذ

 

 
 
 
 

 

 :استفادُ اس رصین ّای غذایی ًادرست هثل 

 گیبّخَاسی هطلك-

 سطین غزایی کتَطًیک -

دس طَالًی هذت هٌجش ثِ : استفادُ اس رصین گیاّخَاری هطلق-

 سَء تغزیِ، پَکی استخَاى ٍ کبّص رخبیش هَاد هغزی

 . دس ثذى هیطَد (...12ٍآّي ، کلسین ، سٍی ، ٍیتبهیي ة  )

هتبسفبًِ ایي ًَع سطین  : استفادُ اس رصین غذایی کتَصًیک-

غزایی هَسد استمجبل افشاد صیبدی دس جبهعِ لشاس گشفتِ کِ هی تَاًذ 

  عَاسضی ّوچَى  افضایص چشثی خَى ، کجذ طَالًی هذتدس 

 .ایجبد کٌذ... چشة ٍ خطش اثتال ثِ سٌگ ّبی صفشاٍی ٍ

 

رصین درهاًی اس طزیق هزاجؼِ بِ ایٌتزًت ، فضای هجاسی ، 

 !!!ػطاری ٍ یا استفادُ اسرصین بیواراى هشابِ 

هشاجعِ ثِ ایي هٌبثع جْت آگبّی اص هَاسد تغزیِ ای هٌجش ثِ -

سشدسگوی افشاد ٍ ًیض اًجبم سٍش ّبی اضتجبُ هی ضَد ،کِ ًِ تٌْب 

کوکی ثِ فشد ًوی کٌذ ثلکِ هٌجشثِ ایجبد عَاسض ججشاى ًبپزیشی 

 .هی گشدد 

ّیچ گبُ ثِ هطبلت ًبهعتجشٍ غیش علوی هستٌذ هَجَد دس ایٌتشًت -

ٍ فضبی هجبصی، جْت دسهبى ٍ پیطگیشی ، اعتوبد ًکٌیذ،صیشا 

ثسیبسی اص هطبلت هَجَد، ّیچگًَْتَجیِ علوی ًذاضتِ ٍ هٌجش ثِ 

 .گوشاّی فشد ٍ ایجبد آسیت ّبی جذی ثِ سالهتی هی گشدد

 

بِ ّیچ ٍجِ اس یک رصین غذایی با هقادیز تؼییي شذُ ، 

سیزا رصین غذایی . ًویتَاى بزای افزاد هختلف استفادُ ًوَد

ّز فزد، با تَجِ بِ شزایط بالیٌی ٍ آسهایشات ٍی تٌظین 

 هیگزدد، 

 

 

 


