
 
 

 

 
  

  

 چگونه با بودجه کم مواد غذایی مناسبی تهیه کنیم؟

 هصزف ٍلذا گزفتِ لزار اهزٍسُ فزٌّگ هصزف غذا تحت تاثیز فطارّای جْاًی ضذى ، صٌؼتی ساسی ،ضْزًطیٌی

ٍدارای کیفیت ًاهغلَب ّستٌذ ضایغ ضذُ  پزکالزی ػوذتا کِ هٌشل اس درتیزٍى غذا هصزف ًٍیش آهادُ غذاّای

 اس دّذ هی است ایي هَضَع ػالٍُ تز تِ خغز اًذاختي سالهتی تخص سیادی اس تَدجِ خاًَار را تِ خَد اختصاظ

 ٍ ضزٍری تسیار غذا تِ ضذُ دادُ اختصاظ هثالغ اس هٌاسة استفادُ ٍ هحذٍداست ّا  خاًَادُ آهذ در آًجاکِ

ذ تیاهَسًذ کِ چغَر تَدجِ خاًَادُ را تِ هَاد غذایی اختصاظ دٌّذ تغَریکِ غذاّا تای ّا لذاخاًَادُ است هْن

ارسش تغذیِ ای کافی ًسثت تِ ّشیٌِ صزف ضذُ را داضتِ تاضذچزا کِ تزای حفظ سالهتی،پیزٍی اس یک تزًاهِ 

  غذایی سالن ٍصحیح در ّز ضزایغی ضزٍری است.

تِ لیوت هَاد غذایی در دستزس تستگی دارد ٍ هتٌاسة تا ًَع  یک تزًاهِ ریشی صحیح تا تَدجِ هَجَد خاًَادُ

 فصل ٍ هحل خزیذ هتفاٍت خَاّذ تَد. 

  بزای اینکار :

فْزستی اس هَاد غذایی کِ ارسش تغذیِ ای تاالیی دارًذ تا استفادُ اس ّزم غذایی تْیِ کٌیذ. در هزحلِ تؼذ  -1

لیوت هَاد غذایی هطاتِ کِ ارسش تغذیِ ای یکساًی دارًذ را هَرد همایسِ لزار دّیذ.تِ ػٌَاى هثال اًَاع 

 لیوت الَیت تٌذی کزد. هختلف حثَتات ٍ یا هَاد غذایی حاٍی آّي را هی تَاى تز اساس 

 تْتزیي هَاد غذایی را هتٌاسة تا تَدجِ هَرد ًظز پیذا کٌیذ.  -2

غذاّای گیاّی در ػیي ایٌکِ لیوت هٌا سثی دارًذ تخص سالن ٍ هٌاسثی اس هَاد اٍلیِ غذایی را تاهیي هی  -3



 کٌٌذ. 

َال ّشیٌِ سیادی را تِ خَد اختصاظ پزٍتییي ّا تِ خصَظ هَاد پزٍتییٌی حیَاًی )گَضتْا، لثٌیات ٍ ...(هؼو -4

هی دٌّذ. در صَرتی کِ در خاًَادُ کَدکاى ٍ یا افزاد هسٌی کِ تِ دریافت ایي پزٍتییي ّا ًیاس دارًذ کوتز 

ّستٌذ هی تَاًیذ اس جایگشیي ّای گیاّی کِ هؼوَال لیوت هٌاسثتزی دارًذ استفادُ کٌیذ. تزکیة غالت ٍ 

 را در اختیار ضوا لزار هی دٌّذ کِ هی تَاًذ جایگشیي هصزف گَضت ضَد. حثَتات در هجوَع پزٍتییي کاهلی 

تِ خاعز داضتِ تاضین گاّی صزفِ جَیی ًا هٌاسة در ّشیٌِ ّای هزتَط تِ هَاد غذایی تاػث ایجاد ضزر ّای  -5

در تیطتزی هی ضَد. تزای هثال خزیذ رٍغي جاهذ تِ جای رٍغي ّای هایغ تِ دلیل لیوت پاییٌتز هوکي است 

عَل هذت ّشیٌِ ّای سزسام آٍر جزاحی ػزٍق للثی را تِ ضوا تحویل کٌذ . صزفِ جَیی در چٌیي هَاردی ًِ 

 تٌْا تِ التصاد خاًَار،کوک ًوی کٌذ تلکِ هوکي است ضزر ٍ سیاى تیطتزی را تِ ضوا تحویل کٌذ 

ا ضَد.اها هتاسفاًِ اغلة خزیذ کلی تؼضی اس هَاد غذایی هی تَاًذ تا حذی تاػث صزفِ جَیی در ّشیٌِ ّ -6

خاًَادُ ّا پَل کافی تزای اًجام ایي کار ًذارًذ ٍلی در تؼضی ضزایظ ایي اهکاى ٍجَد دارد کِ چٌذ خاًَادُ تا ّن 

 ضزیک ضذُ ٍ هَاد غذایی را تِ صَرت یکجا خزیذاری کٌٌذ ٍ تا ّن تمسین کٌٌذ تا ّشیٌِ کوتزی تپزداسًذ. 

د غذایی کِ لیوت کوتزی دارًذ اها اس کیفیت هٌاسثی تز خَردار ًیستٌذ اختصاظ تَدجِ خاًَار را ًثایذ تِ هَا -7

...(  ٍ استخَاى پَست، هثل) هختلف غذایی هَاد غیزخَراکی ٍ سائذ هَاد همذار کِ تاضیذ داضتِ خاعز تِ ًذّیذ. 

ضیــز  "د هثالگیز صَرت تملثاتی غذایی هَاد اس تؼضی تْیِ در است هوکي ًیش هَالغ تؼضی در. است هتفاٍت

 هوکي است تا آب رلیك ضذُ تاضذ ٍ یا ادٍیِ تا سٌگ ریشُ ٍ یا سایز ًاخالصی ّا هخلَط ضذُ تاضذ. 

  



افزاد جاهؼِ تایذ یاد تگیزًذ تا تِ تاریخ تَلیذ ٍ هصزف هٌذرج تز تستِ تٌذی هَاد غذایی تَجِ کٌٌذ ٍ اس  -8

 خزیذ هَاد غذایی تاریخ گذضتِ اجتٌاب کٌٌذ. 

اس هَاد غذایی لیوت تاالیی دارًذ ٍلی اس ًظز ارسش تغذیِ ای کیفیت هغلَتی ًذارًذ تِ ّویي دلیل ایي  تؼضی -9

گًَِ هَاد غذایی ارسش صزف ّشیٌِ ًذارًذ. هثال ّائی اس ایي گًَِ هَاد غذایی ػثارتٌذ اس اًَاع ًَضاتِ ّای 

ت دًذاى ّا هضزًذ.ایي گزٍُ اس هَاد غذایی گاسدار، آتٌثات ّا ٍ ضیزیٌی ّائی کِ هٌثغ ضکز ّستٌذ ٍ تزای ساله

ًثایذ در تزًاهِ غذایی کَدکاى گٌجاًذُ ضًَذ ٍ فمظ هی تَاى گاّی اٍلات تِ صَرت تفزیحی ٍ تفٌٌی اس آى ّا 

 استفادُ کزد. 

ًسثت تِ اًَاع غیز غٌی  "هَاد غذایی هثل ًوک ٍ هَاد غذایی اصلی هثل آرد ٍ غالت غٌی ضذُ کِ هؼوَال -11

ضذُ لیوت تاالتزی ّن ًذارًذ گشیٌِ ّای هٌاسثی ّستٌذ کِ خاًَادُ ّا هی تَاًٌذ اس فَایذ تغذیِ ای آى ّا تا 

 لیوت هٌاسثی تزخَردار ضًَذ. 

ی درضتتز تْتز اس هَاد هغذی هیَُ ّای کَچکتز ًیست. تز ّویي اساس هی هَاد هغذی هَجَد در هیَُ ّا -11

 تَاًیذ هیَُ ّای کَچکتز کِ لیوت کوتزی دارًذ اها ّواى هَاد هغذی راتزای ضوا تاهیي هی کٌٌذ خزیذاری کٌیذ. 

ًذ.ایي اس الالهی ّستٌذ کِ ارسش صزف ّشیٌِ ٍ هصزف ًذار "هکول ّای هَاد هغذی ٍ اًزصی ساّا هؼوَال -12

لیوت تاالیی دارًذ ٍ تَصیِ ّا ّویطِ تز ایي اساس است کِ ّز فزدی تایذ هَاد هغذی هَرد ًیاس  "گزٍُ هؼوَال

 خَد را تا هصزف اًَاع هختلف هَاد غذایی تاهیي کٌذ. 

هَاد غذایی تَهی هَجَد در هحیظ هؼوَال ارساى تز اس هَاد غذایی ّستٌذ کِ اس راُ ّای دٍرتز تِ هحل  -13

ذگی ضوا حول هی ضًَذ. استفادُ اس ایي هَاد غذایی تاػث افشایص تٌَع در رصین غذایی ٍ تْثَد عؼن غذاّا سً



هی ضًَذ. تِ ػالٍُ تز اساس تجزتِ ضوا هی تَاًیذ غذاّای تیطتزی تا هَادی کِ تا آًْا آضٌا ّستیذ را عثخ کٌیذ. 

چٌگلی، پزًذگاى کَچک ٍ ... ًوًَِ ّایی اس اًَاع سثشی ّای هحلی، اًجیز جٌگلی، توطک، ضاتَت، هیَُ ّای 

 ایي هَاد غذایی ّستٌذ. 

 

 
 

 

 


