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 خصوص مراقبت و پیشگیری از کرونادر اینکات تغذیه

 

 های عمومیتوصیه 

 دو مضر هستند خوری هرخوری و زیادهبه اندازه کافی غذا میل کنید کم. 
  لیوان آب ولرم میل کنید. ۸-۶هر روز 
 با رضایت و شادی مصرف کنید. ازرش هر غذا به مواد مغذی آن است و اینکه ما از خوردن أم غذا را با آرامش و تو

 آن

 .لذت ببریم 
 ۰۶ساعت و نوزادان ددود  ۸-۰۱ساعت به خواب نیاز دارند کودکان  ۸ن ددود به اندازه کافی بخوابید، بزرگساال 

 ساعت.
 ند.کها و شادابی کمک می، تنظیم متابولیسم بدن، ترشح هورمونسالمت بدن هخواب کافی ب 
 ر بخوبی د. مواد غذایی وقتی توانید در منزل انجام دهید را فراموش نکنیدروی، نرمش و انواع ورزش که میپیاده

 بدن
 شوند که همراه با یک فعالیت بدنی خوب باشندجذب می. 
 اساس نیاز بدن انتخاب وغذایی برتباط ندارد. مهم این است که موادبه ارزش غذایی آن ار الًفیمت ماده غذایی اص 

 مصرف شود.
 

 

 

 

 بوباتح 

 که خصوص برای کسانیب است،زش صورت عدسی، لوبیا، انواع آش و مخلوط با برنج بسیار با ارهمصرف دبوبات ب
خواهند ه میکخون باال دارند، بیماران قلبی عروقی، افراد دیابتی، ورزشکاران، کودکان، سالمندان و تمام کسانی چربی

 .همراه با عناصر مفید دریافت کنند ئینیبع غذایی پروتنم

  وبات ، آهن و روی هستند دبپروتئینز دبوبات شامل )نخود عدس، انواع لوبیا، ماش، سیاه چشم( منبع غذایی خوبی ا
چشم پلو و ماش پلو غذاهای )عدس پلو، سیاهیک غذای عالی و کامل هستند ،زمینیسیب یابرنج  نان یاهمراه به

 شوند.( یخرما طبخ میا کشمش و یا عنوان ادویه و دارچین بهیا سنتی با ارزش غذایی بسیار باال هستند، که همراه هل 
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 میوه و سبزیجات 

 انواع خورشت، مثل آلو اسفناج، خام یا پخته میل کنید صورتشسته و به خوبیدارید را  هرنوع سبزی که در دسترس .
کدوسبز، بادمجان، کوکو سبزی، سبزی پلو و ... غذاهای داوی سبزیجات هستند. سبزی  یا خوراک  قورمه سبزی

 کنند.ز بسیار مفید هستندو سیستم ایمنی بدن را تقویت میخوردن، ساالد همراه با آبلیمو و روغن بدون سس، نی

 پوت صورت کمو اگر مشکل گوارشی دارید، به صورت خامبه ،تهوعی که در دسترس باشد را کامالً شسن هرها ازمیوه
 شیرین مصرف نمایید.کم

 
 
 
 

 غالت ونان  

 به نان .دارد مهمی مغذی مواد اینکه نظراز هم و بدن نیاز مورد نان ماده غذایی باارزشی است، ازنظر تأمین انرژی 
 رساندمی را روی و آهن مانند: معدنی امالح برخی ب، ویتامین مانند: هاویتامین برخی پروتئین، کربوهیدرات، بدن

 .است متفاوت مختلف هاینان در امالح مقدار

 عنوان گروه اصلیبه غذاییو نان در یک گروه غذایی هستند و در تمام دنیا این مواد زمینی، برنج، جو، ذرتسیب 
 گیرند.کننده انرژی مورد استفاده قرارمیینموادغذایی تأم

 

 

 

 منابع پروتئین و لبنیات 

 این د،هستن پروتئینی منابع مرغ و دبوبات(، تخم، ماهی، مرغ، بوقلمونگاو، گوسفند)یدقرمز و سف انواع گوشت 
 .یزیدبپره اًجد پزنیم مرغ تخم یا گوشت مصرف از. بگیرند قرار مصرف مورد و شوند پخته الًکام باید غذاییمواد

 لبنیات ند،هست امالح با عناصر مقداری و ب، ویتامین چربی، کربوهیدرات،، پروتئین، لبنیات داوی کلسیم، فسفر 
 را یرش شودمی توصیه دارند، خاصی غذایی ازرش کدام هر که است بستنی پنیر، کشک، دوغ، ماست، شیر،: شامل
 .نمایید مصرف دارچین با خرما یا هل یا انگور شیره با عسل همراه

 مصرف کنجد و دانهسیاه گردو، همراه پنیر. شود مصرف کاکوتی نعناع، آویشن، محمدی،گل همراه دوغ و ماست 
  .شود

  پروتئین، هب بدن نیاز و است کامل غذای یک( کشک پنیر، دوغ، ماست، شیر،) لبنیات از یک هر با نان مصرفمصرف 
 است. رژیان برای خوبی غذاییمنبع آنکه ضمن ندکمی تأمین را هاویتامین و امالح از بسیاری و کربوهیدرات چربی،
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 هامکمل آجیل و انواع 

  ارند د ای یا کسانی که سوء تغذیهفقط برای افراد خاص است، مثل ورزشکاران درفه غذایی هایمصرف انواع مکمل
 و قرص انواع و مکمل دریافت به نیازی هیچ بخورند غذا کافی اندازه به و درست اگر سالم افراد شود،می توصیه

 .ندارند کپسول

 بیچر و تئینپرو کربوهیدرت، :شامل رسانندمی انرژی بدن به که مغذی موادداوی مواد مغذی هستند،  موادغذایی 
رسند که با مصرف درست و هایی هستند که ازطریق غذا به بدن میریزمغذی )عناصر(ها و امالحو ویتامین هستند

: نان و غالت داوی کربوهیدرات، عنوان مثالرسد.)بهمتعادل موادغذایی، این مواد نیز به اندازه کافی به بدنمان می
  (ویتامین و امالح هستند.

 انار، لو،آ تربچه،)قرمز( آلو زردآلو، تنبل، کدو زرد، فلفل)، کاهو، کدوسبز، خیار، کیوی( زردهرسبزی که سبز)اسفناج 
 .دکننمی تقویت را بدن ایمنی بوده که سیستم A ویتامین داوی ؛است( فرنگی هویج:مانند)نارنجی...(  و فرنگی گوجه

 (منابع رویznشامل: انواع نان) سازیبرای تقویت سیستم ایمنی بدن و خون ؛مرغ، آجیل و گوشتو غالت، تخم 
 مفیدند.

 

 روی و آهن هستند، روتئینپ منبع و دارند ضروریزمینی( اسیدچرب ، پسته، بادام، فندق، گردو، بادامتخمه)آجیل 
 کنند.قویت میساز هستند و سیستم ایمنی بدن را تخون دارند،

 دارد سیارب فواید شود مصرفکم بسیار مقدار در اگر غذایی گروه ینکنید. اک و ادویه میلمورت بدون نصآجیل را به. 
 عدد پسته، برای یک روز کافی است.۰۱عدد گردو یا 2قاشق غذاخوری تخمه)انواع تخمه( یا 2مثالً 

 .در مصرف آجیل زیاده روی نکنید 

 دست، مچ دقیقه ۰۱-۰۱ مدت به ظهر بعداز ۴ و صبح ۰۰ ساعت ببرید بهره خورشید نوراز  در روزهای آفتابی 
 استفاده مورد مستقیماً خورشید نور D ویتامین تأمین برای. بگیرد قرار خورشید نور معرض در را پا مچ پیشانی،

 .کندنمی عبور غبار و گرد مه، پرده، شیشه، پودر، کرم، از خورشید اشعه قرارگیرد،

 باید دنب سالمت و خون فشار میزان گوارش، دستگاه سالمت به بسته اما باشد مفیدتواند وش مینچای و انواع دم 
 دارید خون پرفشاری اگر و نکنید مصرف چایی ،هستید معده زخم یا معده ورم دچار اگر مثالً کرد، استفاده دمنوش از

 .کنید استفاده پزشک یک نظر تحت و محدود مدتی به را بیان شیرین

 

 

 **** سالم زندگی کنیم. ،های بهداشتیبا تغذیه سالم، سبک زندگی سالم و رعایت توصیه**** 
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