تداخل غذا ي داري:

 -حتوب ثشچست داسٍ سا دس ٌّگبم تحَیل ثخَاًیذ تب اگش چیضی سا

هصشؾ ضَد تب هعذُ سا اریت ًکٌذ  .آسپشیي سجت کوجَد vitc

ًنیداًستیذ اص دکتش یب داسٍسبص ثپشسیذ .

هی ضَد پس ثبیذ ؼزای حبٍی  vitcثیطتش هصشؾ ضَد  .ثِ علت

تذاخل ؼزا ٍ داسٍ صهبًی اتفبق هی افتذ کِ ؼزایی کِ ضوب

دفع فَالت ًبضی اص آسپشیي ثبیذ هصشؾ هکول ّبی اسیذ فَلیک

هی خَسیذ سٍی داسٍیی کِ خَسدُ ایذ اثش کشدُ ٍ ایي داسٍ ًتَاًذ

ّ -وِ حمبیك ّ،طذاسّب ٍ تذاخل ّبی دسج ضذُ ثش سٍی ثشگِ

اثش هَسد ًظش سا داضتِ ثبضذ.

داخل ثستِ داسٍ سا ثخَاًیذ .حتی داسٍّبی هسکي ّن هی تَ اًذ
ثبعت هطکل ضَد.

آيب همه داريهب تحت تبثیز غذا هستىد؟
 داسٍّب سا حتوب ثب یک لیَاى پش اص آة ثٌَضیذ،هگشایٌکِ پضضکّوِ داسٍ ّب تحت تبثیش ؼزا ًیستٌذ ،اهب ثسیبسی اص داسٍّب هیتَاًذ
تحت تبثیش ؼزایی کِ هی خَسیذ ٍ صهبًیکِ ؼزا هی خَسیذ
ثبضذ.ثشای هثبل ،خَسدى ثعضی اص داسٍ ّب ّوضهبى ثب ؼزا سٍی

سا ثبص ًکٌیذ (هگش ایٌکِ پضضک ثِ ضوب ثگَیذ ) صیشاکِ هوکي است
تؽییشاتی ثشسٍش عولکشد داسٍ داضتِ ثبضذ.

ثبیذ هحذٍدیت هصشؾ ادٍیِ داضتِ ثبضٌذ.
يارفبريه:

ثْتش است ًین سبعت لجل اص ؼزا یب یک سبعت ثعذ اص ؼزا هصشؾ
ضَد.هصشؾ سجضی ّبی ثشگ سجض ٍ سَیب ٍ ثستٌی ٍ ؼزاّبی
ًین سَختِ سجت کبّص جزة ٍاسفبسیي ٍ کن ضذى اثش آى هی

جزة داسٍ سا ثِ تبخیش اًذاختِ یب کبّص دٌّذ.ثشخی داسٍّب ثبیذ ثب

 -لشصْبی ٍیتبهیي سا ّوشاُ داسٍّبی دیگش ًخَسیذ ثشای ایٌکِ اگش

هعذُ خبلی گشفتِ ضًَذ (  1سبعت لجل اصؼزا یب  2سبعت ثعذ اص

ثب ثشخی داسٍّب هصشؾ ضَد ٍیتبهیٌْبٍ هَاد هعذًی ثبعث هطکل

ؼزا).

هی ضَد.

اص طشؾ دیگش ،تحول ثشخی داسٍّب ثب ؼزا ساحت تش است .ضوب حتوب

 -داسٍّب سا ثب ًَضیذًی ّبی داغ هخلَط ًکٌیذ ثشای ایٌکِ گشهب

اص پضضک یب داسٍسبص ثبیذ ثپشسیذ کِ آیب داسٍ ثبیذ ثب هعذُ خبلی

عولکشد داسٍ سا تؽییش هی دّذ

داخل غذا ي داري بداوید :
حقبيقی که ببيد در مًرد ت

کن خًَی ایجبد هی کٌذ  .ثیوبساًی کِ آسپشیي هصشؾ هی کٌٌذ

چیضی ؼیش اص ایي گفتِ ثبضذ  .داسٍ سا داخل ؼزا ًشیضیذ یب کپسَل

جزة هعذی  -سٍدُ ای داسٍ تبثیش هی گزاسد .ؼزاّب هوکي است

هصشؾ ضَد یب ثب ؼزا .

تَصیِ ضَد  .دس هَالعی کِ آسپشیي سجت آسیت هخبط هی ضَد

ضَد (.کبَّ  ،اسفٌبج ،کلن ،ضلؽن ،ثشٍکلی ،گل کلن ) هصشؾ دٍص
ثبالی ٍیتبهیي  400Eیب ثیطتشهوکي صهبى اًعمبد خَى سا افضایص
دّذ ٍ خطش خًَشیضی سا صیبد کٌذ  .ثیوبسی کِ ٍاسفبسیي هصشؾ
هی کٌذ ثبیذ هصشؾ یکٌَاخت سجضی داضتِ ثبضذ  .یعٌی سطین
ؼزایی اش سا تؽییشات صیبدی ًذّذ ٍ کال سجضیجبت سا
ًکٌٌذ.صؼبل اختِ سجت افضایص اثش ٍاسفبسیي هی ضَد.

آسپزيه:

دس افشادی کِ هجتال ثِ صخن هعذُ ٍ ًمشس ٍ آسن ٍ کبّص
ضٌَایی ّستٌذ ًجبیذ هصشؾ ضَد .ثْتش است ثب هبیع صیبد یب ؼزا

حزؾ

تزيبمتزن:

آوتی اسید :

تشیبهتشى سجت رخیشُ پتبسین هی ضَد  .ثب پضضک ٍ کبسضٌبس
تػریِ دس هَسد هصشؾ هیَّب هطَست ًوبئیذ  .ثیوبساى ًجبیذ
جبًطیٌْبی ًوک سا هصشؾ کٌٌذ.

صهبى هصشؾ یک سبعت لجل ٍ  3سبعت ثعذ اص ؼزاست  .ایي
داسٍّب چَى ثب ثسیبسی اص داسٍّبی دیگش تذاخل اثش داسًذ ًجبیذ
خَدسشاًِ هصشؾ ضًَذ.

آتٌَلَل -پشٍپشاًَل ،هتَپشٍلَل  :دسیبفت ایي داسٍّب ثب ؼزا سجت
افضایص اثش داسٍّب هی ضَد .آتٌَلَل سا ثب آة پشتمبل ًخَسیذ.

اوسًلیه:

کبپتَپشیل ،اًبپشیل ،لیضیٌَپشیل  :تَصیِ هی ضَد ایي داسٍّب ثب
هبیعبت کبفی هصشؾ ضًَذ ٍ جبًطیي ًوک ّوشاُ آى هصشؾ
ًطَد.
آتَسٍستبتیي ،سیوَستبتیي ،لٍَستبتیي کِ ثب گشیپ فَست هصشؾ
ًطَد.
لَستبتیي ثشای افضایص جزة ثبیذ ثعذ اص ؼزا یب عصشاًِ خَسدُ
ضَد .ایي داسٍ سجت کبّص جزة ٍیتبهیٌْبی هحلَل دس چشثی
هیضَد .

ٍعذُ ّبی هصشؾ ؼزا ثبیذ هطخص ثبضذ دس ایي صَست ّیچ
ٍعذُ ای ًجبیذ حزؾ ضَد  .ثیوبس ثبیذ اص ضیشیٌی جبت ٍ ًَضبثِ
ّبی حبٍی کبفئیي ( لَُْ) پشّیض کٌذ.
تئًفیلیه:
هصشؾ ؼزاّبی پش کشثَّیذسات سجت کبّص اثش تئَفیلیي
هی ضَد .هصشؾ کبفئیي ( لَُْ) ثبعث افضایص ؼلظت تئَفیلیي
هی ضَد .عصجبًیت ،ثی خَاثیً ،بهٌظن ی ضشثبى للت ٍ هصشؾ
.
ؼزای پشچشة سجت افضایص ؼلظت تئَفیلیي هی ضَد
لَصاستبى ٍ کبپتَپشیل( کٌتشل فطبس خَى ) دیگَسیي ( دسهبى
:) CHFثعلت تذاخل دسهتبثَلیسن کجذی هصشؾ ّوضهبى ثبگشیت
فشٍت هٌع ضذُ است.
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