
 7 غذایی که می توانند شما را با مسمومیت، بیمار کنند

بزخی مسمٌمیت ىبی غذایی اگزچو ظزف یک یب دً رًس اس بین می رًنذ ًلی در بزخی مٌارد مسمٌمیت می تٌانذ 

تيذیذ کننذه حیبت ببشذ ً بزای ىمین ميم است کو مطمئن شٌیذ چو عٌاملی منجز بو بزًس مسمٌمیت ىبی 

 .غذایی در شمب می شٌنذ

کلیس خلْگیزی اس هظوْهیت، ایي اطت کَ ثساًیس کسام غذاُب ذطزًبک ُظتٌس ّ activebeatثَ گشارع آّای طالهت ثَ ًقل اس

ًْسازاى ّ طبلوٌساى اس افزازی ُظتٌس کَ ثیؼتز زر هؼزض ذطز هظوْهیت . چطْر هی تْاى اس آًِب ثسّى ثیوبر ػسى اطتفبزٍ کزز

: قزار زارًس، الجتَ ػوب ُن زر صْرت هْارز سیز زر هؼزض هظوْهیت ُظتیس

اگز ثیوبری ذبصی زاریس هثل ثیوبری هبزرسازی یب زیبثت 

اس طیظتن ایوٌی ضؼیفی ثزذْرزار ثبػیس 

ثیؼتز زر حبل طفز ثبػیس 

. زر ػیي حبل سًبى ثبرزار ّ یب هبزراًی کَ زّراى ػیززُی را هی گذارًٌس ثبیس ثیؼتز هزاقت هظوْهیت ّ هْاز غذایی آلْزٍ ثبػٌس

:  هبزٍ غذایی رایح کَ تْطط آًِب هظوْهیت ثیؼتز رخ هی زُس، هؼزفی ػسٍ اطت7زر ایٌدب 

 ثز ُیچ کض پْػیسٍ ًیظت کَ ایي طجشیدبت طزػبر اس آًتی اکظیساى ُب، ّیتبهیي ُب، فیجز ّ زیگز هْاز :سبشیجبت بزگ سبش

اهب زر صْرتی کَ ایي طجشیدبت ثب آة آلْزٍ آثیبری ػسٍ ثبػٌس، حبّی ثبکتزی ُبی پٌِبى ثزای ایدبز . غذایی هفیس ُظتٌس

قجل اس هصزف ثبیس ثَ طْر کبهل ... طجشیدبتی هبًٌس کبُْ، کٌگز فزًگی، اطفٌبج، کلن پیچ، ثزگ چغٌسر ّ . هظوْهیت ذْاٌُس ثْز

.  ػظتَ ّ ضس ػفًْی ػًْس

زر ایي هیبى طبلوًْال، ًْػی ثبکتزی اطت .  ترن هزؽ گشیٌَ طبلن ثزای هصزف زر ُز کسام اس ّػسٍ ُبی غذایی اطت:تخم مزغ

. کَ زرّى ّ ثیزّى ترن هزؽ را آلْزٍ هی کٌس ّ طجت ثیوبری فززی هی ػْز کَ ایي هبزٍ غذایی را ذبم ّ ًین پش هصزف کززٍ اطت

ترن هزؽ ّ هزؽ ذبهی کَ . ترن هزؽ، هزؽ، گْػت ّ طبیز هْاز غذایی، سهبًی ایوي هی ػًْس کَ ثَ ذْثی پرتَ ػسٍ ثبػٌس

زرّى یردبل ًگِساری ّ زقبیقی پیغ اس طجد ذبرج ّ پض اس طجد زّثبرٍ ثَ یرچبل ثبسگززاًسٍ ػًْس ػبری اس ثبکتزی طبلوًْال 

.  ذْاٌُس ثْز

 اگزچَ حبّی پزّتئیي ثبال، کن چزة ّ کن کبلزی اطت اهب هی تْاًس ذطز هظوْهیت ثب خیٍْ ّ طن ثْتْلیْم را ًیش :مبىی تن

ُزقسر هیشاى طن ّارز .  طبػت پض اس هصزف کٌظزّ آلْزٍ ثزّس هی یبثس36 تب 18ػالئن ثْتْلیظن زر اغلت هْارز . افشایغ زُس

ػالیوی هثل تبری زیس ّ زّثیٌی، افتبزى پلک ُب، . ػسٍ ثَ ثسى ثیؼتز ثبػس ػالین سّزتز آغبس هی ػْز ّ ػسیستز ذْاُس ثْز

ذؼکی زُبى ّ اذتالل زر ثلغ، خْیسٍ خْیسٍ صحجت کززى، اطِبل ّ اطتفزاؽ، ضؼف زطت ّ پب ّ فلح ًتیدَ اثتال ثَ ثْتْلیظن 

ثزای پیؼگیزی اس ایي ذطز هِلک ثبیس حتوب ثَ تبرید . ًبرطبیی تٌفظی حبصل اس ثْتْلیظن ًیش ثَ هزگ فزز هٌدز هی ػْز. اطت

هصزف هحصْل تْخَ کٌیس ّ کٌظزُّبیی کَ قْطی آى ثزآهسٍ اطت یب ثسثْ ّ ثسهشٍ ُظتٌس را هصزف ًکٌیس، ثَ ػالٍّ حتوب قجل اس 

.  زقیقَ زر آة ثدْػبًیس20هصزف قْطی کٌظزّ را 

 طیت سهیٌی ثَ طْر طجیؼی ثب طوی ثَ ًبم گلیکْ آلکبلْییس اس ذْز زر ثزاثز ػْاهل ذبرخی زفبع هی کٌس اهب ایي :سیب سمینی

طیت سهیٌی ُبیی سیبز زر ثزاثز ًْر ذْرػیس قزار هی گیزًس قظوت ُبی طجشرًگ . طن هی تْاًس ثزای اًظبى ذطزًبک ثبػس



الجتَ هترصصبى هؼتقسًس ثب خسا کززى قظوت ُبی طجشرًگ . ثیؼتزی زارًس، ثٌبثزایي طؼی کٌیس هحصْالت تبسٍ را ذزیساری کٌیس

. هی تْاًیس ثقیَ آى را هصزف کٌیس

 پٌیزُبیی کَ زر فزّػگبٍ ُب زر زهبی هٌبطت ًگَ زاػتَ ًوی ػًْس، هی تْاًٌس ثب ثبکتزی ُبی ذطزًبک هبًٌس طبلوًْال یب :پنیز

. زر هْقغ ذزیس پٌیز حتوب اس ًظز زهبی هٌبطت آى را چک کٌیس ّ ثَ تبرید هصزف آى زقت ًوبییس. لیظتزیب آلْزٍ ػسٍ ثبػٌس

 طزػبر اس ّیتبهیي آ ّ فیجز اطت اهب هبزٍ ای طوی ثَ ًبم طْالًیي زر گْخَ فزًگی طجش ّ ًبرص ّخْز زارز کَ :گٌجو فزنگی

اس ذْرزى گْخَ فزًگی . ذْرزى آى هْخت هظوْهیت هی ػْز ّ زل پیچَ، اطِبل ّ ثبس ػسى هززهک چؼن ایدبز را هی کٌس

.  ًبرص پزُیش کٌیس چْى ػالٍّ ثز ایي کَ طوی اطتف ُضوغ ُن طٌگیي اطت ّ ثبػث ایدبز زل زرز هی ػْز

َ  .  خْاًَ ُب طزػبر اس فیجز، کن کبلزی ّ کن چزة ُظتٌس اهب هی تْاًٌس آلْزگی ثبکتزیبیی ُن زاػتَ ثبػٌس:جٌانو ىب خْاً

  ّ َ  تویش  کززى  آًِب  ثظیبر  طرت  اطت...  گٌسم،  هبع   ّ  هزطْة  رػس  .  خشّ  طجشیدبتی  ُظتٌس  ک آًِب  ُوچٌیي  زر  هحیط  ُبی  گزم  

َ  ثِتزیي  هکبى  ثزای  رػس  ثبکتزی  ُب  هحظْة  هی  ػْز هبًٌس ُز هیٍْ ّ طجشی زیگز، هترصصبى تغذیَ تْصیَ هی .  هی  کٌٌس  ک

. کٌٌس کَ خْاًَ ُب ًیش ثَ طْر کبهل ػظتَ ػًْس

http://www.activebeat.com 

 


