رژیم غذایی سالم سالمندان

* ًحٍْ عشّ غزا هْسد پغٌذ تاشذ ّ دس هکاى هٌاعثی هیل شْد.
* تشای جلْگیشی اص هشکالت عاطفی ّ احغاعی دس عالوٌذاى ،تِتش اعت تَ
عادات غزایی آى ُا احتشام گزاشت ّ ُش ًْع تغییش تا هالیوت ّ تَ شکلی
دّعتاًَ ایجاد شْد.
* دس صْست ّجْد تی خْاتی ّ کن خْاتی اص دادى چای ّ قٍِْ پیش اص خْاب
خْدداسی شْد.
* دس کن خْاتی ،هصشف یک لیْاى شیش ّلشم پیش اص خْاب هؤثش اعت.
* دس صْست توایل تَ هصشف یک غزای کاهل ،تایذ ّعذٍ ی عٌگیي سا تشای ًاُاس
تْصیَ کٌین.
* دس عالوٌذاًی کَ تَ دلیل داشتي دًذاى ُای هصٌْعی قادس تَ جْیذى غزا
ًیغتٌذ ،غزاُای صیش تْصیَ هی شْد :تشًج ًشم تَ صْست کتَ ،گْشت ُای
ًاصک قیوَ ای آب پض ّ ًشم ،عیة صهیٌی پختَ ّ پْسٍ شذٍ ،عثضی ُای پختَ ّ
پْسٍ شذٍ ،آب هیًٍْ ،اى ُای ًشم ّ هکول داس ،هشغ پختَ ّ آب آى ،تخن هشغ
پختَ ،شیش ،هاعت ّ پٌیش.
غزاُای غیش هجاص تشای عالوٌذاى عثاستٌذ اص غزاُای چشب عشخ شذٍ ،عظ
ُا ،تخن هشغ ًیوشّ ،حثْتات کن پختَ شذٍ ،عثضی ُای ًفاخ ،پیاص ،پیاصچَ،
تشتچَ ،شلغن  ،کلنٌُ ،ذّاًَ ،خشتضٍ ّ گاُی لپَ ،عذط ّ لْتیا.
* گْشت ُای کن چشب شاهل :هاُی ،هشغ تذّى پْعت ،گْشت گْعالَ ی
تاصٍ تَ صْست خْسشتی ّ تیفتکی ،دًذٍ ،فیلَ ساى ّ عشدعت.
* تخن هشغ تِتش اعت تَ صْست یک سّص دس هیاى ّ یا دّ سّص دس هیاى ،اعتفادٍ
شْد ّ دس صْست کلغتشّل خْى تاال هصشف آى هوٌْع اعت.

* تا تْجَ تَ هشکل یثْعت دس اکثش عالوٌذاى هصشف کافی هایعات ّ هْاد پُش
فیثش ًظیش ًاى عثْط داس ّ عثضیجات ّ هیٍْ ُایی هثل گالتی ،آلْ ،صسدآلْ
اُویت داسد.
* تشخی اص عالوٌذاى هوکي اعت هثتال تَ فشاس خْى تاال تاشٌذ؛ دس ایي هْاسد،
سژین غزایی کن ًوک ّ دس صْست ًیاص کاُش ّصى پیشٌِاد هی شْد.
* تشای هتٌْع کشدى تشًاهَ ی غزایی هی تْاى دس تِیَ اًْاع فشًی ّ پْسٍ تَ جای
آسد گٌذم اص جْ عیاٍ ،اسصى ،رست ،جْ ّ گٌذم اعتفادٍ کشد.
* عیة تَ دلیل داشتي پکتیي صیاد تاعث کاُش چشتی ّ کلغتشّل هی شْد؛
تٌاتشایي تِتش اعت سّصاًَ یک تا دّ عذد عیة هیل شْد.
* اضافَ کشدى پْدس فٌذق ّ تادام تَ حشیشٍ ُا ّ پتاژُای غالت تشای تأهیي هٌیضین
ضشّسی تَ ًظش هی سعذ.

