« تسمٍ تعالي »
ثيوبسيْبي قلجي ،ػشٍقي جضء ػوذُ تشيي ػلل هشه ٍ هيش دس
ػشاػش دًيب هي ثبؿذ  .پيـگيشي اص ثيوبسيْبي قلجي ،ػشٍقي ٍ
پيبهذّبي ًبؿي اص آى ًيبص ثِ تالؽ هذاٍم داسد  .تغزيِ ٍ سطين
غزايي ًقؾ هْوي دس پيـگيشي اص ثيوبسيْبي قلجي داسد.
ػَاهل خطشي مِ ػجت ايجبد ثيوبسيْبي قلجي ػشٍقي
هي ؿَد ؿبهل هصشف ػيگبس ٍ النل ،سطين غزايي پش چ سة
ٍ ثب ملؼتشٍل ثبال  ،فـبسخَى ثبال ،ديبثت ،من تحشمي ،چبقي،
يبئؼگي دس صًبى ،ػبثقِ اسثي ٍ ػي.

فشآٍسدُ ّبي گَؿتي فش آيٌذ ؿذُ هثل ػَػيغ ٍ مبلجبع
غٌي اص چشثي اؿجبع ٍ ًول هي ثبؿذ ٍ ثبيذ اص هصشف آًْب
اجتٌبة ؿَد.
گَؿت ّب اػضبء هبًٌذ جگش ،دل ،قلَُ ،صثبى ،ملِ ٍ پبچِ ًيض
حبٍي ملؼتشٍل صيبدي هي ثبؿٌذ ٍ اص هصشف آًْب ثبيذ
اجتٌبة ًوَد الصم ثِ رمش اػت

فزآيردٌ هاي لبىي:

ؿيش ،هبػت ،پٌيش ثبيذ اص ًَع من چشثي يب ثذٍى چشثي ٍ اًَاع
پبػتَسيضُ ثبؿذ  .اص هصشف لجٌيبت پش چشة  ،هبػت پشچشة،
ثؼتٌي ،خبهِ ٍ پٌيشّبي پش چشة اجتٌبة ؿَد .

ميگً حبٍي ملؼتشٍل ثبال

ثَدُ ٍ هصسف آًْب ثبيذ ثب هـبٍسُ سطين ؿٌبع ٍ پضؿل ثبؿذ .

رژيم غذايي در بيماريهاي قلبي:
گًشت ي جاوشيىهاي آن:

گًشت قزمز هصشفي ثبيذ ثب چشثي ثؼيبس من ٍ يب گَؿت
ثذٍى چشثي ثبؿذ ٍ ثْتش اػت ّفتِ اي ٍ 1-2ػذُ اص گَؿت
قشهض ٍ من چشة اػتفبدُ ؿَد.
مزغ ي تًقلمًن ًيض اص هٌبثغ خَة پشٍتئيي ثؼيبس من چشثي
ّؼتٌذ .ثشداؿتي پَػت ٍ اليِ چشثي صيشيي هي تَاًذ
هحتَي چشثي ايي هَاد غزايي سا مبّؾ دّذ  .هشؽ ٍ ثَقلوَى
سا هي تَاى جبيگضيي قؼوتي اص گَؿت قشهض ثغيبس من چشثي
ًوَد .ػالٍُ ثش ايي ماَي َا هٌبثغ غزايي خَثي اص پشٍتئيي
هي ثبؿٌذ  .هصشف آى ػجت مبّؾ

ثؼيبس من چشثي
ملؼتشٍل هي ؿَد.
ػَيب ٍ فشآٍس دُ ّبي تْيِ ؿذُ اص ػَيب سا هي تَاى تب حذٍدي
جبيگضيي فشآٍسدُ ّبي گَؿتي ًوَد.
هْن
پخت ٍ آهبدُ ػبصي هبّي ٍ اػبػبً گَؿت ّب ثؼيبس
هي ثبؿذ ٍ تْيِ آى ثبيذ تب حذ اهنبى اص افزيدن چزتي ي
سزخ كزدن آًْب اجتٌبة مشد.

فيبزها:

هصشف فيجشّب هبًٌذ جً ،سثًس جً ،سيةَ ،لً ،مزكثات،
وان ي غالت:

ثشاي هصشف غالت ثبيذ اص غالت مبهل هبًٌذ ثشًج ،هبمبسًٍي،
ػيت صهيٌي ،حجَثبت ٍ يب ثيؼنَيت من چشثي اػتفبدُ ًوَد .
غزاّبيي هبًٌذ ًبًْبي سٍغٌي اص جولِ ثيؼنَيت ّبي
مشم داسً ،بى خبهِ اي ،ملَچِ ٍ امثش تي قالت چشة ٍ ؿَس
هبًٌذ چيپغ ٍ پفل ٍ رست ثَ دادُ دس سٍغي ٍ مشُ اجتٌبة
ؿَد.
ميًٌ ها ي سبزيجات:

هيَُ جبت ٍ يب خٌل ؿذُ ،ػجضيجبت تبصُ مِ ًول ،ػُغ يب
خبهِ ٍ چشثي ثِ آًْب اضبفِ ًـذُ ثبؿذ ثشاي مبّؾ ملؼتشٍل
چشثيْبي خَى ثؼيبس هفيذ هي ثبؿذ .

گالتي ،شليلًَ ،يج ،كلم تزيكلي ي كذي ،اسفىاج ي
اوًاع وخًد ي لًتيا ،سًيا فزآيردٌ َاي آن ي سايز
حثًتات دس مبّؾ ملؼتشٍل ًقؾ داسًذ .
ريغه ها ي چزبي ها:

سٍغي ّبي هصشفي ثْتش اػت اص اًَاع گيبّي هبًٌذ سٍغي
صيتَى ثبؿذ ٍ ثْتش اػت  2-1قبؿق هشثب خَسي سٍغي صيتَى
دس طَل سٍص هصشف ؿَد.
هغضّب ٍ آجيل ّب غٌي اص اػيذّبي چشة ثَدُ ٍ دس صَستينِ
دس هحذٍدُ چشثي تؼييي ؿذُ ثشاي سطين غزايي هصشف ؿًَذ .
هي تَاًذ دس مبّؾ ملؼتشٍل خَى هؤثش هي ثبؿذ ٍ اص هصشف
سٍغٌْبي جبهذ ،پيِ ،دًجِ ٍ ،چشثي ّبي حيَاًي اجتٌبة ؿَد .

اص گَؿت ّبي من چشثي ،هبّي يب هشؽ هخلَط مشد ٍ غزايي

چند توصيه:

ثب هقذاس چشثي ٍ اًشطي پبييي تْيِ مشد.
سٍؿْبي پخت هَاد غزايي اص اّويت ٍيظُ اي ثشخَسداس
ّؼتٌذ .ثشاي پخت ٍ پض آهبدُ ػبصي هَاد

ػجضيجبت ٍ ميَُ جبت يب ّش دٍ ثبيذ دس ٍػذُ غزايي هصشف

غزايي ثبيذ اص

ؿَد صيشا هٌبثغ اصلي ٍيتبهيي ّب ثَدُ ٍ دس تأهيي هَاد
هغزي سٍصاًِ اّويت داسد.

سٍؿْبيي اػتفبدُ ؿَد مِ ثِ افضٍدى چشثي ًيبص ًذاؿتِ ثبؿذ
ٍ چشثي افضٍدُ ؿذُ ثؼيبس من ثبؿذ ايي سٍؿْب ػجبستٌذ اص

:

تخارپز كزدن ،آب پز كزدن ،كثاب پز كزدن يا پخته در
فز .ثؼذ اص پختي ٍ آهبدُ ؿذى ػَح ّب يب خَسؿْب هي تَاى

كم تحزكي يني اص ػَاهل خطش اصلي ثشاي ثيوبسيْبي قلجي
ٍ ػشٍقي اػت فؼبليت ٍسصؿي هٌظن هي تَاًذ دس مبّؾ ايي
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اثشات هؤثش ثبؿذ ٍ ػجت مبّؾ فـبسخَى ،كاّؾ ملؼتشٍل،
حفظ ٍصى هٌبػت ٍ ايذُ آل ؿَد.

آًْب سا ثِ هذت چٌذ ػبػت دس يخچب ل ًگْذاسي مشد ٍ ػپغ
چشثي هتشامن سٍي آًْب سا جذا مشد.
اػتفبدُ اص ومك دس ٌّگبم آهبدُ ػبصي ػَح ّب ،خَسؿْب ٍ
ػبيش خَساميْب ثبيذ هحذٍد ؿَد ٍ ثِ جبي ًول هي تَاى اص

تماس با ما:

سثزيجات معطز ،آب ميًٌ َايي مِ هي تَاًذ ثِ ػٌَاى
چبؿٌي هصشف ؿَد هبًٌذ آة ليوَ اػتفبدُ مشد
ثب اػتفادُ اص اًَاع لًتياَا ،وخًد ي سايز حثًتات مي تًان
غذاَاي مغذي خًشمزٌ ي كم چزتي تْيِ مشد هي تَاى
ثشًج يب هبمبسًٍي يب ػيت صهيٌي ٍ ػجضيجبت سا ثب هقذاس موي
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