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 بر مبنای طب سنتی ایرانی بیماران بهبود یافته از کرونا نقاهت دوران ایتغذیهدستورات 

 

بیماران  کثرااین است که  وسرپایی(بستری مبتال به ویروس کرونا )اعم از بیماران  خصوصبسیار مهم در  نکاتیکی از 

و ربا ضممعق اوای بدنی و چمینین ضممعق دسممتااش گوار  روبه   بعد از چند روز درگیری و کشمممک   با این بیماری

شود که    بنابراین به عنوان راچکار، .شوند می صیه می  شار از گروش    رژیم غذایی این تو سر  چای مختلقبیماران مقوی و 

م پذیری، سهل الهض  در عین حال الزم است که از نظر چضم  و  ردشغذایی باشد تا بتواند ضعق بدنی بیماران را جبران ک  

 .باشد و دستااش گوار  برای چضم و جذب آن مشکل نداشته باشد 

 )بالحاظ سن، جنس و وضعیت مزاجی فرد انتخاب شود(:  رژیم غذایی پیشنهادی

  صبحانه: 
غزچا محلوای نشاسته و شکری، کرش و عسل،  لوا، مربای چویج و پوست پرتقال، مربای سیب، مربای به، حمربای زنجبیل

 ،یا دارچینبا عسل و  شیر تازش ، ا کنجدیروغن بادام  باحلوا از اند و نشاسته   ، با شکر، شیربرنج   (بادام و پسته، نارگیل )

 ، تخم مرغگندم خانای حلیم

  ناهار و شام: 
زردش تخم مرغ، گوشت پرندگان، کباب با نان گندم، جوجه مرغ که شکم  با سبزیهای معطر پر شدش باشد، شوربای         

سادش(  سبک، ماءاللحم )آ   شت  جوجه مرغ با نان  سینه و بازو یا آب گو شوربای جوجه مرغ با جو   ی، پاچه برش،  جوجه، 

شر، الیه  شت(  مق شلغم و پیاز، کبابها، حلیم با برش یا مرغابی  )خور سبزیجات  ماچی ،جار ماکیان  ،مرغ یا کدو،  ، گرم با 

 ،بادام و روغن بادام و ، کدو، حریرش جو با شکر پلو ما  ،)چویج ایرانی( زردک جو مقشر، ما  مقشر، زردش نیم برشت،    

سفناج  شت( ش مزور ،ا شک، آ  جو،    )غذای بدون گو شنبلیله، زر  نخوداب، نخوداب با مرغ یا برشچغندر، حریرش گندم با 

 برنج زعفرانی تنها با کمی پیاز و زیرش ،

 زیتون، کنجد، بادام شیرین  روغنهای مناسب:

 )غذا تر  نشود( دارچین زعفران میخک آلو تمرچندی ،زنجبیل ، چلرب ریباس، رب غورش،  ،رب انار های غذا:چاشنی

  لیموو پونه، ریحان، نعنا، گشنیز نارنج کاچو،  همراه با غذا:

شیذنی  شربت زعفران،      ها: نو سیب و گالب،  سکنجبین، گل      شربت انار با گالب، آب  شکر،  شربت آبلیمو با گالب و 

 آب چویج، آب سیبگاوزبان، 

 ، گالبی، انار سیب و به پخته،به شیرین، سیب،  ها:میوه

 عناب ،پسته ،با مغزگردو خرما زردآلو خیساندش مغز بادام فندق، نارگیل، مویز، انجیرتنقالت: 

 : پرهیزات
 .پرچیز از شوری، تندی، ترشی، آب سرد، پرخوری، روغن، نفاخات، روزیکه ماچی میخورد شیر یا ترشی نخورد

 

 
 انجمن علمی طب سنتی ایرانی

 شعبه استان قزوین


