
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چنانچه روغن به مدت طوالني در معرض حرارت باال قرار گيرد رنگ ،طعم و بوي آن تغيير خواهد كرد كه در صورت تـداوم                        

  . ستگاه گوارش شودمصرف مي تواند موجب بروز عوارض كبدي و يا سرطان به ويژه سرطان د

  . نمي شودبه دليل وجود تركيبات شيميايي مضر در دود توصيهمصرف مداوم و مستمر فرآورده هاي گوشتي و غذايي دودي   

مصرف مداوم و بيش از حد غذاهايي نظير انواع كباب و يا مرغ بريان به دليل وجود تركيبات شيميايي مضر مي تواند سالمتي                
   .شما را تهديد كند

تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد، درد شكم و گرفتگي عضالت ناحيه شكم در صورت بـروز               : عالئم مسموميت غذايي عبارتند از      

  . اين عالئم به پزشك مراجعه نمائيد

اين ظروف را مي توانيد بـراي نوشـيدنيهاي         . مصرف نوشيدنيها و غذاهاي داغ در ظروف يكبار مصرف شفاف زيان آور است             

  . و خنك به كار ببريدسرد 

  . هنگام خريد كنسرو به سالم بودن قوطي كنسرو توجه نمائيد  

   .هنگام خريد كنسرو به شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و تاريخ توليد و انقضاء آن توجه نمائيد 

   .در نگهداري قوطي كنسرو به شرايط نگهداري مندرج بر روي بسته بندي توجه نمائيد  

   .از مصرف كنسروهايي كه تغيير رنگ، طعم و يا بو داده اند اجتناب نمائيد  

  . دقيقه بجوشانيد20قوطي هاي كنسرو را قبل از مصرف به مدت   



   .جوشاندن طوالني مدت سبزيها باعث كاهش برخي موادمغذي و ويتامين ها بخصوص ويتامين ث مي گردد  

  . ي يكساني نيستندهمه نوشيدني ها، داراي ارزش غذاي 

  ي ازـاز ظروف يكبار مصرف داراي پروانه هاي بهداشت 

  . وزارت بهداشت استفاده نمائيم

  

    .از ريختن موادغذايي داغ در ظروف يكبار مصرف شفاف خودداري فرمائيد:  سرطان در كمين شماست:هموطن گرامي  

   . آنها كه بر روي برچسب محصول درج گرديده است توجه نمائيدبه هنگام خريد انواع نوشيدنيها به درصد آب ميوه محتوي  

   .ارزش تغذيه اي نوشيدني هاي تهيه شده بر پايه ميوه، به ترتيب آب ميوه، نكتار ميوه، نوشابه بدون گاز ميوه مي باشد 

  . هنگام خريد انواع نوشيدني به برچسب اطالعاتي مندرج بر روي برچسب محصول دقت نمائيد 

رآورده يخي محصولي است كه از مخلوط شكر، اسانس، رنگ مجاز خوراكي و آب تهيه مي گردد، لذا فاقد هرگونه ارزش ف  
  . غذايي مي باشد

  . ميوه جات محصوالتي هستند كه عموماً از مخلوط درصد كمي از كنسانتره يا پوره ميوه با شكر و آب تهيه مي شودنكتار   

، شكر و )حاوي رنگ و اسانس هاي مجاز خوراكي(تي هستند كه عموماً از مخلوط انواع عصارهنوشابه هاي گازدار محصوال  

  . افزودنيهايي نظير اسيد فسفريك، اسيد سيتريك با آب و گاز دي اكسيد كربن تهيه مي شود

 بر روي بسته بندي نشانگر براي اطالع از محتويات بسته بنديهاي نوشيدنيها مي بايست به تركيبات آنها توجه نمود و تصاوير  
  . مواد موجود در آنها نيست

  رـبريدن موادغذايي به ويژه گوشت و فرآورده هاي آن به قطعات كوچكت  

  افتـ سبب مي شود تا بخشهاي داخلي آنها نيز حرارت كافي را در حين پخت دري

  . اندـي را به حداقل مي رسـ نمايند و همين امر، امكان بروز مسموميتهاي ميكروب



   .گوشت و فرآورده هاي گوشتي نيم پز به دليل احتمال وجود ميكروارگانيسم ها و انگلهاي بيماريزاي فعال خودداري فرمائيد  

   هستند وغذاهاي كنسروشده حاوي افزودنيهاييغذاهاي آماده مانند سوسيس و كالباس 

  . داقل برسانيدـها را به ح زودنيه نمي شود افـزيادآنها توصي، مصرف  ر باشندـكه مي توانند مض

  چنانچه پس از باز كردن درب قوطي كنسرو متوجه بوي اسيدي و يا تعفن و نيز تغيير  

  .  طعم و مزه يا رنگ آن شديد، از خوردن محتويات آن خودداري نمائيد

  يـ است براي سالمتردارـ بااليي برخـبااليي دارد و از درجه هضن ماهي كيفيت ـپروتئي  

   . و سالم بودن خوردن ماهي را در برنامه غذايي خود قرار دهيد

تحقيقات نشان مي دهد خوردن ماهي باعث رشد بهتر، هوش بيشتر، سالمت و طـول عمـر شـده و از بيماريهـاي گـواتر ،                            
  . پوسيدگي دندان و بيماريهاي قلبي و عروقي پيشگيري مي كند

   .خوردن ماهي توصيه مي شود) 3امگا(ي اسيد براي تامين نياز بدن به اسيد چرب ضرور 

ماهي به غذاي سالمتي معروف است چون مصرف آن اثرات معجزه آسايي در درمان بسياري از امراض مانند فـشار خـون                        
  . دارد...... و

  . مصرف گوشتهاي سفيد مانند مرغ، ماهي به جاي گوشت قرمز توصيه مي شود  

  . زياد است بنابراين در مصرف آنها افراط نكنيد)  دل ، جگر، قلوه(كله پاچه و همه امعا و احشاء ،  چربي و كلسترول مغز، زبان  

  . سويا تنها پروتئين گياهي است كه مانند پرتئين حيواني حاوي كليه اسيدهاي امنيه ضروري است 

  ندانه سويا حاوي تركيباتي است كه باعث كاهش و كوچك شدن سلولهاي چربي در بد  

  .  مي شود

  رول خون راـكلست» سويا « جايگزين كردن نيمي از پروتئين حيواني روزانه با پروتئين  

  .  كاهش داده و خطر حمله قلبي را كم مي كند



سهل انگاري و عدم رعايت اصول و موازين بهداشتي توسط افراد شاغل در امور تهيه، توليد، پخت، بسته بندي، نگهـداري و                       

  . ذايي مي تواند موجب بروز مسموميتهاي غذايي گرددعرضه موادغ

بسياري از كپكها، مخمرها و قارچها كه بر روي موادغذايي مختلف به رشد و تكثير مي پردازند در نيمه فعاليتهاي متابوليكي                       

   .خود تركيباتي توليد و ترشح مي كند كه براي انسان و برخي حيوانات مسموم كننده هستند

ض مصرف غذاهاي سرخ كردني و روغنهاي چند بار حرارت ديده مي توان به ايجاد آلـرژي و واكنـشهاي ازديـاد                      از عوار   

  . حساسيت در بعضي افراد و تشديد برخي بيماريها بويژه سردردهاي ميگرني اشاره كرد

رخي از تركيبات سمي در     عدم رعايت روشهاي صحيح و بهداشتي پخت و پز و عمل آوري موادغذايي مي تواند سبب توليد ب                   
  . غذاها شود

  . از قرار دادن ميوه جات در كيسه هاي پالستيكي غير بهداشتي خودداري نمائيم  

   .پايان تاريخ انقضاي محصول به مفهوم غيرقابل مصرف بودن آن است  

سد شدني را بيرون از يخچـال  در تابستان بعلت گرماي هوا مسموميت هاي غذايي شيوع بيشتري دارند، هرگز مواد غذايي فا               
  . قرار ندهيد

  . دقت در نگهداري موادغذايي از فساد آنها جلوگيري مي كند 

        باكتريها در هواي گرم بيشتر رشد و تكثير مي يابند كه باعث فساد موادغذايي و خطـرات بهداشـتي و خـسارات اقتـصادي                        
  . مي گردند 

  

  

  

  



 

  . وادغذايي مي باشدـروشهاي نگهداري مستفاده از سرما يكي از  ا  

  انجماد يكي از روشهاي معمول نگهداري طوالني مدت موادغذايي 

  . فاسد شدني است

  ذايي ـال باعث فساد موادغـميكروبهاي سرما دوست در داخل يخچ

  . ت در داخل يخچال مي توان نگهداري نمودـساع48وريزه را حداكثر تا ـمي شوند لذا شير پاست

  . ود بوسيله ميكروبهاي سرما دوست فاسد مي شودـح در يخچال نگهداري نشـگر موادغذايي به شكل صحيا 

  . يكي از روشها براي از بين بردن ميكروبها پختن موادغذايي و پاستوريزه كردن آن مي باشد 

جاد كننده مسموميت هاي غذايي نگهداري موادغذايي پخته و آماده شده در هواي گرم عامل مهمي براي رشد ميكروبهاي اي 
  . مي باشد

  . خشك كردن يكي از روشهاي نگهداري موادغذايي مي باشد 

  . بسياري از موادغذايي ماندگاري محدودي دارند، در موقع خريد حتماً به تاريخ توليد و انقضاي مواد غذايي دقت فرمائيد 

ت جلوگيري از كپك زدگي هرگز موادغذايي خشك را در شرايط شرايط نگهداري در طول مدت ماندگاري اثر دارد، لذا جه 

  . مرطوب قرار ندهيم

  .  روز قابل نگهداري است4 تا 3گوشت در داخل يخچال به مدت  

تمام موادغذايي بسته بندي شده بايد با نام و مشخصات كامل به بازار عرضه شوند و بايد داراي پروانه ساخت از وزارت  

  . بهداشت باشند

  . ساخت از وزارت بهداشت با بازرسي هاي مستمرو كنترلهاي دقيق و با اصول بهداشتي توليد مي گردندموادغذايي داراي پروانه  



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ايمني و سالم بودن محصوالتي را كه داراي پروانه ساخت نمي باشند تاييـدنمي                     

  . يي بدون انجام مراحل نظارتهاي بهداشتي انجام مي گيردنمايد، زيرا توليد اين محصوالت غذا

محصوالتي كه توسط افراد دوره گرد عرضه مي شوند، مورد تائيد وزارت بهداشت نيستند، از مصرف ايـن مـواد خـودداري                       
  . نمائيد

  . شستن دست، سبزي و ميوه با آب نهرها و رودخانه ها به علت احتمال آلودگي به فاضالب صحيح نيست 

    . بيماريهاي روده اي با اسهال، استفراغ و دل درد همراه هستند، در صورت مشاهده چنين حاالتي به پزشك مراجعه نمائيد 

  . مصرف ميوه جات و سبزيجات تازه را هرگز فراموش نكنيد 

   و A ، C ، Eسبزيجات وميوه ها منابع اصلي ويتامين هاي  

  . مالح هستندبتاكاروتن وساير ويتامين ها و ا

  .توصيه مي شود هفته اي دوبار از گوشت ماهي استفاده شود 

  

  آيامي دانيد چرا نبايد از موادغذائي فله مانند رب،ماكاروني و سركه فله اي استفاده كرد؟

  . به خاطر بسپاريد كه در مواد خوراكي فله اي احتمال تقلب بيشتر است 

  . گهداري داراي آلودگي ميكروبي بيشتري استرب فله اي به دليل شرايط نامناسب ن 

  .  مي گرددشيميايي سرطانزا استفادهجهت جلوگيري از خراب شدن رب فله اي اغلب از مواد  

  سركه فله و تقلبي كه به آن آب اضافه شده داراي اسيديته پائين بوده و عالوه بر 

  .  داشتن آلودگي ارزش استفاده در تهيه ترشيجات را ندارد

  



  

  

  

  

مصرف نان تهيه شده با استفاده از جوش شيرين احتمال بروز ناراحتي هاي گوارشي به صورت اختالل گوارش و دردهاي  

  . شكمي را دراثر تغييرات اسيديته معده افزايش مي دهد

  . جوش شيرين در نان باعث اختالل درجذب كلسيم، آهن، پتاسيم و ساير ريز مغذيها مي گردد 

  . يرين مزه نان را قليايي و نامطلوب نموده و سبب تيرگي مغز نان مي شودجوش ش 

در صورت استفاده از جوش شيرين به علت اينكه فرآيند تخمير كامل انجام نمي شود در نتيجه نان حاصل سريعاً بيات شـده و                         

  . منجربه اتالف نان و افزايش ضايعات نان مي گردد

 ، شيره انگور ، خرمـا، آب        Cن از افزودنيهاي مجاز مانند انواع بهبود دهنده هاي نان، ويتامين            براي بهبود كيفيت نان مي توا      

  . استفاده نمود... پنير، شير و 

  . ارزش تغذيه اي بااليي خواهد داشت) ناني كه سبوس آن زياد است(ناني كه از آرد كامل تهيه مي شود  

  . شتري نسبت به آرد سفيد مي باشندآرد سبوس دارحاوي مواد معدني و ويتامين بي 

  . براي پخت نان مي بايست حداالمكان از تماس مستقيم شعله با نان جلوگيري شود 

  . از گاز شهري استفاده شود) يا گازوئيل(توصيه مي شود در نانوائيها به جاي سوخت مازوت 

    . حداالمكان از خوردن بخشهاي سوخته نان خودداري گردد 

  



  

  

  

  
  
  

  . از مصرف پنير سنتي تازه بپرهيزيد 

  . پنيرمصرفي را در يخچال و در آب نمك نگهداري كنيد 

توصيه مي شود از كشكهاي بسته بندي شده داراي پروانه مجوزهاي بهداشتي از جمله ساخت از وزارت بهداشـت، درمـان و                       
  . آموزش پزشكي استفاده نمائيد

  . دقيقه در حال جوش به هم بزنيد10ي نمائيد حتماً آن را جوشانيده و اگر اجباراً از شيرخام استفاده م 

  . شير خام را قبل از جوشانيدن در يخچال نگذاريد 

  . ظروف مورد استفاده شير خام بايد پس از استفاده با آب و مايع ظرفشويي شسته شده و با آب سالم آب كشي شود 

  . ي فسفرو كلسيم مي باشند كه در تشكيل استخوانها و دندانها نقش مهمي دارندشير پاستوريزه و محصوالت لبني منابع اصل 

  . سال جلوگيري مي كند50 و كلسيم بوده و ازپوكي استخوان در افراد باالي Dشيرحاوي ويتامين  

  . شير در كودكان خطر اختالل در رشد استخوان ها و نهايتاً بيماري راشيتيسم را كاهش مي دهد مصرف 

  . ب مالت از شير خام و پنيرهاي سنتي كه از شير غير پاستوريزه تهيه مي شود، انتقال مي يابدت 

  . را در مقابل عفونتهايي كه منجربه اسهال ، عفونتهاي دستگاه تنفسي و سرخك مي گردد افزايش مي دهدشير مقاومت بدن كودكان  

  . شير برشادابي و طول عمر انسان مي افزايد 

  



  .  باعث هضم سريع و راحت غذا مي شودماست 

  پنير به علت دارا بودن مقادير زياد پروتئين از ارزش غذايي بااليي 

  .  برخوردار است

  فرآورده هاي لبني منابع غذايي مهم از نظر پروتئين، كلسيم، فسفر 

  .  هستندDويتامين   و

  . به كودكان خود از مفيد بودن لبنيات صحبت كنيد 

  . ليوان در طول روز شير يا ماست در برنامه غذايي آنها قرار دهيد3حداقل  

  . فراهم كردن موادمغذي الزم براي ساخت استخوان حتي بعد از بروز پوكي استخوان ضروريست 

  . دريافت كلسيم كافي و ساير مواد مغذي ، در سنين بزرگسالي و پيري نيز مفيد و ضروريست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

  .  بايد در محل خنك و دور از نور و هوا و در ظروف دربسته نگهداري شودروغن 

  . هنگام خريد روغن به تاريخ توليد و مصرف پروانه ساخت آن دقت شود  

  . به هنگام طبخ باروغن از حرارت كم استفاده كنيد 

  . روغن مصرف شده را هرگز به ظرف اصلي روغن برنگردانيد  

  . پس از مصرف بسته و در جاي خنك و دور از نور نگهداري كنيدرا  درب روغن مايع 

  . به ياد داشته باشيد كه روغن سوخته به علت توليد مواد سمي در اثر حرارت، بيماري زا مي باشد 

  .  تغيير رنگ و فاسد شدن است- غلظت-از عالئم روغن فاسد افزايش بو 

  .  عروقي را افزايش مي دهد–خون و بيماريهاي قلبي چربي زياد خطر بيماريهايي مثل ديابت، فشار  

  . روغن هاي گياهي مانند روغن ذرت و سويا خطرات كمتري نسبت به روغنهاي جامد دارند 

  .كلسترول خون را افزايش مي دهند)جامد (پژوهشهاي جديد نشان داده است كه روغن هاي نباتي هيدروژنه  

  .  از روغنهاي مايع مخصوص سرخ كردني سوخته و غيرقابل مصرف مي شونددردماي باال، روغنهاي جامد زودتر 

  . روغن هاي مايع به هيچ عنوان براي مصارف سرخ كردني توصيه نمي شود 

  .سرخ كردني به دليل مقاومت باال در مقابل دماي زياد، براي سرخ كردن مناسب تر مي باشند روغنهاي مخصوص 

  . نها تغيير يافته باشد سرطانزا هستندروغنهايي كه سوخته و طعم آ 



  

  

  

  

خريد كنسروهايي كه فاقد شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا فاقـد تـاريخ توليـد و                        از   
  . انقضاء مصرف هستند خودداري نمائيد

  . قوطي كنسرو بايد كامالً سالم و فاقد هرگونه نشتي باشد 

  . روهايي كه در لعاب داخلي آنها خوردگي داشته باشد خودداري نمائيداز مصرف كنس 

  . از مصرف كنسروهايي كه تغيير رنگ، مزه و بو داده اند خودداري نمائيد 

  . باقي مانده محتوي كنسرو را در ظروف شيشه اي ريخته و در يخچال نگهداري نمائيد 

  . خودداري نمائيداز نگهداري قوطي كنسرو در يخچال و جاي مرطوب  

  .  از مصرف كنسروهايي كه قوطي آنها بادكردگي دارد اجتناب نمائيد 

  . ميكروبهاي بي هوازي در قوطي كنسرو رشد كرده و باعث بادكردگي قوطي مي شود 

  . استدر قوطي كنسروهاي باد كرده ممكن است ميكروبهاي بي هوازي، سم بوتوليسم توليد كنند كه براي انسان مرگبار  

مسموميت با سم بوتوليسم يكي از مرگ بارترين مسموميت هاي غذائي با جوشاندن قوطي كنسرو ها قبل از مصرف از ابتال به                       
  . آن پيشگيري كنيم

  .دقيقه درآب بجوشانيد15براي از بين بردن سم بوتوليسم كه توسط ميكروبها توليد مي شود بايد قوطي كنسرو را  

  

  



  

  

  

  

  . به اين ترتيب اشتها كنترل شده و پرخوري كمتر پيش مي آيد. آغاز كنيدرا با خرما، كشمش و بطور كلي با يك قند طبيعي افطار  

  .  خوردن چاي شيرين كم رنگ ، شير گرم، فرني و حليم كم روغن درآغاز افطار مناسب است 

  . آغاز افطار مناسب استو يا نان و پنير و مغزگردو و در)ضد عفوني شده(نان و پنير وسبزي  

  . در زمان بين افطار تا سحري با رعايت فاصله با غذا، آب كافي بياشاميد 

  . ماه رمضان كم كاري روده را جبران خواهد كردخوردن خورشت هاي ملين مانند خورشت آلو و خورشت هاي سبزي دار در  

عالوه بر ميوه جات فصل از خيـسانده برگـه آلـو، زردآلـو و               حتماً در غذاي افطار و به خصوص سحري، ميوه ميل نمائيد،             

  . انجيرومانند اينها هم مي توان به عنوان ميوه استفاده كرد

  در ماه مبارك رمضان ازتغييرات شديد در عادات غذائي و خوردن غذاهايي 

  .  كه براي شما ناراحتي به وجود مي آورد خودداري كنيد

  . ر استـرم براي افطار مناسبتـ و تقريباً نمـذاهاي سهل الهضـوردن غـخ 

  آشاميدن آب فراوان در وسط غذا سبب رقيق شدن شيره گوارشي و اختالل  

  . در هضم مي شود

  

  



ور خاص موجب تحريك معده به خصوص در افراد مبتال به التهاب            ـمصرف نوشابه هاي گازدار بطور كلي و در ماه رمضان بط           

  . نمي گردد رف نوشابه هاي گازدار در ماه مبارك رمضان توصيهـمصمعده مي شود بنابراين 

زيرا عوارض پر خـوري در روزه  داري دو چنـدان  بـوده  و                 . سعي نكنيد حذف وعده ناهار را در زمان افطار جبران كنيد             

   .موجب سنگيني ، احساس كالفگي، خواب آلودگي و گاهي سوء هاضمه مي شود

  . كردن غذا با آب سرد، نوشابه و مانند اينها جداً خودداري كنيدهنگام افطار از آغاز  

  .غذاهاي ادويه دار را مصرف نكنيد   

در ماه مبارك رمضان بيش از ساير اوقات به بهداشت دهان و دندان توجه كنيد و حتماً بعـد از صـرف افطـاري و سـحري                            

  . دندانهاي خود را به دقت مسواك كنيد

هان و دندان در ماه مبارك رمضان ضروري تر از ديگر زمانهاست، مسواك زدن دنـدانها بعـد از صـرف                     توجه به بهداشت د    

  . افطاري عاملي مهم در سالمتي دهان و دندان است

  


