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هَاسدی وِ تایذ الضاها سػایت گشدد:
الف :دس طَل سٍص تایذ ّفت ٍػذُ غزا هیل وٌیذ.
ب :هَاد غزایی تایذ آى صَست وِ گفتِ ضذُ تا ّن هصشف گشدد.
ج :پیادُ سٍی خضء خذا ًطذًی اص تشًاهِ تیواس للثی است ،اگش فىش وٌیذ تذٍى پیادُ سٍی هی تَاًیذ للثی سالن داضتِ
تاضیذ غیش هوىي است .سٍصاًِ یه ساػت پیادُ سٍی اخثاسی است .هی تَاًیذ ًین ساػت صثح ًٍین ساػت تؼذاصظْشایي
واس سا اًدام دّیذ.آًمذس تا سشػت تشٍیذ وِ تِ للثتاى فطاس ًیاٍسد ٍتِ تٌگی ًفس ٍسختی تٌفس ًشسیذ دس غیش ایي
صَست احتوال حولِ للثی داسیذ.

-1دس ّش ٍػذُ صثحاًِ هصشف دٍ ػذد خیاس ٍگَخِ اخثاسی است.تِ طَس هؼوَل دس صثحاًِ تِ تَالی اص گل ولن ،فلفل
دلوِ ،واَّ استفادُ وٌیذ.
-2صثحاًِ یه وف دست ًاى اصًَع سٌگه هصشف ضَد.هی تَاى سفاسش تْیِ ًاى تا سثَس تیطتش سا تِ ًاًَاییْای
خاًگی دادً، .اى ّای تاصاسی اص داضتي سثَس خالص هَسد اطویٌاى ًیستٌذ.هصشف ًاًْای سفیذ ٍفاًتضی هوٌَع است.
-3هصشف یه لاضك ػسل سٍصاًِ تشای ضیشیي وشدى چای هفیذ هی تاضذ.
-4سؼی گشدد حتوا دس طَل سٍص دس چای خَد دٍ ػذد لیوَ تشش اضافِ وشدُ ٍچای سا تا آى هصشف وٌٌذ.سٍصاًِ حتوا 3
لیَاى چای سثض استفادُ ضَد تا دچاس سشطاى ًگشدیذ.
کارشناس ارشد تغذیه-مهزنوش عوض پور
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-5ساػت  9صثح یه لیَاى ضیش هصشف وٌیذ .ضیش سا تایذ تا دٍ ػذد گشدٍتٌَضیذ،لٌذ ضیشی وِ تذٍى گشدٍ صشف ضَد
هی تَاًذ تشای ضوا خطش ًان تاضذ.
-6ساػت  11صثح یه ػذد هیَُ هصشف وٌیذ،تَخِ تِ ٍصى هیَُ داضتِ تاضیذ ،تِ ّوشاُ هیَُ اص خیاس یا واَّ یا ولن
استفادُ وٌیذٍ،صى هتَسط هیَُ ّا:سیة یا پشتمال وَچه=120گشهی  ،هَص وَچه =90گشهی ،خشتضُ ون ضیشیي یا
ٌّذٍاًِ= 160گشهی ،خشها =فمط  2ػذد ،اًگَس= 15حثِ ،تَخِ داضتِ تاضیذ وِ دس صَستی وِ دیاتتی ّستیذ ایي همادیش
سا تایذ حتوا ٍالضاها سػایت وٌیذ.
تـــــــــــَخِ وٌیذ وِ هصشف آًاًاس اخثاسی است تا اص لختِ ضذى خَى ٍ هطىالت غلیظی خَى خلَگیشی تِ ػول
آیذ ،لاتل روش است وِ ووپَت آًاًاس هوٌَع است ٍتایذ آًاًاس تاصُ اص هیَُ فشٍضی خشیذاسی گشدد ٍپَست آى گشفتِ
ضَد ٍسپس هیل گشدد .دس ًظش داضتِ تاضین وِ ویَی هی تَاًذ دس صَست ًثَد آًاًاس هصشف وشد.
-7تَخِ وٌیذدس ٍػذُ ًاّاس هی تَاى ٍ 4احذ اص گشٍُ ًاى ٍغالت استفادُ وشد  .گشٍُ ًاى ٍ غالت ضاهل :
 4لاضك تشًح یا هاواسًٍی=  4لاضك خَ پختِ = یه وف دست ًاى =  4لاضك حثَتات = یک واحد غالت
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-8تْتش است حتوا دس ّش ٍػذُ ًاّاس ٍضام  4لاضك حثَتات آتپض تِ ّوشاُ غزا هصشف ضَد.ایي حثَتات آتپض وِ تا غالت
خَسدُ هی ضَداصافضایص ًاگْای لٌذخَى خلَگیشی هیىٌذ،دس ًتیدِ اص تخشیة ػشٍلی ،وِ هطىل اساسی تیواساى للثی
هیثاضذ دس اهاى هی هاًذ.
-9دس ٍػذُ ًاّاس ٍضام حتوا دٍ لیَاى ساالد ٍسثضی هصشف ضَد .تایذ دس ساالد دٍ لاضك سٍغي ّستِ اًگَس ٍدٍ ػذد لیوَ
تشش اضافِ ضَد.هصشف ّش گًَِ سٍغي دیگشی هوٌَع هی تاضذ .هصشف ّش گًَِ آتلیوَّای تاصاسی یاخاًگی هوٌَع است
ایي آب لیوَّا تِ خض طؼن تشضی ّیچ خاصیت ٍیتاهیٌی ًذاسًذ.
 -10دس طَل سٍص هصشف گَضت فمط تِ اًذاصُ دٍ لَطی وثشیت تایذ تاضذ،وِ تْتش است گَضت هشؽ (فمط اص لسوت سیٌِ
هشؽ تاضذ) ٍیا گَضت هاّی تِ صَست آتپض یا وثاتی  .گَضت ضتش هشؽ ًیض هیتَاى دس طَل ّفتِ هصشف وشد.گَضت ضتش
ًیض تِ دلیل چشتی ون آى هیتَاى خایگضیٌی خَتی تشای گَضتْا تاضذ .پس گَضتْای هداص ضاهل -1 :گَضت سیٌِ هشؽ
-2هاّی -3ضتشهشؽ  -4ضتش
-11هصشف هغضّا تسیاس هْن است .تَخِ وٌیذ اگش هی خَاّیذ دچاس گشفتگی ػشٍق ًطَیذ سٍصاًِ  70گشم گشدٍ اخثاسا
تایذ هصشف ضَد .ایي همذاس گشدٍ تمشیثا تشاتش است تا حذٍد  6ػذد گشدٍ ،وِ دسطَل سٍص دس ّش ٍػذُ ای وِ هیل داسیذ
هصشف وٌیذ.پسته تشای هاّیچِ للة تسیاس هفیذ هی تاضذ لزا دس طَل سٍص  10تا  15ػذد پستِ خام بو ًذادُ هصشف
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وٌیذ .ایي همذاس گشدٍ تمشیثا تشاتش است تا حذٍد  6ػذد گشدٍ ،وِ دسطَل سٍص دس ّش ٍػذُ ای وِ هیل داسیذ هصشف
وٌیذ.پسته تشای هاّیچِ للة تسیاس هفیذ هی تاضذ لزا دس طَل سٍص  10تا  15ػذد پستِ خام بو ًذادُ هصشف وٌیذ.
-12هصشف سَج خَ دس ٍػذُ ضام تسیاس هفیذ هی تاضذ،سَج خَ تایذ حاٍی 4 :لاضك خَ پختِ +
 4لاضك حثَتات پختِ (تذٍى سیة صهیٌی )تْیِ گشدد ٍتذٍى ًاى هصشف ضَد.
-13حتی الومذٍس اص تسیىَئیتْای تاصاسی ٍضیشیٌی لٌادی ّا استفادُ ًطَد ،صیشا  -1احتوال داضتي
تخن هشغْای چیٌی سشطاى صا سا داسًذ _2 .آسد سفیذ تذٍى سثَس داسًذ _3 .تذتشیي ًَع سٍغي وِ گشفتگی ػشٍق سا
تشای ضوا تِ ّوشاُ داسد-4 .ضىشآى سثة افضایص لٌذ خَى هی گشدد.
-14دس طَل سٍص تشای سَخت ٍساصٍدفغ تْتش ٍ آساى تش سوَم تایذ  5لیَاى آب حتوا هصشف وٌذ ،چای سثضٍ لشهض خضء
آب حساب ًوی ضَد.
 -15دسهیاى ٍػذُ ػصش حتوا چای سثض ٍیه ػذد هیَُ هصشف وٌیذ .دس صَست احساس گشسٌگی هی تَاًیذ تِ اًذاصُ
یه وف دست ًاى خطه استفادُ وٌیذ.
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-16تؼذ اص ضام فمط یه ٍاحذ هیَُ هی تَاًیذ هصشف وٌذ،.دس ایي ٍػذُ تْتش است وِ هیَُ حتوا تا سثضی خاتی هثل
َّیح ،واَّ ،ولن،خیاس هصشف وٌیذ.دلت وٌیذ دس ایي ٍػذُ حك هصشف تیص اص یه هیَُ ًذاسیذ صیشا دچاس هطىالت
چشتی خَى هی گشدیذ.
-17آب گَخِ فشًگی تشای خلَگیشی اص لختِ خَى تسیاس هَثش است.

کارشناس ارشد تغذیه-مهزنوش عوض پور

هْاسدی کَ تایذ الضاها سػایت گشدد:
الف :دس طْل سّص تایذ ُفت ّػذٍ غزا هیل کٌیذ.
ب :هْاد غزایی تایذ آى صْست کَ گفتَ ؽذٍ تا ُن هصشف گشدد.
ج :پیادٍ سّی خضء خذا ًؾذًی اص تشًاهَ تیواس للثی اعت ،اگش فکش کٌیذ تذّى پیادٍ سّی هی تْاًیذ للثی
عالن داؽتَ تاؽیذ غیش هوکي اعت .سّصاًَ یک عاػت پیادٍ سّی اخثاسی اعت .هی تْاًیذ ًین عاػت
صثح ًّین عاػت تؼذاصظِشایي کاس سا اًدام دُیذ.آًمذس تا عشػت تشّیذ کَ تَ للثتاى فؾاس ًیاّسد ّتَ تٌگی
ًفظ ّعختی تٌفظ ًشعیذ دس غیش ایي صْست احتوال حولَ للثی داسیذ.

1

-دس ُش ّػذٍ صثحاًَ هصشف دّ ػذد خیاس ّگْخَ اخثاسی اعت.تَ طْس هؼوْل دس صثحاًَ اص گل کلن ،فلفل

دلوَ ،کاُْدس طْل صثحِای هتْالی اعتفادٍ کٌیذ.

2

-صثحاًَ یک کف دعت ًاى اصًْع عٌگک هصشف ؽْد.هی تْاى عفاسػ تِیَ ًاى تا عثْط تیؾتش سا تَ

ًاًْاییِای خاًگی دادً، .اى ُای تاصاسی اص داؽتي عثْط خالص هْسد اطویٌاى ًیغتٌذ.هصشف ًاًِای
عفیذ ّفاًتضی هوٌْع اعت.

3

-هصشف یک لاؽك ػغل سّصاًَ تشای ؽیشیي کشدى چای هفیذ هی تاؽذ.

4

-عؼی گشدد حتوا دس طْل سّص دس چای خْد دّ ػذد لیوْ تشػ اضافَ کشدٍ ّچای سا تا آى هصشف کٌٌذ.سّصاًَ

حتوا

-5

3

لیْاى چای عثض اعتفادٍ ؽْد تا دچاس عشطاى ًگشدد.

عاػت

9

صثح یک لیْاى ؽیش هصشف کٌیذ .ؽیش سا تایذ تا دّ ػذد گشدّتٌْؽیذ،لٌذ ؽیشی کَ تذّى

گشدّ صشف ؽْد هی تْاًذ تشای ؽوا خطش ًاک تاؽذ.

-6عاػت 11

صثح یک ػذد هیٍْ هصشف کٌیذ،تْخَ تَ ّصى هیٍْ داؽتَ تاؽیذ ،تَ ُوشاٍ هیٍْ اص خیاس یا
120گشهی  ،هْص کْچک

کاُْ یا کلن اعتفادٍ کٌیذّ،صى هتْعط هیٍْ ُا:عیة یا پشتمال کْچک=
= 90گشهی ،خشتضٍ کن ؽیشیي یا ٌُذّاًَ=

160

گشهی ،خشها =فمط

2

ػذد ،اًگْس=

15

حثَ ،تْخَ

داؽتَ تاؽیذ کَ دس صْستی کَ دیاتتی ُغتیذ ایي همادیش سا تایذ حتوا ّالضاها سػایت کٌیذ.
تـــــــــــْخَ کٌیذ کَ هصشف آًاًاط اخثاسی اعت تا اص لختَ ؽذى خْى ّ هؾکالت غلیظی خْى خلْگیشی
تَ ػول آیذ ،لاتل رکش اعت کَ کوپْت آًاًاط هوٌْع اعت ّتایذ آًاًاط تاصٍ اص هیٍْ فشّؽی خشیذاسی گشدد
ّپْعت آى گشفتَ ؽْد ّعپظ هیل گشدد .دس ًظش داؽتَ تاؽین کَ کیْی هی تْاًذ دس صْست ًثْد آًاًاط
هصشف کشد.

7

-تْخَ کٌیذدس ُش ّػذٍ ًاُاس هی تْاى

4

ّاحذ اص ًاى ّغالت اعتفادٍ کشد .تشای آؽٌایی تا گشٍّ ًاى غالت

هیتْاى دس صْست دلخْاٍ اص هدوْع ایي گشٍّ حذاکثش

4

لاؽك تشًح یا هاکاسًّی= 4

4

ّاحذ اًتخاب کشد:

لاؽك خْ پختَ = یک کف دعت ًاى =

4

لاؽك حثْتات = یک واحد

-8

تِتش اعت حتوا دس ُش ّػذٍ ًاُاس ّؽام  4لاؽك حثْتات آتپض تَ ُوشاٍ غزا هصشف ؽْد.ایي حثْتات

آتپض کَ تا غالت خْسدٍ هی ؽْداصافضایؼ ًاگِای لٌذخْى خلْگیشی هیکٌذ،دس ًتیدَ اص تخشیة ػشّلی ،کَ
هؾکل اعاعی تیواساى للثی هیثاؽذ دس اهاى هی هاًذ.

9

-دس ّػذٍ ًاُاس ّؽام حتوا دّ لیْاى عاالد ّعثضی هصشف ؽْد .تایذ دس عاالد دّ لاؽك سّغي ُغتَ

اًگْس ّدّ ػذد لیوْ تشػ اضافَ ؽْد.هصشف ُش گًَْ سّغي دیگشی هوٌْع هی تاؽذ .هصشف ُش گًَْ
آتلیوُْای تاصاسی یاخاًگی هوٌْع اعت ایي آب لیوُْا تَ خض طؼن تشؽی ُیچ خاصیت ّیتاهیٌی ًذاسًذ.

10

-دس طْل سّص هصشف گْؽت فمط تَ اًذاصٍ دّ لْطی کثشیت تایذ تاؽذ،کَ تِتش اعت گْؽت هشؽ (فمط

اص لغوت عیٌَ هشؽ تاؽذ) ّیا گْؽت هاُی تَ صْست آتپض یا کثاتی  .گْؽت ؽتش هشؽ ًیض هیتْاى دس طْل
ُفتَ هصشف کشد.گْؽت ؽتش ًیض تَ دلیل چشتی کن آى هیتْاى خایگضیٌی خْتی تشای گْؽتِا تاؽذ .پظ
گْؽتِای هداص ؽاهل -1 :گْؽت عیٌَ هشؽ -2هاُی -3ؽتشهشؽ  -4ؽتش

11

-هصشف هغضُا تغیاس هِن اعت .تْخَ کٌیذ اگش هی خْاُیذ دچاس گشفتگی ػشّق ًؾْیذ سّصاًَ

گشدّ اخثاسا تایذ هصشف ؽْد .ایي همذاس گشدّ تمشیثا تشاتش اعت تا حذّد

6

70

گشم

ػذد گشدّ ،کَ دسطْل سّص دس ُش

ّػذٍ ای کَ هیل داسیذ هصشف کٌیذ .پسته تشای هاُیچَ للة تغیاس هفیذ هی تاؽذ لزا دس طْل سّص

10

تا

15

ػذد پغتَ خام بو ًذادٍ هصشف کٌیذ .ایي همذاس گشدّ تمشیثا تشاتش اعت تا حذّد  6ػذد گشدّ ،کَ دسطْل سّص دس
ُش ّػذٍ ای کَ هیل داسیذ هصشف کٌیذ .پسته تشای هاُیچَ للة تغیاس هفیذ هی تاؽذ لزا دس طْل سّص

15

10

تا

ػذد پغتَ خام بو ًذادٍ هصشف کٌیذ.

12

-هصشف عْپ خْ دس ّػذٍ ؽام تغیاس هفیذ هی تاؽذ،تَ صْستی کَ

4

لاؽك خْ پختَ ّ

4

لاؽك

حثْتات پختَ ّتذّى عیة صهیٌی تِیَ گشدد ّتذّى ًاى هصشف ؽْد.

-13حتی الومذّس اص تغیکْئیتِای تاصاسی ّؽیشیٌی لٌادی ُا هصشف ًکٌیذ صیشا -1
تخن هشغِای چیٌی عشطاى صا

_2

داؽتي آسد عفیذ تذّى عثْط

_3

احتوال داؽتي

تذتشیي ًْع سّغي کَ صذدسصذ

گشفتگی ػشّق سا تشای ؽوا ساداسد-4ؽکشی کَ افضایؼ لٌذ خْى ؽوا سا عثة هی گشدد ،هی تاؽذ.

14

-دس طْل سّص تشای عْخت ّعاص ّدفغ تِتش ّاعاى تش عوْم تایذ

5

لیْاى آب حتوا هصشف کٌذ ،چای

عثضّ لشهض خضء آب حغاب ًوی ؽْد.

15

 -دسهیاى ّػذٍ ػصش حتوا چای عثض ّیک ػذد هیٍْ هصشف کٌیذ .دس صْست توایل هی تْاًیذ تَ اًذاصٍ

یک کف دعت ًاى خؾک اعتفادٍ کٌیذ.

16

-تؼذ اص ؽام فمط یک ّاحذ هیٍْ تَ ػٌْاى هیاى ّػذٍ لثل اص ؽام هصشف کٌذ،.دس ایي ّػذٍ تِتش اعت

کَ هیٍْ حتوا تا عثضی خاتی هثل ُْیح ،کاُْ ،کلن،خیاس هصشف کٌیذ.دلت کٌیذ دس ایي ّػذٍ حك هصشف
تیؼ اص یک هیٍْ ًذاسیذ صیشا دچاس هؾکالت چشتی خْى هی گشدیذ.

