
 

 کار محل در خوردن غذا بزای نکته هفت

 

 حبل ّز در ٍلی. وٌٌذ هی هیل وبرؽبى هیش پؾت را خَد غذای ّفتِ در ثبر چٌذیي ثزای افزاد اس ثغیبری اهزٍسُ 

 ثِ را هؾىالتی وبهپیَتز جلَی ٍ وبر هیش عز خَردى غذا ٍ ًیغت خَردى غذا ثزای هٌبعجی هىبى  وبرتبى هیش

 آًجب اس عپظ ٍ پزداسین، هی ثخَریذ غذا وبر هیش پؾت ًجبیذ چزا ایٌىِ دالیل ثِ اثتذا همبلِ ایي در لذا. دارد ّوزاُ

 اداهِ در  وٌٌذ هیل وبرؽبى هیش پؾت را غذایؾبى ّغتٌذ هججَر ٍ ًذارًذ دیگزی گشیٌِ افزاد اس ثغیبری وِ

 .دارین هی ثیبى وبر هیش پؾت ٍ وبر هحیط در تز عبلن تغذیِ چگًَگی ثزای را ًىبتی  هطلت

 :کار میز پشت خوردن غذا عوارض

 توزوش خَدتبى هصزفی غذای رٍی ثز تَاًیذ ًوی وِ اعت آى وبر هیش پؾت خَردى غذا عَارض ثشرگتزیي اس یىی 

 تلفي ثِ پبعخ ٍ ایویل فزعتبدى عزگزم تبى هصزفی غذای ثز توزوش جبی ثِ ؽوب ٍلتی. ثبؽیذ داؽتِ وبفی تَجِ ٍ

 عذم ثبعث وبر، هیش پؾت غذا صزف ٍالع در وٌیذ پزخَری ًبخَاعتِ اعت هوىي ثبؽیذ اٍراق وزدى هزتت ٍ

 وِ اعت سیبد احتوبل ایي ایذ ًؾغتِ وبر هیش پؾت در ؽوب ٍلتی. ثبؽذ هی ؽوب در هصزفی غذای هیشاى ثز توزوش

 پؾت خَردى غذا ٍالع در. ثبؽیذ ًذاؽتِ وبفی تَجِ تبى هصزفی غذای همذار ثِ ٍ دّیذ اًجبم ّن ثب را وبر چٌذ

 در عبعت 9 ثزای ٍالع در ، رٍس در عبعت 8 ثزای وبهپیَتز پؾت ًؾغتي جبی ثِ ؽوب وِ هعٌبعت ایي ثِ وبر هیش

 .وٌیذ هی را وبر ایي رٍس

 هی جلَگیزی وبرتبى هحل یب ٍ وبر دفتز اس گزفتي فبصلِ ٍ جبیتبى عز اس ؽذى ثلٌذ اس وبر هیش پؾت خَردى غذا  

 صزف سهبى لذا. ّغتیذ حزوت ٍ اعتزاحت لذری ًیبسهٌذ خًَتبى جزیبى ٍ للت پوپبص ثْجَد ثزای ؽوب ٍلی ًوبیذ

 پؾت ؽوب اگز ٍلی. ًوبییذ تجزثِ رٍس در را اعتزاحت ایي وِ دّذ هی ؽوب ثِ را فزصت ایي ٍ اعت هْن ثغیبر ًبّبر

 . گیزیذ هی خَد اس را فزصت ایي ثوبًیذ ثبلی وبرتبى هیش

 را ّب هیىزٍة ٍ ّب ثبوتزی رؽذ ثزای رٍساًِ هٌبعت هىبى یه وبر هیش پؾت خَردى غذا هذوَر، عَارض اس غیز ثِ 

 هی ثلٌذ خَد جبی اس وبر دلیل ثِ خَردًتبى غذا ٍعط وِ ّغتیذ افزادی جولِ اس اگز ضوي در. وٌذ هی فزاّن

 صزف ثَدى هؾغلِ پز دلیل ثِ ٍ گزدیذ هی ثبس هجذدا ٍ هبًیذ هی ثبس ًبّبر خَردى اس عبعت ًین هثبل ثزای ٍ ؽَیذ

 در هیىزٍة رؽذ ٍ ایوٌی ٍ حزارت درجِ ثبثت اس ّبیی ًگزاًی جبی  پظ وؾذ هی طَل سیبدی هذت ًبّبرتبى

 رؽذ ثزای هٌبعجی هحیط تَاًٌذ هی غذاّب اس ثغیبری اتبق حزارت درجِ در دیگز عجبرت ثِ. دارد ٍجَد غذایتبى

 .گزدًذ ّب ثبوتزی

 ٍ غذا صزف ٍالع در ٍ ثبؽذ آلَدُ ثغیبر تَاًذ هی ثبؽذ هی ّب خَراوی ٍ غذاّب خَردى هحل وِ غذایی هیش 

 یه ثِ را هیش تَاًذ هی ًؾَد رعبیت وبر هیش هٌظن وزدى تویش ٍ ًظبفت وِ ٍلتی ٍیضُ ثِ وبر هیش پؾت خَراوی



 وبهپیَتز ولیذ صفحِ ٍ ؽوب تلفي گَؽی وٌیذ وبر غذا صزف ثب ّوشهبى ٍلتی.  وٌذ هجذل ّب ثبوتزی ثزای تزیب وبفِ

 وی) ولیذ صفحِ وبرتبى هیش آلَدگی هیشاى وزدى آسهبیؼ ثزای. ؽذ خَاٌّذ آلَدُ ؽوب ّبی اثشار ّوِ ٍ هَط ٍ

 چمذر ّز ریشد هی ثیزٍى آى اس غذا خزدُ ٍ ًبى خزدُ چمذر وِ وٌیذ ًگبُ ٍ وٌیذ ثزعىظ غذا صزف اس ثعذ را( ثزد

 .ایذ ثَدُ تز هَفك وبرتبى هیش وزدى آلَدُ در ؽوب یعٌی ثبؽذ ثیؾتز غذاّب خزدُ ریشػ وِ

 :  کار میز پشت در تز سالم خوردن غذا بزای نکاتی

 چبرُ ٍالع در ٍ وٌیذ هیل وبرتبى هیش پؾت را غذایتبى خَاّیذ هی ثبسّن  الذوز، فَق تَضیحبت ّوِ رغن علی اگز

 :دارین هی ثیبى وبر هیش پؾت در عبلن تغذیِ ثزای را راّىبرّبیی ایٌجب در. ًذاریذ دیگزی

 هی غذا وبر هیش پؾت وِ ٍلتی ٍ ثبؽذ خَریذ هی وِ غذایی ٍ غذا ظزف ثِ چؾوتبى خَردى غذا ٌّگبم در -1 

 یه هعطَف حَاعتبى ایٌىِ خبطز ثِ وِ ًذّیذ اجبسُ ٍ ثبؽذ گذاریذ هی دّبى در وِ غذایی ثِ حَاعتبى خَریذ

 را هتعبدل حجن ثب غذایی ٍعذُ یه ثبیذ ًبّبر غذای ثزای.  ثخَریذ غذا حذ اس ثیؼ اعت وبری هَرد یه یب ٍ ایویل

 .ثبؽیذ داؽتِ را غذا صزف اس ثعذ رخَت ٍ حذ اس ثیؼ عیزی احغبط وِ حذی در ًِ ٍلی ًوبییذ هصزف

 

 فزصت ًبّبر ٍالع در. وٌیذ اجتٌبة فَد فغت  ٍ پزوبلزی غذاّبی اس ٍ ثیبٍریذ هٌشل اس خَدتبى را ًبّبرتبى -2 

 ٍ هزغ عبالد هثل)  عبالد ٍ عجه ٍ عبلن غذاّبی خَد ثب لذا ثخَریذ عبلن غذاّبی ایٌىِ ثزای اعت خَثی

 جولِ اس هْن هغذی هَاد ثیبٍریذ را عجشیجبت حبٍی عبلن غذاّبی خَد ثب اگز. ثیبٍریذ... ٍ آجیل ٍ( عجشیجبت

 هَاد وِ چزة پز ٍ پزوبلزی ٍ حجن پز ٍ لیوت گزاى ّبی ًبّبر هصزف اس. ًوبییذ هی دریبفت را فیجز ٍ پزٍتئیي

 هی ًگِ خٌه را غذا وِ غذا هخصَؿ ظزٍف اس غذا ایوٌی حفظ ثزای.  ًوبییذ پزّیش  ًذارًذ ّن چٌذاًی هغذی

 ًذّیذ اجبسُ ٍ ًوبییذ هٌتمل وبرتبى هحل در هَجَد یخچبل ثِ را آى عپظ ٍ وٌیذ اعتفبدُ غذا حول ثزای دارًذ

 .اًجبهذ طَل ثِ عبعت 2 اس ثیؼ یخچبل ثِ غذایتبى وزدى هٌتمل

 

 ًِ این ؽذُ خلك حزوت ثزای صًتیىی طَر ثِ هب. ثپزداسیذ رٍی پیبدُ ٍ سدى لذم ثِ داؽتیذ فزصت وِ سهبى ّز -3 

 خَثی ایذُ داریذ رٍ پیؼ در هٌَال ثذیي را ای طَالًی رٍس وِ جبیی در وبر هیش پؾت غذا صزف ثٌبثزایي عىَى،

 ثمیِ در حزوت ثزای راّىبرّبیی دًجبل ثِ وٌیذ صزف را غذایتبى هیشتبى پؾت وِ ّغتیذ هججَر اگز.  ًیغت

 ثزای اعت ثْتز. ثبؽیذ داؽتِ رٍی پیبدُ لذری خبًِ ثِ ثزگؾت هغیز در وٌیذ ععی. ثبؽیذ رٍستبى اٍلبت

 پیبدُ لذری رٍس اٍاخز در یب ٍ خَاة اس ؽذى ثیذار ٌّگبم در حزوت ثذٍى ٍ عبوي  سًذگی الگَی یه اس پیؾگیزی

 .ثبؽیذ داؽتِ ٍرسػ ٍ رٍی

 



 وبفی وٌٌذُ عفًَی ضذ هَاد ثب وبرتبى هیش وزدى تویش  یىجبر رٍسی. وٌیذ عفًَی ضذ ٍ تویش را خَد وبر هیش -4 

 تویش اس. ًیغت هَثز ّب آلَدگی ثزدى ثیي اس در ٍ ًذارد چٌذاًی فبیذُ وبغذی دعتوبل ثب تٌْب هیش وزدى پبن. اعت

 غذا صزف ٌّگبم در آًْب وزدى لوظ اس ٍ وٌیذ حبصل اطویٌبى ولیذتبى صفحِ ٍ هَط ٍ وبهپیَتز ٍ تلفي  ثَدى

 ؽَی ٍ ؽغت ٍ وٌیذ رعبیت را دعتبًتبى ًظبفت غذایتبى ؽذى آلَدُ اس جلَگیزی ثزای ّوچٌیي. وٌیذ اجتٌبة

 وبرتبى هحل وؾَی در ّویؾِ را دعت ثزای وٌٌذُ عفًَی ضذ یه ّوچٌیي ٍ دّیذ اًجبم را غذا اس لجل ّب دعت

 .ثبؽیذ داؽتِ

 

 هبًعی وِ وٌیذ اعتفبدُ وَچه  رٍهیشی یب رٍوؼ یه اس وبرتبى هیش رٍی ثز غذا صزف ٌّگبم در تَاًیذ هی -5 

 .ؽوب غذای ٍ هیىزٍثْب ثیي ثَد خَاٌّذ

 

 ثب تعبهل ٍ رٍحیِ تجذیذ ٍ اعتزاحت ثزای را فزصتی تب ًوبییذ صزف ّوىبر یب دٍعت یه ّوزاُ ثِ را غذایتبى -6 

 .ثذّیذ خَد ثِ ّوىبراى

 

 وِ اعت هیغز ؽوب ثزای هَالع ثزخی. ًىٌیذ خَد ثزای عبدت یه ثِ تجذیل را وبر هیش پؾت خَردى غذا -7 

 خَریذ هی غذا وبر هیش پؾت ًبخَاعتِ اعت ؽذُ عبدت ثِ تجذیل چَى ٍلی ًخَریذ وبرتبى هیش پؾت را غذایتبى

 وِ سهبى ّز لذا. گزدد هی تبى رٍسهزُ ّبی عبدت اس یىی ثِ تجذیل غلط رفتبر ایي ٍ!( خَدتبى هٌشل در گبّی حتی)

 .وٌیذ هیل تز هٌبعت هىبى ٍ آراهؼ در را غذایتبى ؽذ هیغز ثزایتبى


