
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضیطیٌی جات  ضکط، ٍ هصطف کطتَّیسضاتْای سازُ هثل قٌس

لثٌیات چطب هثل کطُ ،ذاهِ  اظ کاّص زّیس. ًَضاتِ ٍ...ضا ٍ

غصاّای سطخ کطزُ هصطف  ...استفازُ ًکٌیس. ٍ ،سطضیط

 ًکٌیس،ّفتِ هصطف  زض عسز2 ظضزُ ترن هطغ تیص اظ ًکٌیس.

ٍلی استفازُ اظسفیسُ ترن هطغ )ترصَظ تِ صَضت آب 

پعضسُ (هاًعی ًساضز.سعی کٌیساظافعٍزى تطذی چاضٌی ّای 

یاهصطف  زضحیي طثد ٍ ذاهِ ٍ... چطب هثل سس هایًَع،

 قلَُ ًٍیعکلِ پاچِ ٍ ٍ جگط تپطّیعیس.اظهصطف زل ٍ غصا

 پٌیطّای سایط ٍ پیتعا اظهصطف پٌیط سیطاتی ذَززاضی کٌیس.

فطآٍضزُ ّای گَضتی  است اظ تْتط ضسُ تپطّیعیس. فطآیٌس

تسیاضکن هصطف  حس سَسیس ٍکالثاس زض هثل ّوثطگط،

 کٌیس.

 تذکز

تْتطیي تغییطزضتطًاهِ غصایی ،کاّص هیعاى چطتی هصطفی 

هٌاتع ذَب فیثطحثَتات  هصطف ًواییس. تیطتط فیثط است.

ًاى کاهل کِ زاضای سثَس  سثعیجات است. ،هیَُ جات ٍ

گَضت  ًاى تطتطی هصطف کٌیس. ٍ کًاى سٌگ ًظیطاست 

سطخ کطزى  اظ هاّی حساقل یک تاضزضّفتِ هصطف کٌیس.

هصطف سَج ّایی کِ  اظ سًپ : هَازغصایی پطّیعکٌیس.

زضتْیِ آى اظقسوت ّای چطب هطغ استفازُ ضسُ ذَززاضی 

سثعیجات ،گَضت  سَج ّایی استفازُ کٌیس کِ تا اظ کٌیسٍ

 ُ استیاحثَتات تْیِ ضس هطغ تسٍى پَست ٍ
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 کاَّ اظسثعیجات هرتلف )گَجِ ،ذیاض، غصا قثل اظ ساالد:

غصایی  یي هَازاستفازُ کٌیس،ظیطا ا تِ عٌَاى ساالز ٍ....(

قٌسّای هصطفی اضافی  ٍ تِ زفع چطتیْا حجین تَزُ ٍ

 کِ تِ جای سس ،تْتط طاهَش ًکٌیسف کوک هی کٌٌس.

 هاست استفازُ کٌیس. آتغَضُ یا آتلیوَ، است اظ

 تِ جای ضیطیٌی جات زض است اظهیَُ ّا تْتط میان يعدٌ:

پستِ ،تازام زضذتی  اظاستفازُ  استفازُ کٌیس. هیاى ٍعسُ ّا

هصطف  است اظ ٍلی تْتط زضحسکن اضکالی ًساضز ٍیاگطز

 تپطّیعیس آجیل )ترصَظ ضَض( ٍ تروِ ّا
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ضایع زضجاهعِ  تیواضیْای تسیاض فطاضذَى اظافعایص 

هی تاضسکِ تاتَجِ تِ عَاضض جسی آى هثل سکتِ 

هتعاقة آى  ًاضسایی کلیَی ٍ هغعی، ّای قلثی ٍ

صسهات غیطقاتل تطگطت تِ  پیًَسکلیِ ًٍیع ٍ زیالیع

 هَضز کَضی ،سالهتی جاهعِ ضاضسیسا ًْایتا چطن ٍ

تِ زٍزستِ  فطاضذَى افعایص قطاضهی زّس. تْسیس

فطاضذَى ثاًَیِ  ثاًَیِ تقسین هی ضَز. اٍلیِ ٍ

 زضًٍی ٍ هعوَالتِ زًثال ًاضسایی کلیَی ،غسز

اصلی تیواضی  تایس ٍ اذتالالت عطٍقی تطٍظهی کٌس

 زضصس90فطاضذَى اٍلیِ کِ حسٍز زضهاى ضَز.

زلیل  ضاهل هی ضَز افعایص فطاضذَى ضا هَاضز

فاکتَضّای تغصیِ ای  ٍ ًساضز ذاصی تطایص ٍجَز

 آى زاضز. تطسیس ٍ هْوی زضایجاز ًقص تسیاض

 

 

 تاّن زیسُ هی ضَز فطاضذَى غالثا افعایص چاقی ٍ

زاضای فطاضذَى  چاق افطاز زضصس70تِ طَضی کِ 

لصاضسیسى تِ ٍظى ایسُ آل اّویت ظیازی  تاالّستٌس.

فطاضذَى زضکساًی کِ  زضکاّص فطاضذَى زاضز.

  تاالضفتي تا زی هصطف هی کٌٌسًوک طعام ظیا

هیاًگیي ًوک هصطفی  قسض ّط هی ضَز. سي تیطتط

افعایص  تِ ّواى ًسثت اظ تاضس ضٍظاًِ تاى کوتط

 پس سعی کٌیس فطاضذًَتاى کاستِ هی ضَز.

 تطای تْثَز ٍ تسیاضکن ًوک آهازُ کٌیس غصایتاى ضا

 پیاظ، چاضٌی ّایی هثل فلفل سثع، طعن آى اظ

 تِ یاز ًاضًج استفازُ کٌیس. ظُ یالیوَتطش تا آتلیوَ،

عَاهل تغصیِ ای ،کاّص  کِ عالٍُ تط زاضتِ تاضیس

ظًسگی  فعالیت هٌظن زض تحطک ٍ ایجاز استطس ٍ

ضٍظاًِ ،کوک هَثطی تِ کاّص فطاضذًَتاى 

 ذَاّسکطز.

 

سثعیجات تاظُ فطاٍاى  هصطف هیَُ جات ٍ

،هصطف هاّی )تِ صَضت آب پعیاکثاب 

گَجِ  پعضسُ(حساقل ّفتِ ای یکثاض استفازُ اظ

فطًگی تجای ضب گَجِ زضغصا استفازُ اظضٍغي 

 چٌس آى ضا طپٌی هَضز هایع )شضت ،آفتاتگطزاى ( زض

 قثل اظ ٍ تگصاضیس ساعت قثل اظهصطف زضآب سطز

هیعاى ضَضی  اظ تا تطیعیس زٍض هصطف ،آب آى ضا

 آى کاستِ ضَز.
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