
 

 

 توصيه هاي السم جهت رژيم غذايي كم چزب

 .تٌْا اس رٍغي هايغ )تزجيْا كاًَال ٍ رٍغي سيتَى( جْت طثخ هَاد غذايي استفادُ كٌيذ 

  غذاّاي سزخ كزدُ تپزّيشيذ.هصزف كٌيذ ٍ اس هصزف سؼي كٌيذ هَاد غذايي را تصَرت تخارپش ٍ آب پش 

  تْيِ ٍ هصزف كٌيذ.%( 5/1لثٌيات ًظيز ضيز ٍ هاست را تصَرت كن چزب )حذاكثز 

 تار در ّفتِ كاّص دّيذ. 2سردُ تخن هزؽ را تِ حذاكثز  گَضت قزهش ٍ هصزف 

 اس هصزف غذاّايي ًظيز كلِ پاچِ، سيزاب ضيزداى، دل، جگز، ستاى، قلَُ ٍ هغش ٍ ... خَدداري ًواييذ. 

  ْا را جذا كٌيذ.توام چزتي ّاي قاتل رٍيت ٍ پَست آًٌّگام استفادُ اس گَضت قزهش ٍ هزؽ 

  تار در ّفتِ در تزًاهِ غذايي خَد قزار دّيذ. 2هصزف هاّي را 

 ،ُخاهِ، سزضيز، سس هايًَش، پٌيز پيتشا ٍ ... خَدداري كٌيذ. اس هصزف كز 

 ( اس هصزف غذاّاي رستَراًي ٍ فست فَدّاFast Foods ).خَدداري كٌيذ 

  ،ضكالت ّا ٍ هزتاّا را تِ حذاقل تزساًيذ.هصزف ضيزيٌي جات، اًَاع دسزّا 

 .اس هصزف غذاّاي كٌسزٍي ًظيز تي هاّي، اًَاع خَرضت ّاي كٌسزٍي ٍ ... خَدداري كٌيذ 

 .هصزف هَاد حاٍي فيثز )ًظيز حثَتات، سثشيجات خام ٍ پختِ، هيَُ جات ٍ...( را افشايص دّيذ 

  ًاًْاي سثَس دار ًظيز سٌگك ٍ تزتزي اس ًاًْاي تاگت، لَاش ٍ هاضيٌي تْتز است.هصزف 

  تار در ّفتِ ٍ ّز تار ًين ساػت را قزار دّيذ. 3در تزًاهِ رٍساًِ خَد پيادُ رٍي حذاقل تا هطَرت پشضك 

 نمكتوصيه هاي السم جهت رژيم غذايي كم                                             

 

 اضافِ كزدى ًوك در ٌّگام طثخ غذا ٍ استفادُ اس ًوكذاى در كٌار سفزُ غذا تپزّيشيذ اس. 

  ًاى كن ًوك تْيِ كٌيذكِ ًوك كوتزي دارًذ يا ايٌكِ ضخصا  سؼي كٌيذ اس ًاًْايي استفادُ ًواييذحتي الوقذٍر 

 (.ّاي تاگت ٍ ساًذٍيچي تپزّيشيذ)اس هصزف ًاى 

  جَضيذُ سزد ضذُ قزار دّيذ تا كاهال ًوك خَد را اس دست تذّذ ٍ سپس  ساػت در آب 24پٌيزّاي هؼوَلي را

 )ٍضؼيت پتاسين فزد هَرد تَجِ قزار گيزد(. واييذ ٍ يا پٌيز كن ًوك خزيذاري ًواييذاستفادُ ً

 ( اس هصزف غذاّاي رستَراًي ٍ فست فَدّاFast Foods.خَدداري كٌيذ ) 

  ،خيارضَر ٍ اًَاع كٌسزٍّا زد ًوكي، چيثس، پفك، چَب ضَر، تاس هصزف كطك ّاي ضَر، اًَاع آجيل ّاي ضَر

 خَدداري كٌيذ.

 .دٍؽ را تصَرت خاًگي ٍ كن ًوك تْيِ ٍ هصزف ًواييذ 

 تِ ػلت اضافِ ضذى ًوك تِ آًْا هضز است.رب گَجِ فزًگي ٍ تزضيجات  هصزف 

  ،تيسكَييت ّا ٍ دسزّا اس ًوك تِ تزچسة هَاد غذايي تا دقت تَجِ ًواييذ. سيزا در تْيِ تؼضي اس اًَاع سس ّا

                                                    .استفادُ هي ضَد

 واحد تغذیه و رژیم درمانی 
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