به نام خداوند دوستدار سالمتی

هزم غذایی چیست ؟
گل ّبی دٍست داشتٌی سالم  .هی داًیذ کِ ثذى هب ثزای رشذ ٍ اًجبم فعّبلیّت ّبی
رٍساًِ ٍ حفظ سالهتی خَد ًیبس ثِ هَاد غذایی هٌبست دارد  .داًشوٌذاى ثعذ اس
هطبلعبت فزاٍاى هَاد غذایی هَرد ًیبس را ثز اسبس ارسش غذاییشبى دستِ ثٌذی
کزدُ اًذ  .هَاد غذایی ثِ  5گزٍُ تقسین هی شَد کِ ثز اسبس ارسششبى آى ّب را
در سیز ثزایتبى هی ًَیسن ّ .وبى گًَِ کِ در شکل هی ثیٌیذ غذاّب ثز اسبس ارسش غذایی ثِ شکل یک هثلّث هی شًَذ کِ ثِ
آى ّزم هی گَیٌذ.
 . 1گزٍُ ًبى ٍ غلّبت  :ایي گزٍُ شبهل اًَاع ًبى  ،هبکبرًٍی  ،رشتِ  ،ثزًج ٍ آرد است کِ اًزصی ٍ هقذاری اس پزٍتئیي
ثذى هب را تبهیي هی کٌٌذ .
 . 2گزٍُ سجشیجبت ٍ هیَُ ّب  :شبهل اًَاع سجشی ّب ثب ثزگ سجش  ،گَجِ فزًگی  ،فلفل سجش  ،فلفل دلوِ ای ٍ اًَاع دیگز
ٍ ّوِ ی هیَُ ّب هی ثبشذ کِ ٍیتبهیي ّب ٍ هَادّ هعذًی هَرد ًیبس ثذًوبى را تبهیي هی کٌٌذ .
 . 3گزٍُ گَشت  ،حجَثبت ٍ هغش ّب  :ایي گزٍُ شبهل اًَاع گَشت قزهش ،هزغ ،هبّی  ،تخن هزغ  ،اًَاع حجَثبت هبًٌذ :
عذس  ،لَثیب ٍ ّ ٍ ...وِ ی هغش ّب هبًٌذ  :گزدٍ  ،پستِ  ،ثبدام ٍ  ....هی ثبشذ  .ایي هَاد ثزای رشذ ثذى ثسیبر السم است .
 . 4گزٍُ شیز ٍ فزاٍردُ ّبی آى  :ایي گزٍُ شبهل شیز  ،هبست  ،پٌیز  ،کشک  ،دٍغ  ،ثستٌی ٍ  ....است  .ایي هَاد ثِ
دلیل دارا ثَدى کلسین  ،فسفز  ،پزٍتئیي ٍ ثعضی اس ٍیتبهیي ّب ثزای رشذ ٍ استحکبم استخَاى ّب ٍ دًذاى ّب ٍ سالهت ثذى
السم است .
 . 5گزٍُ چزثی ّب ٍ قٌذ ّب :ایي گزٍُ ثبیذ ثِ هیشاى خیلی کن استفبدُ شَد چَى هصزف سیبد آى هضز ثَدُ ٍ ثذى را ثِ
ثیوبری ّبی گًَبگَى دچبر هی کٌذ .
ثچِّ ّبی خَة اس ًعوتی کِ خذاًٍذ دادُ ثِ خَثی استفبدُ ًوبییذ ٍ
غذاّبی لذیذی را کِ ٍالذیي ٍ هذرسِ ثزایتبى آهبدُ هی کٌذ حتوب
ثخَریذ چَى آى ّب ثِ فکز سالهتی شوب ّستٌذ ٍ توبم هَادی را کِ
ثزای رشذ ٍ سالهتیتبى ًیبس است را فزاّن هی کٌٌذ  .خذاًٍذ را ثِ
خبطز ایي ّوِ ًعوت ثیکزاى شکز هی کٌین .
آقبی قلن اس طزف خَدش ٍ ّوِ ی ثچِّ ّبی خَة اس ٍالذیي گزاهی ٍ
هسئَلیي هذرسِ ثِ خبطز تَجِّ فزاٍاى ثِ ًیبس ّبی ثذى فزسًذاى عشیش
ٍ فزاّن ًوَدى غذاّبی هفیذ تشکّز ٍ سپبسگشاری هی ًوبیذ .
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