بزنامه غذایی پیشنهادی جهت بیماران محتمل /مشکوک و مبتال به کزونا
ایي تزًاهِ غذایی تا تَجِ تِ آهَسُ ّای استاز گزاًمسر آلای هحوس ووالیٌژاز ٍ هستٌسات ػلوی وِ ایطاى زر حَسُ غذاضٌاسی ٍ گیاُ ضٌاسی
اًجام زازُ ٍ چاج ًوَزُ اًس (رسٍهِ ایطاى تِ پیَست ضویوِ هیگززز) ٍ تؼس اس تزرسی ػالین تیواراى ،هػاحثِ تا چٌس هترػع هحتزم ػفًَی
ٍ ّوچٌیي تیواراى تا ػالین تٌفسی هطىَن ٍ تا زرگیزی ریِ زر سیتی اسىي ٍ پیگیزی رًٍس زرهاًی ٍ ػالین آىّاّ ،وچٌیي تزًاهِ غذایی
هَرز استفازُ زر سِ تیوارستاى ضْیسغسٍلی یشز ،اهام جؼفز غازق هیثس ٍ ضیایی ارزواى ،هٌاتغ طة سٌتی ایزاًی ٍ هماالت جسیس تٌظین ضسُ
است.
صبحانه:
 .1چای ونرًگ
ً .2اى تزضتِ (تزجیحا سٌگه)
 .3حزیزُ تازام (رٍش تْیِ اًتْای غفحِ)
 .4وزُ
هزتای تالٌگ

.5

 .6هزتای سیة
ػسل

.7

 .8سرزُ ترن هزؽ آب پش (سفیسُ ترن هزؽ زر ایي تیواری هوٌَع است)

نکته:
 .1زر هَارزی وِ زر ٍػسُ غثحاًِ حزیزُ تازام تْیِ ًوی ضَز ،پٌج ػسز تازام زر وٌار غثحاًِ تِ تیواراى زازُ ضَز ٍ تَغیِ تِ جَیسى
واهل آًْا ضَز.
 .2پٌیز ذاهِای ،هػزف پٌیز تِ ّوزاُ گززٍ ٍ ذیار ٍ گَجِ زر ایي تیواری تَغیِ ًویضَز.



میان وعده (ساعت  01تا  00صبح) :یه ػسز پزتمال ضیزیي یا آب پزتمال ضیزیي
نکته  :هػزف ضلغن ٍ چغٌسر پرتِ ضسُ زر تیواراى تِ ذػَظ زر هَارز هطىالت گَارضی اس لثیل زرز ضىنً ،فد تَغیِ ًویضَز.

 یه پیالِ سَج جؼفزی (طثك رٍش تْیِ ای وِ زر ازاهِ آهسُ است) وٌار ٍػسُ ًاّار ٍ ضام تاضس ٍ اتتسا تِ تیواراى تَغیِ ضَز وِ
آى را هػزف وٌٌس .حتی اگز تتَاى زر سِ رٍس اٍل غذای اغلی ووتز هػزف ضَز تْتز است.

طزس تهیه خورشت ها :یه ػسز پیاس هتَسط را زر سرزچَتِ ٍ رٍغي وٌجس سزخ وٌیس تىِ ّای گَضت گَسفٌسی را تِ آى
اضافِ ًواییس سپس زٍ لیَاى آب اضافِ وٌیس تا واهل تپشز زر هزحلِ تؼس َّیج یا سیة زرذتی یا (...تزحسة ًَع ذَرضتی وِ هی
ذَاّیس تْیِ وٌیس) (هی تَاًیس آى ّا را زر رٍغي وٌجس اتتسا تفت زّیس) تِ هرلَط گَضت ٍ رٍغي ٍ پیاس اضافِ وٌیس .تِ جای

رب گَجِ اس گَجِ تاسُ پَست وٌسُ استفازُ وٌیس ٍ ازٍیِ فمط ًوه ٍ سرزچَتِ ٍ رب اًار یا لیوَ تزش تاضس .زر غَرت ًیاس
همسار ووی فلفل سیاُ هجاس است .زر طَل زٍراى تیواری اس لپِ زر ذَرضتّا استفازُ ًىٌیس.
ناهار:
 .1چلَ آتىص تا ذَرضت سیة زرذتی
 .2چلَ آتىص تا ذَرضت َّیج
 .3ذَرضت گَضت گَسفٌس تا پَزر تازام
 .4ذَرضت وسٍ تا وسٍ ذَرضی
َّ .5یج پلَ تِ ّوزاُ گَضت گَسفٌس
 .6ضَیس پلَ تِ ّوزاُ گَضت گَسفٌس چزخ وززُ
 .7تاس وثاب (تزویثات :رٍغي ،پیاس،گَضت گَسفٌس ،سیة سهیٌی )

 زر اًتْای پرت غذا وِ فاس آتی غذا تِ اًتْا رسیسُ تاضس؛ تِ ػٌَاى چاضٌی غذا رب اًار ضیزیي اضافِ گززز.
 زر تزویثات ذَرضت اغال حثَتات ٍجَز ًسارز.
 گَضت زر حس اهىاى ووتز هػزف ضَز ٍ گَضت هَرز استفازُ گَسفٌس تاضس .هزؽ تْتز است استفازُ ًطَز ٍ زر غَرت ًیاس سیٌِ
هزؽ تاضس.
 ازٍیِ ّایی وِ تِ طَرولی لاتل هػزف ّستٌسً :وه ،سرزچَتِ ،سػفزاى




میان وعده:
.1

ووپَت سیة

.2

ووپَت گالتی

.3

اًجیز ( 2ػسز)

شام:
 .1سَج جؼفزی (رٍش تْیِ اًتْای غفحِ)
 .2وَوَ سیة سهیٌی (تزویثات :سیة سهیٌی ٍ ًوه ٍ سرزچَتِ)
 .3وَوَ سثشی (تزویثات :جؼفزی ٍضَیس ٍ ًوه ٍ سرزُ ترن هزؽ)
 .4ضیزتزًج تا ػسل یا ضىز (رٍش تْیِ اًتْای غفحِ)
 .5اضىٌِ تا ضٌثلیلِ (تزویثات :رٍغي وٌجس ،پیاس ،سیة سهیٌی ،زٍ لاضك ضٌثلیلِ ذطه ،سرزُ ترن هزؽً،وه ٍ سرزچَتِ)

ًىتِ :سَج جؼفزی وٌار ٍػسُ ًاّار ٍ ضام تیواراى تاضس ٍ زر غَرت اهىاى تاویس ضَز اٍل ٍ یا حتوا سَج را هیل وٌٌس ٍ ّز رٍس حسالل
یه تار ایي سَج هیل ضَز.


توصیههای کلی:

 .1تِ تیواراى تاویس ضَز غذا را ذَب تجًَس حتی اگز تِ غَرت سَج تاضس.
 .2گَضت فمط گَضت گَسفٌس ٍ زر حس ون تاضس.
 .3زر غَرت اهىاى رب اًار هلس یا ضیزیي ٍ یا لیوَتزش تاسُ تِ ػٌَاى چاضٌی غذا وٌار ظزف غذا تاضس.
 .4رٍغي هػزفی تزجیحا سیتَى یا وٌجس تاضس.
 .5آب ،زٍؽ ٍ ًَضاتِ تا غذا هػزف ًطَز.


پزهیشات:

 .1ذَرزى سیز ٍ پیاس ذام
 .2حثَتات
 .3گززٍ
 .4ولن
 .5گَضت گاٍ ٍ گَسالِ ،ضتز ٍ تَللوَى ،هاّی
 .6رضتِ ،هاوارًٍی
 .7ذَرضت لیوِ ،لَرهِ سثشی
 .8آتگَضت
 .9رب گَجِ تاساری ،سس ،لارچ
 .11ضیز ،هاست ،ذاهِ ٍ زٍؽ
 .11سفیسُ ترن هزؽ
 .12تزضی
 .13هػزف ًاى سیاز ذویزی
 .14جَ

 دستور تهیه کمپوت سیب :یه ػسز سیة زرذتی ضیزیي را پَست وززُ تا یه فٌجاى آب ٍ یه لاضك چایرَری ضىز
هرلَط وززُ زر آى را تستِ ٍ رٍی حزارت هالین تپشیس .هی تَاًیس تِ زلرَاُ ذَز یِ لاضك چایرَری گالب اضافِ وٌیس ٍ یا اغال
ضىز ٍ گالب اضافِ ًىٌیس.
 دستور تهیه حزیزه بادام :چْل ( ) 41ػسز تازام پَست گزفتِ ،یه لیَاى آب ،یه لاضك پَزر ًثات یا ضىز زر هرلَطوي
وٌٌس تا پٌج ( )5زلیمِ ذَب ّن تشًٌس تا زاًِّای تازام تِ غَرت ضیز ضَز .سپس یه لاضك هزتاذَری آرز تزًج یا ًطاستِ را اس
چای غاف وي رز وززُ تا گلَلِ گلَلِ ًطَز ٍ زاذل ایي هرلَط ٍ رٍی حزارت تا لاضك هزتة ّن تشًٌس تا هثل لَام هاست ضَز.


ًىتِ:

.1

ایي زستَر تزای هػزف چٌس ًَتت زر رٍس ٍ تزای یه تیوار است ٍ هیتَاى تزای چْار(  ) 4تیوار زر یه ٍػسُ غثحاًِ زر ًظز
گزفت.

 .2تازام حتوا پَست گزفتِ ضَز.
 .3زر غَرت استفازُ اس ًطاستِ تاساری تایس حتوا ًطاستِ ضستِ ضَزً :طاستِ را زر ظزف تزیشًس رٍی آى آب ریرتِ ٍ آب آى را ذالی
وٌٌس .زٍتار آب تزیشًس زر جای سزز تگذارًس تا رسَب زّس ٍ آب آى را ذالی وٌٌس .یه تار زیگِ ّن تىزار وٌٌس .تؼس رٍی
پارچِ تزیشًس ٍ ذطه وٌٌس .هی تَاى ایي رٍش را تزای حجن سیاز ًطاستِ اًجام زاز ٍ غثز ضَز تا واهل ذطه ضسُ ٍ تزای ّز تار
تْیِ حزیزُ استفازُ ضَز.
 دستور تهیه سوپ جعفزی (به اسای هز نفز) 5 :لیَاى آب ،یه فٌجاى تلغَرگٌسم ،یه ػسز پیاس ،یه ػسز َّیجً ،وه ٍ
سرزچَتِ ،ذَب وِ پرتِ ضس؛ زٍ لاضك غذاذَری رٍغي وٌجس ٍ  5لاضك جؼفزی ذطه ٍ لیوَتزش تاسُ یا لیوَ ػواًی اضافِ
ضَز .زلت ضَز سَج زلیما هاًٌس ایي زستَرالؼول تْیِ ضَز ٍ ّیچ هازُ زیگزی اضافِ ًطَز.


ًىتِ زر هَرز سَج جؼفزی :

 .1جؼفزی ٍ رٍغي سیاز حزارت ًثیٌٌس.
 .2ایي زستَر هیتَاًس تزای زٍ ٍػسُ ّز تیوار زر طَل رٍس تاضس.
 .3تَغیِ هی ضَز سِ رٍس اٍل تیواری گَضت تِ ذػَظ زر ٌّگام تة تِ ّیچ ػٌَاى هػزف ًطَز ٍ اس ّواى زستَر سَج حتی تِ
غَرت چْار ٍػسُ غذایی زر رٍس استفازُ ضَز.
دستور تهیه شیزبزنج :تزًج یه لیَاى ،ضیز سِ لیَاى ،ضىز یه لیَاى ،گالب  2لاضك غذا ذَری ،ووی ًوه
تزًج را  6ساػت لثل اس پرت تطَییس ٍ تا ووی ًوه تریساًیس .سپس تا یه لیَاى آب ٍ یه لیَاى ضیز رٍی ضؼلِ هالین تگذاریس ٍ تپشیس.
تؼس اس ایٌىِ تزًج ّا لِ ضسًس تالی هاًسُ ضیز را زر لاتلوِ تزیشیس ٍ رٍی ضؼلِ هالین تِ جَش تیاٍریس .ضؼلِ را ون وٌیس ٍ آّستِ تشًیس .زر ایي
ٌّگام ضىز ٍ گالب را ًیش اضافِ ٍ تِ ّن سزى ازاهِ زّیس تا ضىز واهال حل ضَز.
دستور تهیه خورشت گوشت گوسفند و پودر بادام :ایي ذَرضت هاًٌس فسٌجاى تْیِ هی ضَز فمط تِ جای گززٍ اس هغش تازام استفازُ
ضسُ است .تازام پَزر ضسُ تِ اسای ّز ًفز زُ ػسز تا همساری آب ٍ ووی ًوه رٍی ضؼلِ ون حزارت تثیٌس تا رٍغي تیٌساسز سپس گَضت
چزخ وززُ گَیفٌس هرلَط ضسُ تا پیاس ٍ ًوه وِ تِ غَرت للملی زرآهسُ تِ آى اضافِ ضَز .زر آذز طثد وِ آب ذَرضت رٍ تِ اتوام
است رب اًار هلس یه لاضك اضافِ وٌیس.
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