

راھﻧﻣﺎی رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﮔﯾﺎه ﭘﺎﯾﮫ
رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﮔﯾﺎهﭘﺎﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﻏذاھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت :ﺳﺑزیھﺎ ،ﻣﯾوهھﺎ ،ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ،ﺑﻧﺷنھﺎ )ﻋدس ،ﻟوﺑﯾﺎ و
ﻧﺧود( ،آﺟﯾل ،و ﻣﻐزھﺎ .اﯾن ﻏذاھﺎ ﻓﯾﺑر ،وﯾﺗﺎﻣﯾن ،ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ و ﻓﯾﺗوﮐﻣﯾﮑﺎلھﺎ را ﺑرای ﺑدن ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻏذاھﺎ ﻣﯾزان ﮐﺎﻟری ﮐﻣﺗری دارﻧد .ﻏذاھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔوﺷت ﺳﻔﯾد ﺑدون ﭘوﺳت ،ﮔوﺷت ﮐم ﭼرب ،و ﻟﺑﻧﯾﺎت
ﮐم ﭼرب ھم ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﺗری از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﯾﮏ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﮔﯾﺎهﭘﺎﯾﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھد.
ﯾﮏ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﮔﯾﺎهﭘﺎﯾﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎری دارد .اﯾن رژﯾم ﻣﯽﺗواﻧد ﺧطر ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺣﺎد ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ و ﺳرطﺎن را
ﮐﺎھش دھد ،ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت وزن ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،و ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮭﺑود دھد.
در اﯾن ﻣطﻠب روشھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﻏذاھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

وﻗﺗﯽ ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﮔﯾﺎهﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از »ﻣدل ﺑﺷﻘﺎب« ﺑﮫ ﻋﻧوان روﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای درک
اﻧواع و ﻣﯾزان ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺧورﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻣدل ،ﺑﺷﻘﺎب ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود.
دو ﭼﮭﺎرم )½( از ﺑﺷﻘﺎب ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺑزیھﺎ و ﻣﯾوهھﺎی ﺑﯽﻧﺷﺎﺳﺗﮫ ﭘر ﮐﻧﯾد.


ھر روز ﺳﺑزیھﺎ و ﻣﯾوهھﺎی ﺑﯽﻧﺷﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎ رﻧﮓھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣﺛﺎل:
»



ﭼﻐﻧدر ﺑرﮔﯽ ﺳﺑز ﺗﯾره ﺳوﺋﯾﺳﯽ ،ﺑﺎک ﭼوی ،ﺑروﮐﻠﯽ ،ﮐﻠم ﺑروﮐﺳل ،راﭘﯾﻧﯽ ،اﺳﻔﻧﺎج ،ﺷﺎﺑﺎﻧﮏ ،ﮐﺎھو و ﮐﻠم
ﺑرگ؛

»

ھوﯾﺞ ﻧﺎرﻧﺟﯽ ،ﭘرﺗﻘﺎل ،طﺎﻟﺑﯽ و ﮐدو؛

»

ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ،ھﻧدواﻧﮫ ،ﺗوت ﻓرﻧﮕﯽ ،ﺳﯾب و ﻓﻠﻔل؛

»

اﻧﮕور ﺑﻧﻔش ،ﺑﺎدﻣﺟﺎن ،ﭼﻐﻧدر ،ﮔﯾﻼس ،و ﺑﻠوﺑری؛

»

ﻓﻠﻔل زرد ،ﻟوﺑﯾﺎی زرد و اﺳﭘﺎﮔﺗﯽ ﮐدو؛ و

»

ﮔل ﮐﻠم ﺳﻔﯾد ،ﭘﯾﺎز ،و ﺳﯾر.

ﺑﮫ ﺟﺎی آﺑﻣﯾوه ،از ﻣﯾوهھﺎی ﺗﺎزه ،ﯾﺦزده ﯾﺎ ﮐﻧﺳروی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣﯾوه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﺑﻣﯾوه ﻓﯾﺑر ﺑﯾﺷﺗری دارد و راﺿﯽ
ﮐﻧﻧدهﺗر و ﺳﯾرﮐﻧﻧدهﺗر اﺳت .اﮔر آﺑﻣﯾوه ﻣﯽﻧوﺷﯾد ،آن را ﺑﮫ  125ﻣﯾﻠﯽﻟﯾﺗر )½ ﻓﻧﺟﺎن( در روز ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد.

ﺗوﺟﮫ :ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ،ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ھﻧدی ،ذرت ،و ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﺷﯾرﯾن ﺟزو ﺳﺑزیھﺎی ﻧﺷﺎﺳﺗﮫدار ھﺳﺗﻧد و در ¼ ﺑﺷﻘﺎب
ﻣﺧﺗص ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻏذاھﺎی ﻧﺷﺎﺳﺗﮫدار ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧوردن ﺳﺑزیھﺎی ﺑﯾﺷﺗر:
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ﺳﺑزیھﺎ را ﺑﺎ روﻏن ﮐم و ﺣرارت زﯾﺎد ﺳرخ ﮐﻧﯾد و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ ﻣرغ ﭘﺧﺗﮫ ،ﺗوﻓو ،ﺧﺎﮔﯾﻧﮫ ،آﺟﯾل ﯾﺎ ﻏذای
درﯾﺎﯾﯽ ﺑر روی ﺑرﻧﺞ ﻗﮭوهای ﯾﺎ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﮔﻧدم ﺳﯾﺎه ﺳرو ﮐﻧﯾد.
از ﺳﺑزیھﺎی اﺿﺎﻓﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ،ھوﯾﺞ ﻓرﻧﮕﯽ رﻧده ﺷده ،آووﮐﺎدو ،ﺧﯾﺎر و ﻓﻠﻔل ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ در ﺳﺎﻧدوﯾﭻھﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ھﻣواره ﺑﺷﻘﺎﺑﯽ آﻣﺎده از ﺳﺑزیھﺎی ﺧﺎم ﺑرای ﻣﯾﺎن وﻋدهھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﮫ ﺧﺎﮔﯾﻧﮫ ﺧود ﻗطﻌﺎت ﻓﻠﻔل ﻗرﻣز و ﺳﺑز ،ﻗﺎرچ ،ﭘﯾﺎز ،و ﮐدو ﺳﺑز ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺑزیھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺳﻔﻧﺎج ،ﮐﻠم ﺑرگ ﯾﺎ
ﺷﺎﺑﺎﻧﮏ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
از ﺳﺑزیھﺎی ﺷﺳﺗﮫ ﯾﺎ رﯾز ﺷده آﻣﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺻرﻓﮫﺟوﯾﯽ ﺷود .اﯾن ﺳﺑزیھﺎ ﺑرای ﺑﺧﺎرﭘز ﺷدن
ﺳرﯾﻊ ،اﻓزودن ﺑﮫ ﺳﺎﻻد ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷدن ﺑرای ﻧﺎھﺎر آﻣﺎده ﺷدهاﻧد.



ﻏذای ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺎﻻد ﯾﺎ ﺳوپ ﺳﺑزی ﺷروع ﮐﻧﯾد.



ﺳﺑزیھﺎی ﯾﺦزده را ﺑرای ﺳرﯾﻊ اﻓزدون ﺑﮫ ھر ﻏذاﯾﯽ دم دﺳت ﻧﮕﮫ دارﯾد.



ﺑﮫ ﮐﻠوﭼﮫ ﻣﺎﻓﯾن ﯾﺎ ﻧﺎن ﻓوری ﺧود ﺳﺑزیھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھوﯾﺞ ﻓرﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﮐدو ﺳﺑز رﻧده ﺷده اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.



ﺣﺟم زﯾﺎدی از ﺳﺑزیھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﭘزﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای ﭼﻧد وﻋده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﯾﻧﮭﺎ را ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﻠو ﺟو و ﻣﺎھﯽ
ﺳﺎﻟﻣون آبﭘز ﺳرو ﮐﻧﯾد؛ در ﭘﺎﺳﺗﺎ ﭘﻧﮫ ﮔﻧدم ﮐﺎﻣل ،ﺳس ﻧﺧود و ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﺑرﯾزﯾد؛ ﭘوره ﮐﻧﯾد و ﺳوپ درﺳت ﮐﻧﯾد؛
ﯾﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘر ﮐردن ﺳﺎﻧدوﯾﭻ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧوردن ﻣﯾوهھﺎی ﺑﯾﺷﺗر:




اﺳﻣوﺗﯽ ﻣﯾوهای درﺳت ﮐﻧﯾد :ﯾﮏ ﻋدد ﻣوز را ھﻣراه ﺑﺎ ﺑری ﯾﺦزده ،ﻣﺎﺳت ﮐم ﭼرب ،و ﺷﯾر ﯾﺎ آب ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺳوﯾﺎ
ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد.
ﺑریھﺎی ﺗﺎزه ﯾﺎ ﯾﺦزده را ﺑﮫ ﮐﻠوﭼﮫ ﻣﺎﻓﯾن ﺳﺑوسدار ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .از ﺑﻠوﺑری ،ﻗطﻌﺎت ﺗوت ﻓرﻧﮕﯽ ،ﺗﻣﺷﮏ
ﺳﯾﺎه ﯾﺎ ﺷﺎه ﺗوت را ھم اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد.



ﻻ ﺑراﺑر ﺑﺎ دو ﭘرس ھﺳﺗﻧد.
از ﻗطﻌﺎت ﺑزرﮔﺗر ﻣﯾوه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣوارد ﻣﻌﻣو ً



ﻣﯾوه ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺳﺎﻻد ﻣﯾوه ﺑرای ﻣﯾﺎن وﻋده ﯾﺎ دﺳر در دﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.



روی ﺳﺎﻻد ﮐﺎھو ﯾﺎ اﺳﻔﻧﺎج را ﺑﺎ ﻣﯾوه ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد .ﮔﻼﺑﯽ ،ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ ،ﻣﯾوهھﺎی ﺧﺷﮏ ﺷﯾرﯾن ﻧﺷده ،ﺳﯾب ﺗﺎزه ،و ﭘرﺗﻘﺎل
ھﻣﮕﯽ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ھﺳﺗﻧد.



ﺳﺎﻟﺳﺎی ﺳﺑزی ﯾﺎ ﻣﯾوه را ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺎھﯽ ﯾﺎ ﻣرغ ﮔرﯾل ﺷده ﺳرو ﮐﻧﯾد.



ﻣﺎﺳت را ﺑﺎ ﻗطﻌﺎت ﻣﯾوه ﺗﺎزه ﺑرای ﻣﯾﺎن وﻋده ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد.



ﻣﯾوه ﺗﺎزه ،ﯾﺦ زده ﯾﺎ ﺧﺷﮏ ﺷده را ﺑﮫ ﻏﻼت ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ آرد ﮐﺎﻣل و ﻏﯾرﺷﯾرﯾن ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم )¼( از ﺑﺷﻘﺎب ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺑزیھﺎی ﻧﺷﺎﺳﺗﮫدار و ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﭘر ﮐﻧﯾد.





ﺳﺑزیھﺎی ﻧﺷﺎﺳﺗﮫدار ﺷﺎﻣل ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ،ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ھﻧدی ،ﻏﻼت ،و ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﺷﯾرﯾن اﺳت.
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب ﻏﻼت ،ﺑﯾﺷﺗر از ﻏﻼت ﮐﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻧﻣوﻧﮫھﺎی از ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﺷﺎﻣل ﮐﯾﻧوآ ،ﺟو دوﺳر،
ﭼﺎودار ﮐﺎﻣل ،ذرت ،ﺑرﻧﺞ ﻗﮭوهای ،ﺟو ،ﺑﻠﻐور ،ﮐﻧدروس ،ﮔﻧدم ﮐﺎﻣل ،و ارزن ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ از ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﺗوﻟﯾد ﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﻏﻼت ﮐﺎﻣل
.
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در اول ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﻣﺛل ﺟو ،ﺟو دوﺳر ﮐﺎﻣل ،ﺑرﻧﺞ ﻗﮭوهای ،وﯾت
ﺑری ،ارزن ،ﭼﺎودار ﮐﺎﻣل ،ﺑﻠﻐور ،ﮐﯾﻧوآ ﯾﺎ ﮐﻧدروس ،ﺑﻠﻐور ذرت ،ﯾﺎ آرد ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷﯾد.


ﻣﯾزان و دﻓﻌﺎت ﻣﺻرف ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺎ ﻏﻼت ﻓرآوری ﯾﺎ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷده ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎن ﺳﻔﯾد ،ﭘﺎﺳﺗﺎی ﺳﻔﯾد ،ﮐﯾﮏ ،ﻧﺎن
ﺷﯾرﯾﻧﯽ ،ﮐﻠوﭼﮫ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ آرد ﺳﻔﯾد و ﺑرﻧﺞ ﺳﻔﯾد را ﮐﺎھش دھﯾد.

ﺗوﺟﮫ :آرد ﮔﻧدم ﻏﻧﯽ ﺷده و آرد ﺳﻔﯾد ﻧﺷده از ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻓﯾﺑر ﮐﻣﯽ دارﻧد.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧوردن ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﺑﯾﺷﺗر:


روز ﺧود را ﺑﺎ ﺣرﯾره ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﺟو دوﺳر ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮭﺎر ،ارزن ،ﺗِف ﯾﺎ ﯾﮏ ﻏﻠﮫ ﮐﺎﻣل دﯾﮕر ﺷروع
ﮐﻧﯾد.



ﺑرای ﺳوپ و ﺧورش از ﺑرﻧﺞ ﻗﮭوهای ،ﺟو ﯾﺎ ﮐوﯾﻧوﻻ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑرﻧﺞ ﺳﻔﯾد ﯾﺎ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ )رﺷﺗﮫ( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.



ﯾﮏ ﺳﺎﻻد ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﻣﺎﻧﻧد ﮐوﯾﻧوﻻ ﯾﺎ ﺗﺑوﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻠﻐور درﺳت ﺷده را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد.



از ﺟو ،ﺑرﻧﺞ ﻗﮭوهای ﯾﺎ ﮐوﯾﻧوﻻ ﺑرای ﺧوراک ﻓرﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.



اﮔر ﻏﻼت ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺳرد ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺷﻣﺎ از ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﻧﯾﺳت ،آن را ﺑﺎ ﻣوردی ﺗرﮐﯾب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد.

ﺗوﺟﮫ :ﺑﺳﯾﺎری از ﻏﻼت ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﺧوردن ،ﮔراﻧوﻻ ﺑﺎر ،ﺣرﯾره ﻓوری طﻌمدار ﺟو دوﺳر ،ﻣﺎﻓﯾن ،و ﺳﺎﯾر ﻣواد ﭘﺧﺗﮫ
ﺷده در ﺗﻧور ﺣﺎوی ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﭼرﺑﯽ ،ﻧﻣﮏ و ﺷﮑر اﺿﺎﻓﯽ ﭘﻧﮭﺎن ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻏذاھﺎ اﻏﻠب از ﻏﻼت ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷده و ﻧﮫ ﮐﺎﻣل
درﺳت ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﺎﻟری زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .از اﯾن ﺧوراﮐﯽھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻋدهای ﺷﯾرﯾن ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺗﻌﺎدل ﻣﺻرف
ﮐﻧﯾد و ﻧﮫ ﻏذاﯾﯽ ھر روزه.
ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم )¼( ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺷﻘﺎب ﺧود را ﺑﺎ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ ﮔﯾﺎهﭘﺎﯾﮭﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔوﺷت ﻗرﻣز و ﺳﻔﯾد ﭘر ﮐﻧﯾد.






از ﻏذاھﺎی ﻣﺗﻧوع ﭘروﺗﺋﯾندار ﮔﯾﺎهﭘﺎﯾﮭﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﻓو ،ﺑﻧﺷنھﺎ ،ﻣﻐز داﻧﮫھﺎ ،آﺟﯾل و ﮐرهی آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ
از ﺑﻧﺷن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻟوﺑﯾﺎ ﻗرﻣز ،ﻋدس ﺳرخ و ﺳﺑز ،ﻟﭘﮫ ،ﻧﺧود ،ﻟوﺑﯾﺎ ﺳﯾﺎه ،ﻟوﺑﯾﺎ ﺳﻔﯾد ،و ﻟوﺑﯾﺎ ﭼﺷم ﺑﻠﺑﻠﯽ.
وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواھﯾد ﮔوﺷت ﻗرﻣز ،ﺳﻔﯾد ﯾﺎ درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،آن را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗزﺋﯾن ﻏذا در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﺧش
اﺻﻠﯽ ﻏذا.
ﺑرای دﺳﺗور ﭘﺧتھﺎی ﺟدﯾد ﮔﯾﺎهﭘﺎﯾﮭﺎن ،از ﮐﺗﺎبھﺎی آﺷﭘزی ﮔﯾﺎھﺧواران و ﻏذاھﺎی ﻣدﯾﺗراﻧﮫای و ﺳﺎﯾر روشھﺎ ﭘﺧت
ﮐﮫ ﻣﯾزان زﯾﺎدی ﻏذاھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ در آﺷﭘزی ﺳﻧﺗﯽ ﺧود دارﻧد )ﻣﺛل روشھﺎی ھﻧدی ،ﺟﺎﻣﺎﺋﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﺳراﺋﯾﻠﯽ( اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧوردن ﺑﯾﺷﺗر ﻏذاھﺎی ﭘروﺗﺋﯾندار ﮔﯾﺎهﭘﺎﯾﮫ:





اﮔر وﻗت دارﯾد ،ﻟوﺑﯾﺎ ﯾﺎ ﻋدس ﺧﺷﮏ را اﺑﺗدا ﺧﯾس ﮐﻧﯾد و ﺑﻌد ﺑﭘزﯾد ،ﯾﺎ از ﻟوﺑﯾﺎی ﮐﻧﺳروی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺳرﯾﻊ
و ﺳﻼﻣت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺎھش ﺳدﯾم )ﻧﻣﮏ( و ﮔﺎزی ﮐﮫ ﮐرﺑوھﯾدرات ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،ﻟوﺑﯾﺎی ﮐﻧﺳروی را
ﺑﺷوﯾﯾد.
ﯾﮏ ﺧوراک ﻟوﺑﯾﺎدار ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣوس ،را ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺑزیھﺎی ﺧﺎم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾشﻏذا ﯾﺎ ﻣﯾﺎن وﻋده ﺳرو ﮐﻧﯾد.
ھر ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﻏذای ﮔﯾﺎھﺧواری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻟوﺑﯾﺎ ﺑﺧورﯾد ،و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧوردن ﭼﻧدﯾن وﻋده ﻏذای ﮔﯾﺎھﺧواری در
ھﻔﺗﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .از ﺳوپھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻟوﺑﯾﺎ ﯾﺎ ﻋدس ،ﺳﺑزیھﺎی ﺗﻔت داده ھﻣراه ﺑﺎ ﺗوﻓو ،ﯾﺎ ﺑورﯾﺗوی ﻟوﺑﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد.
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ﻻ ﮔوﺷت دارﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در آﻏﺎز ﺑﺧﺷﯽ از
از ﺑﻧﺷنھﺎ ﯾﺎ ﺗوﻓو ﺑرای آﻣﺎده ﮐردن ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣو ً
ﮔوﺷت ﮔوﺳﺎﻟﮫ در ﺳس ﭘﺎﺳﺗﺎ ﯾﺎ ﭼﯾﻠﯽ را ﺑﺎ ﻟوﺑﯾﺎ ﯾﺎ ﻋدس ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻣرور ﺑﺎ اﻓزودن ﻟوﺑﯾﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾزان
ﮔوﺷت را ﮐﺎھش دھﯾد .ﺑرﺧﯽ ﻏذاھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺎری از ﮔوﺷت ﺷود و ﺑرﺧﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﻟوﺑﯾﺎ و ﮔوﺷت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳس اﺳﭘﺎﮔﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﻟور ﺳوﯾﺎ و ﻧﯾﻣﯽ ھﻣﺑرﮔر درﺳت ﻣﯽﺷود.



ﺗﮑﮫھﺎی آﺟﯾل ﯾﺎ ﻣﻐزھﺎی ﺧوراﮐﯽ را روی ﺳﺎﻻد ﯾﺎ ﻏﻼت ﺻﺑﺣﺎﻧﮫی داغ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﭘﺎﺷﯾد.



دﺳﺗورھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺟدﯾد را ﺑرای ﺳﺎﻻد ،ﺳوپ ﯾﺎ ﺧوراک ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوﺑﯾﺎ و ﻋدس اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد.

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
ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد.
.
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