
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اس خَردى قٌذّبی سبدُ ضبهل قٌذ ٍ -
ضکز،اًَاع ضیزیٌی،ضکالت،صلِ،ًَضبثِ ٍ ... 

 ثپزّیشیذ.

اس هصزف غذاّبی پزچزة،تٌقالت -2
ضَر،اًَاع فست فَد،اًَاع 

 سس،کزُ،خبهِ،سزضیز،دًجِ اجتٌبة ًوبییذ.

ًبى سٌگک ٍ ثزثزی را جبیگشیي ًبى -3
بًذٍیچی کٌیذ.)ّز لَاش ٍ اًَاع ًبى ّبی س

 کف دست( 4ٍعذُ 

هقذار ثزًج هصزفی خَد را رٍساًِ ثِ دٍ -4
 کفگیز )آثکص ضذُ(هحذٍد ًوبییذ.)فقط ًْبر(
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فقط اس لجٌیبت کن چزة استفبدُ -5
ًوبییذ)رٍسی دٍ لیَاى ضیز کن چزة ٍ دٍ 

 کبسِ هبست کن چزة(

 )پستِ، آجیلرٍساًِ هصزف یک هطت -6
ثبدام،فٌذق،...( ثِ صَرت خبم تَصیِ هی 

 ضَد.

 

 لیَاى آة ثٌَضیذ. 8رٍساًِ حذاقل -7

گَضت هزغ ٍ هبّی را جبیگشیي گَضت -8
 قزهش دٍ ثبر در ّفتِ(قزهش ًوبییذ.)گَضت 

 

سردُ کبهل تخن  2در ّفتِ ثیص اس -9
 هزغ استفبدُ ًکٌیذ.

اس اًَاع رٍغي هبیع ثِ ٍیضُ رٍغي -10
 سیتَى ٍ کلشا در طجخ غذاّب استفبدُ کٌیذ.

غذا ثِ صَرت  ارجحیت طجخ-11
 آثپش،ثخبر پش ٍ کجبة پش هی ثبضذ.

 3ٍعذُ غذایی اصلی ٍ  3رٍساًِ -12
 هیبى ٍعذُ داضتِ ثبضیذ.

سبعبت هطخصی ثزای صزف غذا  -13
 داضتِ ثبضیذ.
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اًَاع ّوزاُ ّز ٍعذُ غذایی، اس  -14
سجشی خَردى،کبَّ،کلن،کزفس،قبرچ،لیوَ 

 ستفبدُ کٌیذ.تزش،اسفٌبج،گَجِ،خیبر ا

اس حجَثبت ٍ پزٍتئیي سَیب، در  -15
 ثزًبهِ غذایی خَد  ثیطتز استفبدُ کٌیذ.

 3ٍاحذ هیَُ) 3رٍساًِ هی تَاًیذ -16
 کٌیذ.عذد هتَسط( استفبدُ 

اس هصزف آثویَُ ّب ٍ هیَُ ّبی -17
خیلی ضیزیي هبًٌذ 

هَس،طبلجی،خزثشُ،ٌّذٍاًِ،خزهبی 
ضیزیي،اًجیز،اًگَر،خزهبلَ ٍ غیزُ 

 ثپزّیشیذ.

 

اس اًَاع هیَُ ّبی تزش ٍ هزکجبت هبًٌذ -18
استفبدُ پزتقبل،کیَی،لیوَ،ًبرًگی،سیت تزش 

 ًوبییذ.

هصزف سیت سهیٌی ٍ َّیج آثپش ٍ  -19
اًَاع رضتِ ّب ٍ هبکبرًٍی ٍ سبیز هَاد 

 ًطبستِ ای را کبّص دّیذ.

ثبر در ّفتِ،ّزثبر 2ٍرسش ٍ پیبدُ رٍی -20

دقیقِ در کبّص قٌذ خًَتبى  45ثِ هذت 
 ثسیبر هَثز هی ثبضذ. 
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