پیام ّای تؼیح هلی تغزیِ :
 تا فؼالیت تذًی هشتة ٍ سٍصاًِ ،اًشطی هصشفی خَد سا افضایؾ دادُ ٍ ٍصى خَد سا دس هحذٍدُ طثیؼی ًگِ داسیذ.
 غزا خَسدى سا ّوشاُ تا کاسّای دیگش هثل هطالؼِ ٍ تواؿای تلَیضیَى اًدام ًذّیذ.
 اص تـقاب ّای کَچک تشای غزا خَسدى اػتفادُ ًواییذ.
 هَاد غزایی کِ ػثة تحشیک غزا خَسدى دس ؿوا هی ؿًَذ سا اص هؼشض دیذ ٍ دػتشع خَد خاسج ًواییذ.
 اص قشاس دادى دیغ غزا تا حدن صیاد دس ػش ػفشُ خَدداسی کٌیذ.
ٍ ػذُ ّای غزایی سا دس ػاػات هؼیٌی اص سٍص ٍ تطَس هٌظن هصشف ًواییذ.
 قثل اص آًکِ کاهالً ػیش ؿَیذ دػت اص غزا خَسدى تکـیذ.
 تالفاصلِ پغ اص هصشف غزا هیض یا ػفشُ سا تشک کٌیذ.
 چای سا تذٍى قٌذ یا تا ًصف یک حثِ قٌذ هصشف کٌیذ.
 آّؼتِ غزا تخَسیذ.
 تیؾ اص حذ ًیاص غزا ًخَسیذ.
 تِ خای ًَؿاتِ ّای ؿیشیي ٍ گاص داس اص آب ٍ یا دٍؽ کن ًوک تذٍى گاص اػتفادُ کٌیذ.
 دس ٍػذُ ّای اصلی ٍ هیاى ٍػذُ ّا اص ػثضی ّای خام ٍ پختِ اػتفادُ کٌیذ.
 سٍصاًِ  2تا  4ػذد هیَُ هتَػط هصشف کٌیذ.
 اص هصررشف ؿررشتت ّررای پرراکتی ٍ پررَدسی خررذا خررَدداسی کٌیررذ .تْتررشیي ًَؿرریذًی ،ؿررشتت ّررای خرراًگی کررن ؿرریشیي ٍ
اًَاع دٍؽ کن ًوک ٍ کن چشب ٍ آتویَُ ّای طثیؼی هی تاؿذ.
 اص هصشف تِ دیگ اکیذا خَدداسی کٌیذ صیشا تِ دیگ تؼیاس پش چشب ٍ پش ًوک هی تاؿذ.
 اص هصررشف تؼررتٌی ّررای پشچررشب ٍ خیلرری ؿرریشیي خررَدداسی کٌیررذ یررا کوتررش هیررل کٌیررذ .صیررشا ایرري گًَررِ تؼررتٌی ّررا
ػشؿاس اص چشتی ّای حیَاًی اؿثاع هی تاؿٌذ.
 هصشف تٌقالت ؿَس کِ ػشؿاس اص ًوک هی تاؿٌذ سا هحذٍد کٌیذ.
 رائقررِ افررشاد اص کررَدکی ؿررکل هرری گیررشد .ػالقررِ کررَدک تررِ غررزاّای ػررالن ( کررن چررشب ٍ کررن ًوررک ٍ کررن ؿرریشیي سا
اص ایي دٍساى دس رائقِ کَدک تاى پشٍسؽ دّیذ.
 دس هٌضل یا هحل کاس تشاصٍ داؿتِ تاؿیذ ٍ تِ طَس ّفتگی خَد سا ٍصى کٌیذ.

 لقوررِ سا آسام تدَیررذ ٍ اخرراصُ دّیررذ تررا هؼررذُ ؿرروا پررش ؿررَد55 .دقیقررِ ٍقررت اصم اػررت تررا هؼررذُ تررِ فررشد تگَیررذ کررِ پررش
ؿذُ اػت.
 دس ٌّگام غزا خَسدى خلَی تلَیضیَى ًٌـیٌیذ .صیشا تیـتش افشاد ٌّگام تواؿای تلَیضیَى صیاد غزا هیخَسًذ.
 سٍصاًررِ  6-٨لیررَاى آب تٌَؿرریذ .دس ٌّگررام گشػررٌگی ،آب تٌَؿرریذ .آب ،هررَاد صائررذ سا اص تررذى دفررغ هرریکٌررذ ٍ ػررالٍُ تررش
آى خلرررَی خرررَسدى صیررراد غرررزا سا هررریگیرررشد .اصم ترررِ رکرررش اػرررت کرررِ ًَؿررریذًیّرررای کرررافریي داسّ ،واًٌرررذ آب ػورررل
ًویکٌٌذ.
 دس تیي غزا اص ًَؿیذى آب تپشّیضیذ.
 ػررؼی کٌیررذ ٍػررذُّررای اصررلی غررزا (صررثحاًِ – ًْرراس – ؿررام حررزف ًگررشدد ،صیررشا دس ایرري صررَست ًاچرراس تررِ سیررضُ خررَاسی
خَاّیذ ؿذ.
ٍ ػررذُ صرررثحاًِ سا حررزف ًکٌیرررذ .افرررشادی کررِ صرررثحاًِ ًوررری خَسًررذ دس ٍػرررذُ ًاّرراس ترررذلیل افرررت قٌررذ خرررَى غرررزای
تیـتشی هی خَسًذ کِ هٌدش تِ چاقی هی ؿَد.
 اگش توایل تِ ًَؿیذى چای داسیذ ،چای کوشًگ ٍلی تذٍى قٌذ ٍ ؿکش سا  2ػاػت تؼذ اص غزا هصشف کٌیذ.
 دس حالتّای اضطشاب ٍ اػتشع تدای ّلِ َّلِ ٍ غزا  ،آب تخَسیذ
ٍ قت خَد سا تدای سیضُ خَاسی تا فؼالیت پش کٌیذ.
 لثٌیات کن چشب(ؿیش ،هاػت ،پٌیش ٍ  ...سا خایگضیي لثٌیات پش چشب کٌیذ.
 تررِ خررای گَؿررت ّررای پررش چررشب اص گَؿررت ّررای کررن چررشب اػررتفادُ کٌیررذ ٍ چشترری قاتررل سٍیررت گَؿررت سا پرریؾ اص
پخت تا آًدا کِ هوکي اػت خذا کٌیذ .پیؾ اص طثخ هشؽ ،پَػت سا اص آى خذا کٌیذ.
 تررِ خررای ػررش کررشدى هررَاد غررزایی ،آًْررا سا تررِ صررَست تخرراسپض ،آب پررض ،تٌررَسی ٍ یررا کثرراتی تْیررِ کٌیررذ .اگررش توایررل
داسیررذ غررزا ٍ یررا ػررثضی ّررا سا ػررش کٌیررذ ،صهرراى ػررش کررشدى سا کرراّؾ دّیررذ ٍ تررِ تفررت دادى آى اکتفررا کٌیررذ ٍ حتوررا اص
سٍغي هایغ هخصَف ػش کشدى اػتفادُ کٌیذ.
 هصشف سٍغي سا تِ حذاقل تشػاًیذ ٍ غزاّا سا تا سٍغي کن تپضیذ.
 هصررشف گَؿررت قشهررض سا کرراّؾ دادُ ٍ تدررای آى اص گَؿررت ّررای ػررفیذ هاًٌررذ هررشؽ ٍ هرراّی اػررتفادُ کٌیررذ .هصررشف
 3-2تاس دس ّفتِ هاّی تَصیِ هی ؿَد.

 دس طررثخ غررزاّا اص اًررَاع سٍغرري هررا یغ تررِ ٍیررظُ سٍغرري صیتررَى ٍ سٍغرري کلررضا ٍ یررا کٌدررذ اػررتفادُ کٌیررذ(تشای پخررتيً ،ررِ
ػش کشدى .
 سٍغي خاهذ ٍ ًیوِ خاهذ هصشف ًکٌیذ.
 غررزاّای آهررادُ هاًٌررذ پیتررضا ،ػَػرریغ ،کالثرراعّ ،وثشگررش ،غررزاّای ػررش کررشدُ( ػرریة صهیٌرری ػررش کررشدُ ،چیررپغ ٍ
 ....حاٍی هقادیش صیادی چشتی ّؼتٌذ .هصشف ایي ًَع غزاّا سا تؼیاس هحذٍد کٌیذ.
 اص ؿرریشیٌی ّررای خاهررِ ای ٍ ػررغ ّررای چررشب هاًٌررذ هررایًَض کوتررش اػررتفادُ کٌیررذ تررا هخلررَ کررشدى هاػررت کررن چررشب،
آتلیوررَ ،ػررشکِ ٍ یررا آب ًرراسًح ،کورری ًوررک ٍ فلفررل ٍ ػررثضی ّررای هؼطررش ٍ سٍغرري صیتررَى یررک ػررااد ػررالن ٍ خررَؽ
طؼن دس هٌضل تْیِ کٌیذ.
 اص غررالت ػررثَع داس هاًٌررذ ًرراى خررَ ٍ ػررٌگک ٍ ًرراى تشتررشی ٍ ػررایش ًرراى ّررایی کررِ هطوررري ّؼررتیذ تررا آسد کاهررل تْیررِ
ؿذُ اًذ ،تیـتش اػتفادُ کٌیذ.
ّ ویـررِ ػررش ػررفشُ ػررااد تگزاسیررذ تررا ّوررِ اػ ررای خرراًَادُ اص آى هصررشف کٌررذ .ػررااد سا هرری تررَاى تررا تٌررَع تؼرریاس ٍ ّررش
تاس تا ػثضی ّای گًَاگَى تْیِ کشد.
ٍ خررَد ػررثضی خرر َسدى دس ػررفشُ یکرری اص ػررادات خررَب غررزایی هررا ایشاًیرراى اػررت .تررا هصررشف ػررثضی ّررای خررام ،فیثررش
کافی ٍ اًَاع ٍیتاهیي ّا ٍ اهالح سا تِ تذى خَد تشػاًیذ.
 اگررش ؿرروا تررِ ػررش کرراس هرری سٍیررذ حتوررا ّررش سٍص هقررذاسی هیررَُ ؿؼررتِ ؿررذُ ّوررشاُ خَدترراى تشداسیررذ .یررک هیرراى ٍػررذُ ػررالن
سا تِ خای تیؼکَییت ٍ یا ؿیشیٌی کِ هوکي اػت چشتی ّای ًاهٌاػثی داؿتِ تاؿذ ،خایگضیي کٌیذ.
ٍ قترری تررِ سػررتَساى هرری سٍیررذ ٍ یررا اص سػررتَساى غررزا ػررفاسؽ هرری دّیررذ تخَاّیررذ کررشُ ٍ یررا هاسگرراسیي سٍی غررزای ترراى
ًگزاسًذ .کَدکاى اگش چاق ًثاؿٌذ ،تِ دلیل خٌة ٍ خَؽ تیـتشی کِ داسًذ هی تَاًٌذ غزا سا چشب تش تخَسًذ.

