عادات غذايي ما نقش مهمي در سالمتيي

 -4شير كم چرب در تأمين وحفظ سالمتي

 -11مرز  -سيب  -گالبي  -زردآلر -

روح و جسم ما دارد.آهسته غذا خيررد

اعصاب مفيد است.

هلر  -آلر نيز به رفع خستگي كمك

،جريد غذا بسيار مهم است.

-1كاهر براي افرادي كه كم خراب و دچار

مي كند.

اما چه غذاهايي براي حفظ سالمتيي ميا

تنش عصبي هستند بسيار مفيد است.

 -12نخرد  -لربيا  -عدس  -سريا نيز

همراه با مصرف داروهامي تراند مؤثر باشد.

-1پرتغال نيز مي تراند به كاهش عصبانيت

به رفع خستگي كمك مي كند.

-1يكي از اين غذاها مراد غذايي حياوي

و كم خرابي كمك كند.

 -13مصرف چربي و روغن بايد در حد

جر است كه حاوي ويتامين هاي گروه بيي

 -7چغندر نيز در كاهش عالئم افسردگيي

تعادل باشد.

مي باشد.مي ترانيم از جر در تهيه آش و يا

مفيد است

 -11از مصرف همبرگر  -كالباس -

از سرپرماركت ها نا جر تهيه كنيييد و

-8كنجد به تقريت حافظه كمك مي كند.

سرسيس  -كله پاچه لبنيات پرچرب

استفاده نماييد.

-9نا -ماكاروني-سيب زميينيي—بيرني

 -گرشت هاي سرخ شده  -كيك هاي

 -2حتي االمكا به جاي گرشت قرمز از

سرشار از كربرهيدرات هستند و اگر بيه

خامه اي كره هاي حيراني و گياهي -

گرشت سفيد به خصرص ماهي در تهيييه

حد تعادل براي شام استفاده شرندبه رفيع

بيسكرئيت هاي كرم دار خردداري

غذا استفاده كنيد.

بي خرابي كمك مي كنند.

كنيد.

 -3مصرف سبزيجات به خصرص رييايا

-11آجيل نيز جهت استفاده بسيار مفييد

 -11از مصرف الكل خردداري كنيد.

ترصيه مي شرد.

است.

 -11مصرف چاي و قهره در حد تعادل
باشد.

 -17قند  -عسل  -آب نبات -

 -27از ادويه در غذا به خصرص ادويه هياي

نرشيدنيهاي شيرين در حد تعادل

تند در حد بسيار متعادل استفده كنيد.

استفاده شرد.

 -28مصرف ساالد را در غذا فرامرش نكنيد.

 -18از كنسرويجات استفاده نكنيد.

 -29هنگام ميل غذا آب ننرشيد.

 -19هميشه از غذاهاي تلزه ميل كنيد.

 -31بالفاصله پس از مصرف غذا به خصيرص

 -21به جاي آب ميره آماده در بازار از آب

در شب استراحت نكنيد.

ميره يا ميره تازه ميل نماويد.

 -31مسراك به دندا ها را بعد از ميل به غذا

 -21از غذاهاي فست فرد استفاده نكنيد.

از ياد مبريد.

 -22نرشيد آب را هرگز فرامرش نكنيد.

-22شستن دست ها قبل از ميل به غيذا را

 -23يك الي دو ساعت قبل و بعد از

هرگز فرامرش نكنيد.

مصرف دارو چاي يا قهره ننرشيد.

 -21غذا را با عجله ميل نكنيد خرب بجريد.

 -21قبل از خراب چاي يا قهره ننرشيد

-21اگر قرصي به نام ليتيم مصرف مي كنييد

ممكن است مرجب بي خرابي شرد.

جهت آ و نرع غذايي كه بايد مصرف شرد با

 -21صباانه را كامل ميل كنيد.

پزشك معال خرد مشررت كنيد.

 -21هميشه شام را سبك ميل نمائيد.

 -21نمك در غذا به تعادل باشد.
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