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هیاى ٍعذُ عالن )تغتٌی،آجیل،هیَُ،لٌیثات -10

ٍ ....( را فزاهَػ ًکٌیذ ٍ گزعٌگی طَالًی هذت 

 ًذاؽتِ تاؽیذ.

 3هصزف هکول آّي ٍ هَلتی ٍیتاهیي در -11

 هاِّ اٍل ؽیزدّی تَصیِ هی ؽَد.

 هَارد هٌع هصزف:

غذاّای تٌذ ٍ ادٍیِ دار،عیز،پیاس،کلن -

عثشیجات تلخ ٍ تٌذ )هزسُ،جعفزی ،ًعٌاع 

گؾٌیش،...(را کِ تاعث  عَض ؽذى طعن ؽیز هی 

 ؽًَذ را هحذٍد کٌیذ.

 

اس هصزف چای پزرًگ،قَُْ ٍ ؽکالت در هقذار 

 سیاد تپزّیشیذ.

 

 
   

هَاردی کِ تاعث افشایؼ حجن ؽیز هی ؽًَذ:  

راسیاًِ،ؽٌثلیلِ،عیة سهیٌی،کٌجذ عغل، 

 هاءالؾعیز،آب هاّیچِ،آتویَُ ّای طثیعی.

 تَجِ:

 غذا تِ تٌْایی عثة افشایؼ ؽیز هادر ًوی ؽَد.

تشرگتزیي عاهل تَلیذ ؽیز ٍافشایؼ حجن ؽیز 

تقاضای کَدک ًٍَع هکیذى ٍ تخلیِ کاهل پغتاى 

 اعت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌثع تْیِ :

 اصَل تغذیِ کزاٍط

 اصَل تغذیِ ٍ رصین درهاًی هذرى

 تغذیِ در دٍراى تارداری ٍ ؽیزدّی/دکتز فزٍساًی

 آهَسػ تزٍیج تغذیِ تا ؽیز هادر
   



هصزف آجیل خام ٍ عثشیجات تاسُ )جَاًِ گٌذم 

 ،اعفٌاج، کذٍ،کزفظ، کاَّ،...( را افشایؼ دّیذ.

هیَُ 1ٍاحذ هیَُ )ّز ٍاحذ; 4حذاقل رٍساًِ -5

 هتَعط( هصزف ًواییذ.

رٍساًِ اس خاًَادُ گَؽت تِ ٍیضُ)هاّیچهِ ٍ     -6

  هاّی( در غذاّای خَد اعتفادُ کٌیذ.

غالت عثَط دار هصزف کٌیذ)ًاى جَ،جَ -7

 پزک،تزًج قَُْ ای،ًاى عٌگک(

 لیَاى آب تٌَؽیذ 8رٍساًِ حذاقل -8

اس رٍغي سیتَى در عاالد ٍ غذاّهای دیهگهز      -9

 اعتفادُ ًواییذ.

 

ؽیز هادر تْتزیي ٍ کاهل تزیي غذا تزای ًَساداى  

ٍ ؽیز خَاراى اعت کِ هی تَاًذ تِ تٌْایی تا 

هاّگی تواهی ًیاسّای غذایی کَدکاى را  6پایاى 

 تاهیي هی کٌذ. 

 عاهل در افشایؼ حجن ؽیز افشایؼ هْوتزیي

 تعذاد دفعات ؽیزدّی اعت.

اعتزاحت جغواًی ٍ آراهؼ رٍاًی هادر اس ًکات 

 هْن ٍ هَثز در ؽیزدّی اعت.

کاّؼ ٍسى تذریجی هادر ٍ پیًَذ عاطفی تیي 

هادر ٍ ًَساد اس دیگز فَایذ تغذیِ اًحصاری ًَساد 

  تا ؽیز هادر اعت.

رصین ّای غذایی کاّؼ ٍسى ٍ ٍرسػ ّهای        

 عٌگیي در دٍراى ؽیزدّی تَصیِ ًوی ؽَد.

 

 

ًکات تغذیِ ای کِ هادراى در دٍراى ؽیزدّی هلشم 

 تِ رعایت آًْا ّغتٌذ:

اس ّوِ گزٍُ ّای غذایی ؽاهل )غالت، لثٌیات، -1

هیَُ ّا،عثشیجات،گَؽت،حثَتات ،هغشّا ٍ ...( 

 اعتفادُ ًواییذ.

حذاقل رٍساًِ دٍ لیَاى ؽیز پاعتَریشُ هیل -2

 ًواییذ.

تخن هزغ ٍ حثَتات ٍ پٌیز عزؽار اس پزٍتهیهیهي    -3

 12ّغتٌذ،هصزف آًْا را فزاهَػ ًکٌیذ.)حتوا اس       

عاعت قثل ًفخ حثَتات را تا خیهغهاًهذى در آب        

  تگیزیذ(

 


