راهکارهای شیوه زندگی سالم

 - 1استفاده از میان وعدهه یدب اداا زذ ید اادب ادا
مثل:خشکبا ،مغزیا،خرما،نان وپنیرو...
 -2استفاده کردن از نوشیهنب یای سالم وطبیعدب ادرای
فع نیاز مااعات.
 -3استفاده از آب نا نج،آب یو ه،سرکه سیب اه عدندوان
چاشنب د ی ا وسا د.
 -4محهودکردن میان وعهه یا اا ا زذ ی ااب کم ماننده:
چیپس  ،پفک،چوب شو ،آب نبات ،کالبدا وید ایدای
پرچرب وپرنمک و...
-5استفاده از شیر ولبنیات کم چرب د وعهه یای ی ااب
1

نکات اصول تغذیه

* اه منظو تامین اخشب از انرژی مو د نیاز وزانه وتامین
ارخب از اسیه یای چرب ضرو ی وواتامین یای محدودو
د چراب اااه وزانه از وین یا وچراب یدای خدو اکدب
ماننه :وین زاتون،کوزا ،وین کنجهو...استفاده شود.
* اه منظو تقوات سیستم اامنب د وعهه یدای ید اادب
وزانه از مواد ی ای دا ای واتامینC،E،Aاستفهاه کنیه.

کروناویروس وچاقی کودکان

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عباس آباد

واحد بهبود تغذیه1911

قد ه:
اا افزااش ااتال اه ایما ی کوواه 11د جهان وتعطیوب
اسیا ی از مراکز تدجدا ی ،ادا ی،مدها ،ومدهدهکدودک
یاوااجاد قرنطینه خانگب جهت شکستن زنجیره کروندا

ایشتر افراد خانواده د خانه اه سر میبرنه.د قرنطینده
خانگب افراد ممکن است اه مواد ی ااب سالم دسترسب
نهاشته ااشنه.وااممکن اسدت مردرم مدوادید اادب
پرکالری حاوی:چراب،قنه،نمدک ومردرم تدندقدالت
نامناسب افزااش اااه .افزااش د اافت ی ایدای چدرب
،نوشیهنب یای شیران وپرکالری،افزااش انهازه سدهدم

صحنانه سا لم ر

س

ی

اص ح رف ارغذایی

نوجوانان وکودکانب که صبحانه نمیخو نه د وعهه نایا اه
دلیل افت قنه خون اشتهای زاادی دا نه وسبب چاقب

واضافه وزن مب شود.

-1از اشقاب کوچکتر وحجم ی ای کمتر استفاده

شود .
-2از تنه ی اخو دن وعجوه کردن د ی ا خو دن
اپرییزنه.
-3د ینگام اه فتن وااستادن از میل کردن ی ا
خوددا ی شود .

ی ایای آماده،کم تحرکب وافزااش مهت زمان تماشدای

-4از تماشای تووازاون  ،اازی ااموااال وتبوت د

تووازاون واستفاده ایشتر از تبوت  ،کامپیوتر،موااال از

ینگام ی ا خو دن خوددا ی شود.

عول اصوب چاقب د کودکان ونوجوانان اسدت.کده ادا

-5اهتر است مستقیما کل استه مواد ی ااب د
اختیا کودک واا نوجوان قرا داده نشود .

