

ﺑررﺳﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ ﭘروﺗﺋﯾن ﻣوﺟود در ﺧوراﮐﯾﮭﺎ
ﭘروﺗﺋﯾن در ﺑﺳﯾﺎری از ﻏذاھﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود و ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻻزم اﺳت .ﺑدن ﺷﻣﺎ از ﭘروﺗﺋﯾن ﺑرای ﻣﻧظورھﺎی زﯾر
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد


ﻓراھم ﮐردن ﻣواد اﺳﺎﺳﯽ را ﺑرای رﺷد و ﺗرﻣﯾم ﺳﻠولھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺿﻼت ،ﭘوﺳت و ﻧﺎﺧنھﺎ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد.



ﺳﺎﺧت آﻧزﯾمھﺎ و ھورﻣونھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑدن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد.

ﭘروﺗﺋﯾن در ﻧﺧود ﻓرﻧﮕﯽ ،ﻟوﺑﯾﺎ و ﻋدس ،داﻧﮫ و ھﺳﺗﮫھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ و ﮐره آﻧﮭﺎ ،ﻓرآوردهھﺎی ﺳوﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﻓو و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺳوﯾﺎ،
ﮔوﺷت ،ﻣﺎھﯽ ،ﻣرغ ،ﺗﺧم ﻣرغ ،ﺷﯾر ،ﭘﻧﯾر و ﻣﺎﺳت وﺟود دارد .ﻏﻼت ،ﺳﺑزﯾﺟﺎت و ﻣﯾوهھﺎ ﻧﯾز ﻣﻘﺎدﯾر ﮐﻣﯽ ﭘروﺗﺋﯾن را ﺑﮫ
رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺷﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺻرف ﭘروﺗﺋﯾن از طﯾف ﮔﺳﺗردهای از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺗﺎن ﺑﮫ ﻣواد
ﻣﻐذی ﻣﺎﻧﻧد آھن ،روی ،وﯾﺗﺎﻣﯾن  B12و ﮐﻠﺳﯾم ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺧود را ﺑر اﺳﺎس راھﻧﻣﺎی ﻏذاﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد:
https://food-guide.canada.ca
.



روﺗﺋﯾن را در ﺗﻣﺎم وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺧود ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد.
»



¼ ﺑﺷﻘﺎب ﺧود را ﺑﺎ ﻏذاھﺎی ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ ﭘر ﮐﻧﯾد

ﻏذاھﺎی ﭘروﺗﺋﯾن ﮔﯾﺎھﯽ را ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد

اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﭘروﺗﺋﯾن ﮐﺎﻓﯽ در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.

 .1درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘروﺗﺋﯾن ﻧﯾﺎز دارﯾد
ﺑﯾﺷﺗر ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺎﻻی  19ﺳﺎل ﺣدود  0.8ﮔرم ﭘروﺗﺋﯾن ﺑﮫ ازای ھر ﮐﯾﻠوﮔرم از وزن ﺑدن ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد از
ﻣﻌﺎدﻻت زﯾر ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﭘروﺗﺋﯾن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻣرﺣﻠﮫ  :1وزن ﺑﮫ ﭘوﻧد ÷  = 2.2وزن ﺑﮫ ﮐﯾﻠوﮔرم
ﻣرﺣﻠﮫ  :2وزن ﺑﮫ ﮐﯾﻠوﮔرم  = x 0.8ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﯾﺎز روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﭘروﺗﺋﯾن )ﮔرم(
ﺗوﺟﮫ 1 :ﮐﯾﻠوﮔرم =  2.2ﭘوﻧد
ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﮐﮫ  80ﮐﯾﻠوﮔرم وزن دارد ) 176ﭘوﻧد( ھر روز ﺑﮫ ﺣدود  64ﮔرم ﭘروﺗﺋﯾن ﻧﯾﺎز دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﮐﮫ  65ﮐﯾﻠوﮔرم وزن دارد ) 143ﭘوﻧد( ھر روز ﺑﮫ ﺣدود  52ﮔرم ﭘروﺗﺋﯾن ﻧﯾﺎز دارد.
:
Fa: Quick Nutrition Check for Protein


| PAGE 1 of 5

.ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ اﺳت .ﺑﺎزﺗوﻟﯾد اﯾن اﺛر در ﺗﻣﺎﻣﯾت آن ،ﻣﺷروط ﺑﮫ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت © 2019
.ھدف از اراﺋﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺗوﺻﯾﮫی ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره اﻧﻔرادی ﺑﺎ رژﯾمﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﻏذاﯾﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻣوزش و آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود

Updated: 2019-07-09

ﮔروهھﺎی زﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﻧﯾﺎزھﺎی ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﻧد:


ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن



زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯾرده



ﺑرﺧﯽ از ورزﺷﮑﺎران



اﻓراد ﻣﺗﺑﻼ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﻋﺎرﺿﮫھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان ﭘروﺗﺋﯾن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺧود ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
 .2درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘروﺗﺋﯾن ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد
ﺑرای ﺑرآورد ﻣﯾزان ﭘروﺗﺋﯾن ﻣوﺟود در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺧود ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﻣﺻرف ﻏذاﯾﯽ ﺧود را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد .ﯾﺎدداﺷت
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی و ﭼﮫ ﻣﻘداری ﻣﯽﻧوﺷﯾد ﯾﺎ ﻣﯽﺧورﯾد .ﺳﭘس ﭘروﺗﺋﯾن ﻣوﺟود در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺧود را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾر
ﻣوﺟود در ﻏذاھﺎی ذﮐر ﺷده در زﯾر ﺟﻣﻊ ﺑزﻧﯾد .ﻣﻘدار ﭘروﺗﺋﯾن ﻣوﺟود در ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﻣﯽﺗوان در ﺑرﭼﺳبھﺎی ﻣواد
ﻏذاﯾﯽ ﻧﯾز ﯾﺎﻓت.
ﭘروﺗﺋﯾن )ﮔرم(
)ﺗﻘرﯾﺑﯽ(

ﻏذا

ﻣﻘدار

ﮔوﺷت ،ﻣﺎھﯽ ﯾﺎ ﻣرغ ،ﭘﺧﺗﮫ ﺷده

 75ﮔرم ) ½ 2اوﻧس(  125 /ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر
)½ ﻓﻧﺟﺎن(

21

داﻧﮫ ﮐدو ﺗﻧﺑل

 60ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¼ ﻓﻧﺟﺎن(

17

ﻣﺎﺳت ،ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﯾوﻧﺎﻧﯽ

 175ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¾ ﻓﻧﺟﺎن(

14

ﭘﻧﯾر ﮐﻠم

 125ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )½ ﻓﻧﺟﺎن(

13

داﻧﮫھﺎی ﮐﻧف

 60ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¼ ﻓﻧﺟﺎن(

13

ﺗوﻓوی ﺳﻔت

 150ﮔرم  175 /ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر

)¾ ﻓﻧﺟﺎن(

12

ﻟوﺑﯾﺎ ،ﻧﺧود ﻓرﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻋدس ،ﭘﺧﺗﮫ ﺷده

 175ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¾ ﻓﻧﺟﺎن(

12

ﺗﺧم ﻣرغ

 2ﺑزرگ

12

ﭘﻧﯾر

 50ﮔرم )½  1اوﻧس(

12

ﺷﯾر ﮔﺎو

 250ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ) 1ﻓﻧﺟﺎن(

9

ﺑﺎدام زﻣﯾﻧﯽ

 60ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¼ ﻓﻧﺟﺎن(

9
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ﮐره ﺑﺎدام زﻣﯾﻧﯽ )طﺑﯾﻌﯽ(

 30ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ) 2ﻗﺎﺷﻖ ﻏذاﺧوری(

8

ﺑﺎدام

 60ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¼ ﻓﻧﺟﺎن(

8

ﮐره ﺑﺎدام )ﺳﺎده(

 30ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ) 2ﻗﺎﺷﻖ ﻏذاﺧوری(

7

ﻣﺎﺳت

 175ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¾ ﻓﻧﺟﺎن(

7

ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺳوﯾﺎی ﻏﻧﯽ ﺷده

 250ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ) 1ﻟﯾوان(

7

ﺗﺧﻣﮫ آﻓﺗﺎﺑﮕردان

 60ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¼ ﻓﻧﺟﺎن(

7

ﮐره ﺗﺧﻣﮫ آﻓﺗﺎﺑﮕردان )طﺑﯾﻌﯽ(

 30ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ) 2ﻗﺎﺷﻖ ﻏذاﺧوری(

6

ﮔردو

 60ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¼ ﻓﻧﺟﺎن(

5

ﺑﺎدام ھﻧدی

 60ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¼ ﻓﻧﺟﺎن(

5

ﮐره ﺑﺎدام ھﻧدی )ﺳﺎده(

 30ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ) 2ﻗﺎﺷﻖ ﻏذاﺧوری(

4

ﻧﺎن

 1ﺑرش ) 35ﮔرم(

4

ﭘﺎﺳﺗﺎ ،ﭘﺧﺗﮫ ﺷده

 125ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )½ ﻓﻧﺟﺎن(

4

ﮐﯾﻧوآ ،ﭘﺧﺗﮫ ﺷده

 125ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )½ ﻓﻧﺟﺎن(

4

ﺳﯾ﷼ ،داغ

 175ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )¾ ﻓﻧﺟﺎن(

 2ﺗﺎ 4

ﺳﯾ﷼ ،ﺳرد

 30ﮔرم

3

ﺑرﻧﺞ ،ﭘﺧﺗﮫ ﺷده

 125ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )½ ﻓﻧﺟﺎن(

3

ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﻏﻧﯽ ﺷده )ﺑﺎدام ،ﺑﺎدام
ھﻧدی ،ﺑرﻧﺞ(

 250ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ) 1ﻟﯾوان(

1

ﺳﺑزﯾﺟﺎت

 125ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )½ ﻓﻧﺟﺎن( ﯾﺎ  250ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر
) 1ﻓﻧﺟﺎن( ﮐﺎھو

1

ﻣﯾوه

 1ﻣﯾوه ﯾﺎ  125ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر )½ ﻓﻧﺟﺎن(

1

ﻣﻧﺑﻊ.Canadian Nutrient File ، 2015 :
ﻣﻼﺣظﺎت ﺧﺎص
ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘودر ﭘروﺗﺋﯾن ﻧدارﻧد .اﮔر درﯾﺎﻓت ﭘروﺗﺋﯾن ﮐﺎﻓﯽ از ﻏذا دﺷوار اﺳت ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘودر ﭘروﺗﺋﯾن ﻣﻔﯾد
Fa: Quick Nutrition Check for Protein
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ﺑﺎﺷد.
ﭘودرھﺎی ﭘروﺗﺋﯾن اﻏﻠب دارای ﭘﺎﯾﮫی ﻟﺑﻧﯾﺎﺗﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل آب ﭘﻧﯾر ﯾﺎ ﮐﺎزﺋﯾن( ﯾﺎ ﮔﯾﺎھﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺳوﯾﺎ ﯾﺎ ﻧﺧود ﻓرﻧﮕﯽ(
ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﯾﮏ ﭘودر ﭘروﺗﺋﯾن ﺳﺎده و ﺑدون ﻣواد اﻓزوده ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾرﯾن ﮐﻧﻧدهھﺎ ،وﯾﺗﺎﻣﯾنھﺎ ،ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﯾﺎ
ﻣﺣﺻوﻻت ﮔﯾﺎھﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﭘودرھﺎی ﭘروﺗﺋﯾن اﻏﻠب در ھر وﻋده  10ﺗﺎ  30ﮔرم ﭘروﺗﺋﯾن ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻧدازهی ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣﺣﺻوﻻت
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .ﺟدول اطﻼﻋﺎت ﺗﻐذﯾﮫای روی ﺑرﭼﺳب را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ آن ﻓراورده ﺣﺎوی ﭼﮫ ﻣﻘدار
ﭘروﺗﺋﯾن اﺳت.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺗرﺟﯾﺣﺎت ﻏذاﯾﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  8-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺗﻐذﯾﮫ ھﯾﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد و
درﺑﺎره ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس اﺳت ﺷﻣﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﮐرد.
 8-1-1ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ را ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﭘس از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ  8-1-1ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺻدی ﺧدﻣﺎت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن وﺻل ﺧواھﯾد ﺷد .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ،ﺻرﻓ ًﺎ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧواھﺎن آن ھﺳﺗﯾد ذﮐر
ﮐﻧﯾد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮕوﯾﯾد »ﻓﺎرﺳﯽ« («Farsi»/و ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺧواھد ﭘﯾوﺳت.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﻧﺑﻊ زﯾر را ﺑﺑﯾﻧﯾد:


ھﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ  - www.healthlinkbc.caاطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻏﯾراورژاﻧﺳﯽ و ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﭘزﺷﮑﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
.

اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردﻧد ﮐﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود در زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و درﺳت ﺑودهاﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﺑرای
ھﯾﭻﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﺧدﻣت ،ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷوﻧد.

ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺗن:

ڈاﺋﯾﭨﯾﺷن ﺳروﺳزﮨﯾﻠﺗﮭ ﻟِﻧﮏ ﺑﯽ ﺳﯽ( ﺳﺎﺑﻘہ ڈاﺋل -اے  -ڈاﺋﯾﭨﯾﺷن) ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﮯﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻐذﯾﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ھﻠثﻟﯾﻧﮏﺑﯽﺳﯽ )ﭘﯾش از اﯾن
ﻣوﺳوم ﺑﮫ  ،(Dial- A- Dietitianاطﻼﻋﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ راﯾﮕﺎن را در ﻣورد ﺗﻐذﯾﮫ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﯽﺳﯽ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ  www.healthlinkbc.ca/healthy- eatingﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ )از ھر ﺟﺎی ﺑﯽﺳﯽ( ﺑﺎ  8- 1- 1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺗرﺟﻣﺎن
.
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.ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ اﺳت .ﺑﺎزﺗوﻟﯾد اﯾن اﺛر در ﺗﻣﺎﻣﯾت آن ،ﻣﺷروط ﺑﮫ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت © 2019
.ھدف از اراﺋﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺗوﺻﯾﮫی ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره اﻧﻔرادی ﺑﺎ رژﯾمﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﻏذاﯾﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻣوزش و آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود

Updated: 2019-07-09

ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد.
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