
 

 

 دیاتتی ّا در دیذ ٍ تاسدیذ ّای ًَرٍسی

 در جطي ّا ٍ هْواًی ّایی کِ اًَاع ٍاقسام غذا ٍ ًَضیذًی تزای پذیزایی فزاّن است هی تَاًذ ّوزاُ تا "هؼوَال

افزاد دیاتتی در هَاجِْ تا ا یي ضزایط تِ دٍ صَرت .تٌص ٍ اضطزاب  تزای فزد دیاتتی ٍ حتی خاًَادُ اٍ تاضذ

تزخَرد هی کٌٌذ یا ایٌکْثِ طَر کلی دیاتت را فزاهَش کزدُ ٍ تِ هیشاى دلخَاُ ٍ الثتِ  سیاد اس تواهی هَاد غذایی 

را افشایص دادُ کِ هی تَاًذ هٌجز تِ افت قٌذ خَى چٌذ (قزظ یا اًسَلیي)هیل کزدُ ٍتِ جثزاى آى هیشاى دارٍ

اگز هْواًی ٍػذُ ضام تاضذ تاػث افت قٌذ خَى در ًیوِ ضة هی ضَد کِ ).ساػت پس اس صزف غذا تاضذ

ّیچ .ٍیا خَد را اس ّوِ خَراکی ّا هحزٍم کزدُ ٍ حس تذی را در خَد ٍ سا یزیي ایجاد هی کٌذ(خطزًاک است

 راُ صحیح ًیست تْتزیي راُ ا ًتخاب حذ ٍسط ٍ رػایت تؼادل در  هیشاى اًتخاب هَاد غذایی ٍ 2یک اس ایي 

تٌا تزایي تا تزًاهِ ریشی ٍ آهادگی قثلی هی تَاى در هْواًی ضزکت .داضتي ا ًتخاب ّای غذایی صحیح هی تاضذ

کزدُ ٍ اس تَدى در کٌار ا قَام ٍ دٍستاى لذت تزد ٍ در ػیي حال ، کٌتزل قٌذ خَى در دیاتت را ًیش فزاهَش 

 .در ایي جا تِ ًکاتی اضارُ  هی ضَد کِ تا رػایت آى ّا در هْواًی ّاکٌتزل قٌذ خَى کار سختی ًیست.ًکزد

 اًتخاب ّای غذا یی سالن داضتِ تاضیذ

ّویطِ تا کوی .ضزکت در هْواًی ّا تِ هؼٌی کٌار گذاضتي غذای سالن ٍ خَردى غذاّای چزب ٍ ضیزیي ًیست

سْن تیطتزی استطقاب خَد را تِ سثشی جات خام ، پختِ ٍ ساالد .دقت هی تَاى  اًتخاب غذایی درست داضت

استِ دیگ تِ چیي ٍ کَکَ صزف ًظز .گَضت ّای کثاتی را تِ خَرضت ّای چزب تزجیح دّیذ.اختصاظ دّیذ

اس هصزف سس ّای چزب ٍ . قثل اس غذا هیل کٌیذ"درصَرت سزٍ سَج حتوا.کٌیذ یا تِ هیشاى کن اکتفا کٌیذ

 .ًَضاتِ ٍ یا ًَضیذًی ّای پز کالزی صزف ًظز کٌیذدر کیک ٍدسز تا ّوزاُ خَد ضزیک ضَیذ

 .سهاًی تِ هْواًی تزٍیذ کِ خیلی گزسٌِ ًثاضیذ

داضتي  یک هیاى ٍػذُ سثک هاًٌذ یک لقوِ کَچک ًاى ٍ پٌیز یا یک ػذد سیة هی تَاًذ اضتْا ٍ ٍلغ ضوا را تزای 

 رػایت تغذیِ صحیح ٍ "هؼوَال.خَردى کوتز کٌذ ٍ تِ ایي تزتیة هیتَاًیذ  اػتذال را در خَردى تْتزرػایت کٌیذ

داضتي ا ًتخاب ّای درست غذایی در سهاى گزسٌگی کوی هطکل است ٍ ٍسَسِ  تزای خَردى غذاّای ًاسالن 

. تٌاتزایي تِ ػٌَاًی یک  تَصیِ کلی  ّیچ ٍقت گزسٌِ تِ هْواًی ًزٍیذ.تیطتز است

 

 

 



 

 

 تؼذ اس غذا یک پیادُ رٍی ًین سا ػتِ تزای خَد در ًظز تگیزیذ

 تؼذ اس هْواًی ّایی کِ ، اًَاع غذاّا در دستزس است  ٍ ضوا ّن اس ّوِ غذاّْا حتی تِ هیشاى  کن "هؼوَال

ساػتِ تْتز 2چطیذُ ایذ ، داضتي یک پیادُ رٍی کَتاُ ًین ساػتِ تِ ّضن  تْتز غذا کوک هی کٌذ ٍ قٌذ خَى 

 .است در دراسهذت تِ کٌتزل تْتز دیاتت ٍ پیطگیزی  اس ػَارض آى کوک هی کٌذ

 قٌذ خًَتاى را چک کٌیذ

تِ صزف ضزکت در هْواًی ٍاحیا ًا سیادُ رٍی در خَردى .ساػت تؼذ اس صزف غذا قٌذ خَى خَد را چک کٌیذ2

ساػتِ تِ ضوا آگاّی تْتزی اس ٍضؼیت 2چک کزدى قٌذ خَى .غذاّا ،اس چک کزدى قٌذ خَى صزف ًظز ًکٌیذ

دیاتت تاى هی دّذ ٍ اثز هَاد غذایی هختلف تِ هیشاى قٌذ خَى را در تذًتاى ًطاى هیذّذ ٍراٌّوای خَتی تزای 

 .ضوا در هَاجِْ تا ضزایط هطاتِ است

 .اس پیص آهادگی داضتِ تاضیذ

ًاى ٍ پٌیز ٍ سثشی )تْتز است تذٍى تَجِ تِ ایٌکِ در هْواًی چِ غذاّایی هوکي است سزٍ ضَدلقوِ ای هٌاسة 

ّوزاُ داضتِ تاضیذ کِ اگز اهکاى خَردى غذاّای هْواًی ًثَد تتَاًیذ لقوِ خَد را (یا ًاى ٍ هزؽ ٍ کاَّ

در صَرتی کِ هیشتاى آضٌا است ٍ اس رصین  غذایی ضوا آگاّی دارد تذ ًیست کِ در هَرد غذای هْواًی .تخَریذ

ٍلی تا ایي حال . درّوِ هْواًی ّا، سَج ساالد ٍ غذاّای کثاتی هَجَد هی تاضذ"هؼوَال.اس اٍ پزس ٍ جَ کٌیذ

آگاّی اس هٌَی هْوا ًی تزای آهادگی تْتزتَصیِ هیطَدتزای دسز ًیش هی تَاًذ اس ضیزیي کٌٌذُ ّای رصیوی کِ 

تقسین هیطًَذ استفادُ  (هثل اسپارتام )ٍغیز کالزی سا (فزٍکتَس سَرتیتَل ٍهاًیتَل )تِ دٍ دستِ کالزیشا

دستِ اٍل حاٍی کالزی  ٍ اًزصی سا ّستٌذ ٍ تٌاتزایي هصزفطاى تایذ حساب ضذُ تاضذ تا هٌجز تِ اضافِ ٍسى .کزد

گزٍُ دٍم ّن دارای کالزی ًیستٌذ  ٍ .در تْیِ کیک ٍ ضیزیٌی ٍ هزتا هیطَد اس ایي گزٍُ استفادُ کزد.ًطَد

ٍلی تؼضی اس ایي ضیزیي .هطکل اضافِ ٍسى را ًذارین ٍ قذرت ضیزیي کٌٌذگی آى ّا تیطتز اس ضکزهؼوَلی است

کٌٌذُ ّا هاًٌذآسپارتام در ا ثز حزارات سیاد اثز  ضیزیي کٌٌذگی خَد را اس دست هی دٌّذ ٍ ًوی تَاى  در تْیِ 

هی تَاًیذ تا استفادُ اس ایٌوَاد کیک ٍضیزیٌی تْیِ کٌیذٍ تا خَد داضتِ تاضیذ یا ایٌکِ .کیک اس آًْا استفادُ کزد

. ّوزاُ خَد تزای ضیزیي کزدى چای ٍ یا قَُْ داضتِ تاضیذ
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