
Describe your location by land-
mark or area of town. 

Time:  00:00  

Date:  00/00/00  

 

 گرد آورنده : 

 سمیرا طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

5931 

 تغذیه سالم

 قلب سالم

 

 

رائقِ افشاد اص کَدکی ضکل هی گیشد.سالن غزا 

خَسدى سا  اص ایي دٍسا ى تِ فشصًذاى خَد 

 تیاهَصیذ

 تِ خاطش داضتِ تاضین:

سطین غزایی سالن اصهْن تشیي ػَاهل پیطگیرش    

اتتال تِ اص 

   سؼی کٌیذ اص لثٌیات کن چشب تِ هقرذاس

 تَصیِ ضذُ هصشف کٌیذ.

   پَست هشؽ ٍ چشتی ّا  گَضت سا قثرل

 اص پختي جذا کٌیذ.

  تِ جا  غزا ّا  آهادُ  ٍ کٌسشٍ  ٍ آب

هیَُ ّا  صٌؼتی سؼی کٌیذ اص غزاّا ٍ   

 هیَُ ّا  تاصُ استفادُ کٌیذ.

 تِ یاد داضتِ تاضیذ:

 HDLتا اًجام آصهایص خَى ،هیضاى کلستشٍل،

 ٍLDL .خَد سا کٌتشل کٌیذ 

فؼالیت تذًی هٌظن ٍ هتٌاسة تا سي ٍ ضشایر   

 جسوی خَد سا فشاهَش ًکٌیذ.

 دقیقِ پیادُ سٍ  کٌیذ. 03سٍصاًِ حذاقل 

استشس ٍ فطاس ّا  سٍاًی یکی اص ػَاهل اتتال  

افشاد تِ تیواس  ّا  قلثری اسرت.سٍش ّرا          

کٌتشل ٍ تشخَسد هٌاسة تا اسرترشس سا یراد          

 تگیشیذ.



  سٍغي ًثاتی جاهذ سا حتی الوقذٍس اص تشًاهِ غزایی حزف

 کٌیذ.

          اص هصشف غزاّا  سشخ کشدُ اجتٌاب کشدُ  ٍ سرؼری

کٌیذ هَادغزایی سا تیطتش تِ صَست آب پرض، ترخراسپرض،       

 کثاتی یا تٌَس  استفادُ کٌیذ.

       تشا  سشخ کشدًوَاد غزایی حتوا اص سٍغي هرخرصرَظ

 سشخ کشدى استفادُ کٌیذ.

  ٍ ،سٍغي ًثاتی هایغ سا تِ ّیچ ػٌَاى صیاد حشاست ًذّیذ

 اص آى تشا  سشخ کشدى استفادُ ًکٌیذ.

   دس صَست استفادُ اص سٍغي ًثاتی جاهذ دس ٌّگام خشیرذ

تِ تشچسة تغزیِ ا   آى تَجِ کٌیذ ٍ سٍغٌی سا اًتخاب 

% ٍ  ایرضٍهرش      52کٌیذ ،کِ اسیذ چشب اضثاع آى کوتش اص

 % تاضذ.03تشاًس آى کوتش اص 

 .حذاقل دٍ تاس دس ّفتِ هاّی هصشف کٌیذ 

    هصشف ًوک سا تِ حذاقل سساًذُ ٍ اص گزاضتي ًورکرذاى

 سش سفشُ اجتٌاب کٌیذ.

   ٍِصًتاى سا دس هحذٍدُ طثیؼی ًگِ داسیذ ٍ چٌاًچِ اضافر

ٍصى داسیذ ،تِ کوک فؼالیت تذًی ٍ سطین غزایی هٌاسة 

 آى سا کاّص دّیذ.

 

عروقی نخستین -آیا می دانیذ بیماری  های قلبی 

 علت مرگ در کشور ماست؟!

افضایص فطاسخَى ،افضایص چشتی خَى،دیاتت،چاقی ٍ اضافِ 

ٍصى  ٍ کن تحشکی اص ػَاهل خطش ایي تیواس  ّا تِ ضواس 

 هی سًٍذ.

تغزیِ هٌاسة احتوال اتتال تِ تیواس  ّا  قلثی سا کاّص 

 هی دّذ..

 

 

 

 

 ساٌّوایی ّا  کلیذ  تشا  داضتي قلة سالن:

              اص سٍغي ّا  غیش اضثاع )هایغ(ًظیرش  سٍغري ّرا

 صیتَى ،آفتاب گشداى،سَیا ٍ رست استفادُ کٌیذ.

   هصشف چشتی ّا  اضثاع )هثل دًثِ،سٍغي ّا  ًثاتی

 جاهذ،کشُ ٍ چشتی گَضت ٍ هشؽ ( سا کن کٌیذ.

 

  هیَُ ٍ سثضیجات تاصُ ػالٍُ تش تاهیي ٍیتاهیي ّا ٍ اهالح

تِ دلیل داضتي آًتی اکسیذاى صیاد تیواس  ّا  قلرثری   

 ػشٍقی سا کاّص هی دّذ

      تٌاتشایي هصشف هیَُ ٍ سثض  سا تِ حذاکثش هورکري دس

 سٍص افضایص دّیذ.

 .اًَاع هاّی ٍ هشؽ سا جاًطیي گَضت قشهض ًواییذ 

  ٍ هصشف سَسیس ، کالثاس ،ّوثشگش،پیتضا،کلِ پاچِ،هغض

دل ٍ قلَُ ٍ اًَاع سس ّا  چشب  ٍ ضیشیٌی جات سا تِ 

 حذاقل هوکي تشساًیذ.

     تِ جا  اًَاع ًَضاتِ ّا  ضیشیي  ٍ گاصداس اص  دٍؽ کرن

 ًوک ٍ تذٍى گاص تا آب استفادُ کٌیذ.

   ُتِ جا  ًاى ّا  سفیذ ٍ فاًتض  اص ًاى ّا  تْیِ ضرذ

اص آسد سثَس داس هاًٌذ سٌگک ٍ ترشترش  ٍ ًراى جرَ           

 استفادُ کٌیذ.
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