فصل
جدول افعال مفردات ( گیاهان )

ابوزید محمد بلخی استاد رازی می فرمایند :
اولین چیزی که به آن نهایت توجه صورت گیرد و بهترین تدبیر برای آن انجام شود غذاست

در این فصل در هر جدول به تعدادی از غذاهای مفید اشاره می کنیم
(برای اطالعات بیشتر به مفرده های مربوطه رجوع کنید )

جدول ( )1واحد میوه ها در برنامه غذایی
نام میوه ها

میزان یک واحد

آب پرتقال

نصف لیوان

آب انگور

یک سوم لیوان

ازگیل
آلبالو تازه
آلو

 ۴یا  ۵عدد متوسط
سه چهارم لیوان
 ۲عدد

آناناس تازه

سه چهارم لیوان

انار

نصف یک عدد

انبه متوسط

نصف میوه

انجیر تازه

دو عدد متوسط( ۱۰۰گرم)

انجیر خشک

انگور

 ۳ -۲عدد متوسط

 ۱۷عدد کوچک ( ۹۰گرم)

انواع کمپوت

نصف لیوان

برگه زردآلو

چهار عدد(8نیمه)

برگه سیب

چهار عدد

پرتقال

یک عدد متوسط

تمشک

یک لیوان

توت تازه

نصف لیوان
 ۲قاشق غذا خوری

2

توت خشک
توت فرنگی
سیب

یک و یک چهارم لیوان
 ۱عدد کوچک ( ۱۲۰گرم)

شاتوت

سه چهارم لیوان

شلیل

یک عدد کوچک

خربزه شیرین

ی ک ق ار (  ۳۰۰گ رم )ی ا ی ک لی وان
خرد شده

خرما

۳عددمتوسط

خرمالو

 ۲عدد متوسط

زردآلو

 ۴عدد  ۱۶۵گرم

طالبی بزرگ یا گرمک

ی ک س وم می وه(  ۳۰۰گ رم ) ی ا ی ک
لیوان بدون پوست

کشمش

 ۲قاشق غذاخوری

کیوی

یک عدد ( ۱۰۰گرم)
نصف میوه متوسط ( ۳۰۰گرم)

گریپ فروت
گالبی
گیالس تازه

نصف میوههای بزرگ(  ۱۲۰گرم)
 ۱۲عدد

موز

 ۱عدد کوچک ( ۱۲۰گرم)

نارنگی

دو عدد کوچک(  ۲۴۰گرم)
 ۱عدد متوسط  ۱8۰گرم

هلو

هندوانه

یک قا  ۴۰۰گرم یا یک و یک چه ارم
لیوان

نکته بسیار مهم

3

مصرف بی رویه میوه ها خصوصاً در فصل تابستان به خاطر اینکه قند می وه ه ا فروکت و اس
قابلی

تبدیل شدن سریع به تری گلیسیرید را دارد لذا می توان د باع

،افزایش ریسک کبد چرب شود .لذا در مصرف میوه نیز رعای

جدول ( )2غذاهای تولید کننده خلط صالح
نام مفرده

صفحه

انار
انگور
بادام شیرین (و روغن آن )
به
توت
سیب ورب آن
شیره انگور

4

ب رو چ اقی ش ک ی

اعتدال صورت گیرد.

کدو سبز
(مربای آن همراه با عسل )
گالبی
نارگیل

جدول ( )3غذا های مفید برای رفع کم خونی
نام مفرده

صفحه

انگور
پسته
توت
شیره انگور
گردو

5

جدول ( )4غذاهای تصفیه کننده خون (مصفی خون )
نوع مفرده

صفحه

انار
انگور
سیر
عرق بهارنارنج
عناب

جدول ( )5غذاهای مقوی عمومی بدن
نام مفرده

صفحه

انبه
انگور
بادام
به
زالزالک
سیب
شلغم
غوره
گالبی
گالب وگلسرخ
گردو
لیمو ترش به صورت شربت
نارگیل

6

نارنج

جدول ( )6غذا های تقویت کننده قلب (رفع خستگی  ،ضد ترس ،شجاعت آور)
نام مفرده

صفحه

انبه
انجیر خشک با عسل
(مفید برای افراد مسن )
انار(مفید برای تپش قلب )
با لنگ (مفید برای رفع تپش قلب )
به وبوییدن آن
پسته و مربای پوست پسته
حلوای دارچین ( ر.ک به مفرد گالب )
ریحان
ریواس
زرشک
زعفران
سیب ،رب سیب
بوییدن سیب
شیره انگور
عرق بهار نارنج
گردو
گشنیز ( مفید برای تپش قلب )
گالب
گالبی ،شکوفه گالبی

7

گلسرخ (مربای آن وبوییدن )
نعناء
هل

توصیه ها
 )1خوردنی های لطیف مانند  :رده تخم مرغ عس لی ،گوش

گوس دند  ،کب ک  ،س یب ،ب ه

،پرتقال ،یتون  ،بادام ،پسته  ، ،کش ش  ،مویز ،گل سرخ  ،عدران  ،بادرنجبویه  ،گ ل گاو ب ان
شبیه آنها که ه گی مقوی قلب اند بهره مند شوید
 )2ا بوهای خوش روحنوا مانند :گالب و گل سرخ  ،به ،سیب  ،دارچین  ،عد ران و عطره ای
مناسب با مزاج خودتان بیشتر استداده کنید
پرهیزات
استداده غذاهای سنگین و غلیظ مانند :گوش

گاو ،فس فودها ،عدس  ،بادمج ان ب ه د داقل

برسانید .

جدول ( )7غذاهای تقویات کننده (تقویت عملکرد مغز  ،تقویت حافظه  ،افزایش تمرکز و)...
نام مفرده

صفحه

انبه
انجیر تازه  ،انجیر خشک با عسل
(مفید برای افراد مسن)

8

بادام
پودر مغز بادام درختی با نبات ،
پودر مغز بادام درختی با عسل ،
یا غذاهای موجود در مفرده ادام
بالنگ
به  ،وشربت به
پسته
دارچین
ریحان
سیییییب  ،رب سیییییب بوییییییدن سیییییب
،فالوده سیب  ،حلوای سیب
شکوفه بهار نارنج
عرق بهار نارنج
فندق ( ،شیر فندق )،
(رول هویج وفندق)
گردو
گالب
گلسرخ ( مربا وبوییدن آن )
مربای کدوسبز با عسل
مویز
زعفران ،
گل نرگس ،
بوئیدنیها ی موثربر تقویت مغز

ب ه،س ی ،
الب ،
ط
گلسرخ

9

جدول ( )8غذاهای تقویت کننده کبد
نام مفرده

صفحه

آلبالو
آناناس
انار
انجیر تازه
انجیر خشک با عسل
(مفید برای افراد مسن )
انبه
بالنگ
به
پسته
پرتقال
توت
حلوای زردچوبه
(ر.ک به مفرده شیره انگور )
دارچین
ریواس
زرشک
زعفران
شربت عناب
سیب ،رب سیب ،
فالوده سیب وعناب
غوره
کنگر
گردو
گشنیز
گلسرخ( مربای آن )
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لیمو ترش
ماءالعسل
نارگیل
هییییییویج (خصوصییییییامربای هییییییویج
وترشی هویج )
بوئیدنیهای موثر بر تقویت کبد

ب ه ،س ی ،
گلسرخ

توصیه ها
رژیم غذایی مناسب مزاج و و ن فرد

رعای

استداده ا مواد غذایی مدید کبد در ه ه مزاجها مانند  :سیب ،انار  ،یتون ،
استداده ا ساالد کرفس وهویج وجوانه وک ی چاشنی آب لی وی تا ه و یتون ،
در افراد گرم مزاج استداده ا کاهو  ،اسدناج  ،خرفه ....در وعده های غذایی
در افراد سرد مزاج استداده ا دارچین  ،نجبیل  ،ردچوبه  ...در وع ده ه ای غذایی(البت ه ب ا
ادتیاط )
پرهیزات
عدم استداده ا غذاهای غلیظ وسنگین مانند  :ماکارانی  ،انواع خ یر وپنیر خصوصا ت ا ه ،کل ه
پاچه ودلیم ،گوش

گاو گوساله  ،قارچ  ،نان فطیر ،ماهی بزرگ جثه ،سرخ کردنیه ا  ،غ ذاهای

شور وپرادویه ،دسرهای بسیارشیرین ،مصرف یاد شیرینی جات

جدول( )9غذاهای تقویت کننده معده
نام مفرده

صفحه

آلبالو
آویشییین (مفیییید بیییرای سکسیییکه
ومناسییییییب بییییییرای معییییییده هییییییای
رطوبی)
انبه
انجیر (خشک )

11

بادنجان
بالنگ
به
پسته خشک ،پوست پسته
(پسیییته تیییازه مهیییر معیییده هیییای
رطوبی)
پرتقال
ترخون
تره
تمرهندی
توت
خرمالو
دارچین
ریحان
ریواس
زالزالک
زردآلو
زرشک
زعفران
زغال اخته
سماق
سیب شیرین ،
فالوده سیب وعناب
سیر
شربت انار وسیب
شوید
فندق
کرفس
گردو باعسل

12

(مناسب معده های سرد)
گشنیز
گالب
گالبی
گلقند
لیمو ترش (رب لیمو ترش )
ماءالعسل
مربای پوست نارنج
هندوانه
(مربای پوست هندوانه )
مربای گلسرخ
مرزه
نعناء
(مفید برای رفع سکسکه )
نخود
هل
هویج ،
(مربای هویج ،ترشی هویج)
وبوییدن های مناسب
تقویت معده

س ی ،ب ه،
دارچ ین  ،ه ل ،
گلسرخ

جدول (  ) 10غذاهای مناسب رشد بچه
نام مفرده

صفحه

13

انجیر
بادام (فرنی پودر بادام  ،شییر بیادام
)
دارچین ( شیر ودارچین )
سنجد ( فرنی سنجد )
شیر گرم وعسل
شیره انگور
عصییییاره اسییییتخوان دنییییده وراسییییته
گوسفندی
کدوحلوایی
گندم( سوپ گندم )
لیمو ترش (شربت لیمو وعسل )
نخود ( نخودآب )
هویج

جدول ( )11غذاهای تقویت کننده نیروی جنسی
نوع مفرده

صفحه

انگور
بادام
بامیه
باقلی
بورانی هویج
به ( گلقند شکوفه به )
خربزه
تره
توت
حلوای زردچوبه
دارچین

14

زغال اخته
سس جوانه گندم
شلغم
فندق
کرفس
کنگر
گردو
ماءالعسل
مرزه
مغز پسته
نارگیل
نخود
نعنا ء
هلو
هویج(خصوصییییییییا مربییییییییا  ،حلییییییییوا
،شربت )

جدول ( )12غذاهای مقوی کلیه
نام مفرده

صفحه

انار
انبه
انجیرخشک با خرما وگردو
بادام
به ( رب آن )

15

خربزه
سیب (شربت ورب آن )
کنگر
گالبی
گوشت کبک با سماق یا آب انار
مرزه
نارگیل

جدول ( )13غذا های مفید دفع سنگ کلیه
نام مفرده

صفحه

آب ترب سیاه
آ لبالو
انجیر
انگور
پخته ترب سیاه
پسته
پونه
تخم خربزه
خربزه
سکنجبین
شلغم
طالبی
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کرفس
نخود
هندوانه

جدول ()14غذاهای مفید برای چشم
نام مفرده

صفحه

آلو بخارا
آویشن
انبه
سیب
شلغم
هویج
توصیه ها :
-ت رین نگاه کردن به اعداد روی ساع

دیواری به آرامی جه

عقرب ه س اع

عقربه های ساع
گذاشتن رنده سیب داخل تنظیف روی چش ان بسته به مدت  10دقیقهپرهیزات
تره  ،شاهی  ،پیا وسیر خام ( یاد )-ندیدن اجسام خیلی براق

17

وخ الف جه

جدول ( )15غذا های مفید برای داشتن پوست شاداب
نام مفرده

صفحه

آب حاصل از خیساندن نخود
انار شیرین
انجیرخشییک خیسییانده در گییالب  ،انجیییر
تازه
بارلنگ
زرده تخم مرغ
زعفران
زیتون
سس جوانه گندم
سیب خصوصا فالوده سیب
گوشت لطیف پرندگان
( مثل بلدرچین )
ونخودآب

18

جدول ( )16غذاهای مناسب خشکی پوست
نام مفرده

صفحه

آب پنیر ( ماءالجبن )
آب گوشت مرغ ونخود
تخم مرغ عسلی
خاکشیر
سوپ جو جه
شیر تازه
کاهو
کدو
ماءالشعیر طبی
نخودآب

جدول ( )17غذاهای مفید برای بر طرف شدن اسهال

نام مفرده

صفحه

بادام
باقال

19

جوشانده پوست تازه پسته
چغندر
زغال اخته
سیب
فندق
کنگر
گالبی ترش
مغز هسته انبه

جدول ( ) 18غذا های مفید برای رفع یبوست(حتما خوب جویده شود )
نوع مفرده

صفحه

آلووآلوبخارا
(آلوی شیرین ملین تر )
انار(بعد از غذا )
انبه
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انجیرخشک خیسانده در گالب
انگور
اسفناج
بادام(بدون پوست )
بادمجان
بامیه
ترب
تره
تره فرنگی
توت
خیار چنبر
زردآلو
شلغم
کدو سبز
کلم
گردو ،مربای گردو ،
گالبی
گوجه سبز
گیالس
هلو
هویج

جدول ( )19غذاهای مفید برای لک
نام مفرده

صفحه

آب انیییار همیییراه کمیییی روغییین بیییادام
شیرین

21

آب سیب
جوشانده عناب
خاکشیر
سییوپ جییو بییا گشیینیز وکییدو اسییفناج
وروغن زیتونوکمی رب انار

پرهیزات :
ترشیجات  ،میوه های ترش  ،ادویه بسیار گرم مثل نجبیل  ،شیر  ،آب سرد ،خربزه  ،هندوانه
 ،ماس  ،دوغ ،خیار ،گوجه فرنگی  ،آلو ،شلیل  ،غذای س نگین و دی ر هس
غذاهای کنسروی ،گوش

قرمز ،عرق بید در کودکان

جدول ( ) 20غذاهای مفید برای رفع شپش
نام مفرده

صفحه

آویشن
انار
توت
رب سیب ،سیب
شیره انگور
مربای کدوسبزباعسل

نکته :

22

 ،فس

ف ود،

پرهیز ا مصرف شیر گاو  ،انجیر خشک ،تربچه یرا باع-توصیه ای درمانی دیگر نیز باید رعای

شود .مانند گذاشتن دنا روی سر

جدول ( ) 21غذا های اشتها آور
نام مفرده

تولید شپش می شوند.

صفحه

آب سیب
بالنگ
به
ترخون
رب انار
ریواس
زالزالک
زرشک
سماق
شلغم
عرق بهار نارنج
مرزه
شلغم
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جدول )22غذا های مناسب در زمان آلودگی هوا
نام مفرده

صفحه

انار
به
ترخون
ریحان
سیب (خصوصا فالوده سیب )
شربت لیمو عسل
لیموترش
نعناء
تصیییفیه هیییوا جوشیییانده پوسیییت تمیییام
مرکبات خصوصا نارنج

جدول ( )23غذا های مفید برای برطرف شدن نزله
نام مفرده

صفحه

آب ترب پخته
آلو (خصوصا آش آلو )
انار
-انجیییر خشییک پختییه شییده وعسییل --

24

عسل انجیر
بادام (شیر بادام )وحریر بادام
به(خصوصا سکنجبین به )
پسته خشک
سیب و آب سیب با عسل
شنبلیله
فندق همراه عسل
کدو حلوایی (آش کدو حلوایی )
نعنا ء ( سکنجبین )

آب هندوانه با ترنجبین
آب خیار با ترنجبین
گالبی
شربت لیمو ترش با عسل
نارنج
نخود (نخودآب)
نوشیدنی مقوی شلغم

نکته مهم :
عدم مصرف موارد یر در مان داشتن نزله ( ترشحات پش

دلق ) :

پیتزا  ،پنیر پیتزا  ،ماکارونی  ،رشته آشی  ،ال انیا  ،بادنجان  ،ماهی  ،الویه ،دلیم  ،گوش
مصرف ه زمان تخم مرغ با خرما و تخم مرغ با گردو ،غذا های تند وشور ،مواد کافیین دار

جدول ( )24غذاهای مفید در درمان سرماخوردگی
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گ او ،

نام مفرده
آب سیب
اسفناج
سوپ کلم
کمک به بهبود ی

شلغم با عسل (ر.ک مفرده شلغم )
نارنج
هویج
آب ترب پخته
انجیر پخته همراه کمی عسل
بادام

مناسب برای

به دانه
دمنوش انجیر وعناب وآویشن

رفع سرفه

روغن بادام شیرین
سیر پخته
شربت لیمو ترش تازه وعسل

نکته مهم  :در مان سرماخوردگی ا موارد یر پرهیزات کنید .
شیر  ،خربزه  ،هندوانه  ،خرما  ،مو ،انبه ،غذاهای شور وتند  ،غذاهای چرب ،
غذاهای نداخ ،وگوش

قرمز ،

26

صفحه

جدول ( )25غذاهای مناسب ریه وسینه
صفحه

نام مفرده
انار شیرین
ا نجیر خیسانده در گالب ،
اسفناج
بادام (حریره )
باقال
به دانه
پودر فندق همراه عسل
خوراکی ها
مقوی عمومی ریه

پونه
ترنجبین
خرمالو
زعفران
سیب
شنبلیله
عناب
کرفس
ماءالعسل ،
هویج
آ سی و شربت سی روزی سه چهار فنجان -زرده تخم مرغ عسل

توصیه ها

شربت عنا (ر.ک به مف رده عن ا ) هم راه روغنبادامش یرینافزوده و جرعه جرعه میل شود
-شیر بادام

برای گرفتگی صدا

-گوشت مرغاب و مرغ و خروس و بلدرچین

وتقویت حنجره

مصرف نشاسته با آ گرم و عسل نخود آ (نخود و کم گوشت بره و پیاز و ادویه رعای ت س وت و اس ترا ت و آرامپرهیز از پچ پچ کردن

27

تاره ای ص وت

ت

-پرخوری ممنوع

،

غذای سرد و یخ و آ یخ ،پرهیزات

فلفل در غذاهایو شور

برای گرفتگی صدا و تقوی ت

-غذاهای تر

حنجره

غذای سرخ کردهفست فودمواد کافئین دار مانند  :قهوه کاکائو چای پررنگ و کوکا ،
 -زیاده روی در مصرف گشنیز تازه

 -بوبات و غذاهای نفاخ

مواد مخدر و دود سیگار و گرد و غبار و بخار و استفاده مو ادشیمیای مانند :شوینده
بادنجانانگور - ۱بهصورت لیسیدن یا م یدن مصرف شود.
-۲هر یک تا دو ساعت پشت سر هم ت رار شود .
 -۳در الت خوابیده مصرف شود.
طریقه مصرف
داروه خوراکی های

چون عضالت ریه هر قدر در الت منبسط باشند ،بهتر است .
 - ۴با عسل ترکی شودتا تاثیرآن بیشترشود .

مویز
شلغم
مفید برای سرفه های
رطوبی ای ریه ونزله

سنجد
نعنا ء
آویشن
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جدول (  ) 26غذاهای مناسب و توصیه های تکمیلی نشاط آورها (ضد ترس  ،ضد افسردگی )

صفحه

نام مفرده
انار شیر
انجیر خشک و تازه ین
انگور شیرین
بادام ( ریره بادام)
تر
توت
پرتقال
خوراکی ها

پسته ( شیر پسته )
پوست نارنج
لوای سی مربای سی
دارچین
ر به ومربای به

29

ری ان
ریواس
زرشک
زعفران
سی  ،ر سی
س نجبین به لیمو
شربت انارو سی ،
شربت بهار نارنج
شربت سی و زرشک
شربت جال ( ر.ک به مفرده گال )
شربت نارنج و بالنگ
شله زرد
شیر برنج
شیر گردو
شیر و عسل و گال و دارچین
شیرین پلو با هویج
شیر گردو
شیره انگور
ش وفه گالب
عرق بهار نارنج
عسل
فالوده سی

همراه تخم بالنگو ،

فرن با پودر بادام ،
فندق (شیر فندق )
گردو
گال

(یخ در بهشت سنت

هل
لیموتر
مویز
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)

نعناع
(ر.ک به مفرده نخود )

نخود آ

نکته  :دارچ ین و زعف ران در غ ذا ه ا در
د تعادل وبا توجه مزاج باشد.
یاد خدا و توکل ب ر خ دا  ،ش ر گ زاری  ،ورز و پی اده روی
منظم  ،خوا منظم و عمی ق ش بانه و ع دم خوابی دن در روز ،
بوییدن عطر های مالیم مانند :گل سرخ  ،به  ،سی  ،نارنج
توصیه ها

پرهیزات
کاهش مصرف

هم نشین با دوستان شاد  ،شنیدن موسیق های طبیعت (صدای
آ و برگ های طبیعت ) نگهداری از گل و گیاه،
فس ت ف ود  ،سوس یس و کالب اس  ،گوش ت گ او و گوس اله ،
چی پس و پف ک  ،غ ذای پخت ه فری ز ش ده  ،ک افیین ه ا مانن د (
قهوه ش الت کاکائو )
قار  ،ماکارون  ،موز  ،الویه ،بادمجان ،کلم  ،انبه ،ی خ،
غذاهای بسیار تر و بسیار شور (خیار شور)

جدول ( )27غذاهای موثروتوصیه های تکمیلی در زمان غم واندوه
طبیعت
خوراکی ها

سرد
دمنو

بابونه

شربت به لیمو
شربت بهارنارنج
شربت تخم بالنگو
شربت زعفران
شربت بیدمشک
فالوده سی
توصیه ها

یاد خدا  ،طل بخش و دعای خیر ب رای هم ه ،داش تن امی د و
امی د دادن ب ه دیگ ران ،ا نج ام کاره ای خی ر  ،بررس ج دول
شادی رعایت موارد آن  ،گو دادن به موسیق های طبیعت ،
،
عدم ش ایت از شرایط و پذیرفتن شرایط و گفتگو با متخص
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س رخیزی  ،قدم زدن در طبیعت  ،تعهد به ورز
پرهیزات

منظم

عدس  ،قا ر  ،بادمجان  ،کل م ،گوش ت گ او سوس یس و کالب اس
 ،فست فودها  ،غذاهای سوخته  ،ادویه بسیار گرم مث ل  :فلف ل
 ،زنجبیل  ،خردل ،ترش جات  ،هرچه مزه تر دارد

جدول ( )28غذاهای مناسب وتوصیه های تکمیلی در کنترل خشم
صفحه

نام مفرده
ریرهبادام
خیار
س نجبین
سوپجو
شربت به لیمو
کاهو
خوراکی ها

کدو
گشنیز
گال
هندوانه
 ،گو
بویدن عطرها ی مالیم و خنک مثل  :بنفشه و گ الدادن به موسیق طبیعت مثل  :صدای دریا یا آ روان ،

توصیه ها

نگاه ن ردن به صورت طرف مقابل ورو برو نش دن ب ا او (ص برچند ل ظه)
تف ر ب ه عارض ه ه ای ب دن اص ل از خش م مانن د :س ته وفشارخون باال تف ر و عاقبت خشم که سرت و پشیمان است
مطالعه فضیلت های صبر و بردباری بررس این که خش مگین ش دن م ن در ای ن ش رایط چ ه فای دهایدارد؟
 -تف ر مثبت نسبت به نیت اطرافیان
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)۱
)۲
پرهیزات

)۳
)۴

ادویه های تند و تیز مثل  :خردل و فلفل و زنجبیل
خ وراک ه ای گ رم و چ ر مث ل  :ل وا ارده ، ،س رخ
کردن ها  ،ش زنده داری
غ ذای بس یار گ رم مث ل  :عس ل مغزه ا (مخصوص ا گ ردو
فندق ) تنقالت  ،سیر  ،پیاز خام  ،خرمای خشک
نوشیدن های گرم و داغ مثل  :قهوه و نس افه و چای ،
فس ت فوده ا غ ذاهای آم اده و ه ر غ ذای اوی م واد
نگهدارنده

جدول ( ) 29غذا های مناسب و توصیه های تکمیلی در مدیریت ترس ترس
ترس با قلب ارتباط زیاد دارد

رجوع به جدول تقویت قلب شود.
جدول نشاط آورها را مطالعه کنید .
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جدول ( )30غذا ها وتوصیه هایی برای داشتن خواب با کیفیت
صفحه

نام مفرده
آ انار شیرین با گال
بادام ( ریره بادام)
سوپ جو با ا سفناج
*شربت کاهو
مواد الزم )سی یک سوم لیوان آ ک اهو دو
س وم لی وان آ س ی اض افه ی ک قاش ق
مرباخوری آ آبلیموی تازه)
شوید
خوراکی های مفید

فالوده سی (ر.ک به مفرده سی )
گشنیز تازه
مربای سی
مربای کدو سبز(ر.ک به مفرده کدو سبز )

یاد خدا و طل بخشایروزانه انجام ورزتوصیه ها

از خداوند
مالیم منظم

انجام تنفس آگاهانه نوشتن برنامه های روز بعد تمرکز روی عمل ردهای مثبت روزانه ،اتاق خوا کامال تاریک و ب صدام ل خوا نرم و را تدمای اتاق خیل گرم و یا خیل سرد نباشداجتن ا از خ وردن چ ای (پررن گ و چ ای س بز )،قه وه ،کاکائو ،نس افه  ،ش الت

پرهیزات قبل از خواب

پرهیز از مصرف غذاهای سنگین و سرخ کرده ،گوشت گاوو گوساله  ،آ یخ  ،غذاهای پر ادویه ،
عدس بوبات نفاخ -غذاهای تلخ و تند وشور
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 غذاهای آماده و کارخانهای فریزردوری از سر و صدای زیاد نگاه به اشیای نوران و براقفعالیت شدید ذهن یا جسم ( بازی های یارانه ای )-عدم استفاده زیاد از فضای مجازی

پرهیزات کلی

مشاجره و عصبانیت چراغ خوا-مدیریت استفاده از تلویزیون

جدول( )31غذاهای مناسب وتوصیه های تکمیلی در بیش فعالی
صفحه

نام مفرده
انار
انجیر
انگورشیرین
بادام
خوراکی ها

پوره برگه زردآلو و مویز و انجیر
ریره بادام  ،شیر بادام
س نجبین ساده
سی  ،فالوده سی
شربت لیموی تر

تازه

گالب
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مویز
ه ویج رن ده ب ا چن د قط ره لیم و ت ر
زیتون
رفع یبوست

ت ازه و روغ ن

عالوه با تو صیههای غ ذای ب اال  ،ماس ا ب دن خصوص ا ماس ا ش م در
جهت عقربه های ساعت ول م ور ناف با روغن زیتون یا کرچک روزی
 ۲بار صبح وش
روغن مال بدن -انجام رکات کشش

توصیه ها

 بودن در طبیعت و استفاده از موسیق های طبیعبازی با آ و خاکو بهار نارنج وبوییدن مرکبات

-بوییدن گال

عدم استفاده از رنگ های م رک قرمز و نارنج در پوشاستفاده از رنگ های مالیم در پوش-عدم پوش

و در م یط

لباس های تنگ

فستفود  ،گوشت گاو و گوساله  ،ق ار ک افئین ه ا
وکالباس نوشابه ها  ،چیپس و پفک ،
تنقالت مصنوع
پرهیزات

و در اطراف

،

ادویه جات (مانند فلفل ،زنجبیل  ،سیر  ،خردل ) ،
سرخ کردن ها زیاد
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 ،ان واع سوس یس

جدول ( )32غذاهای مناسب وتوصیه های تکمیلی برای افزایش تا ب آوری

توصیه ها

آب پرتقال همراه با بخشهای سفید
آب سیب ،
آب سیب و هویج
شربت تخم بالنگو یا تخم شربتی همراه گالب
شربت عسآلب ساده
شربت گالب و زعفران
شربت عسآلب نارنجی
-طرز تهیه عسالب ساده :

(مخلوط یک استکان آب همراه با یک قاشق مرباخوری عسل)
-طرز تهیه شربت عسالب نارنجی

( مخلوط شربت عسالب سیاده همیراه ییک قاشیق غیذاخوری آب
نارنج)
شیره مغزها
شیر بادام
دمنوشییها  :دمنییوش بهییار نییارنج و گییل محمییدی ،دمنییوش بییه و
س یب
دمنوش سیب و دارچین ،دمنوش نعنا  ،دمنوش هل و دارچین
تمام مواد خوراک های ک ه اس ترس را زی اد م کن د مانن د :
مص رف ترش یجات ه ا ( طع م ه ای ت ر )  ،خیارش ور ،آجی ل
شور ،مصرف زیاد نمک ،
ادویه جات مانن د  :زنجبی ل  ،خ ردل  ،فلف ل س یاه  ،پی از ،
سیر شاه  ،تره  ،پیازچه ،
پرهیزات

سس های تند و تیز
ک افئین ه ا :چ ای پررن گ  ،چ ای س بز  ،کاک ائو  ،ش الت
ش الت قهوه ،
ذرت ب وداده  ،گوش ت گ او  ،کالب اس  ،سوس یس  ،غ ذای
سرخ شده  ،چیپس و پفک
ارده
ارده شیره

سریع االثر ها برای افزایش

شیر توت
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کارایی جسمی روانی

شیره انگور
عسل زیر زبان

جدول ( )33غذاها وتوصیه های تکمیلی برای بچه های مدرسه
نام مفرده
می وه ه ای خش ک ،مث ل :انجی ر و برگ ه هل و و برگ ه زردآل و وعنا
میان وعده های سال
و مقوی برای مدرسه های

 بادام و پسته و فندق و گردومویز
نخودچ ،کشمقوتو( پودر مغزها )سمنو ساندویچ های سالم ،مثل :کوکو و کتلت و مرغخاگینه (خصوصا اگر با شیره انگور باشد )
نان و پنیر و گردونان و ارده و شیره
نان ارده و عسلنان و لوا اردهنان و مربای خانگ
میوه ها مثل :سی و گالب و انگور
هویج
فالوده سی (ر.ک به مفرده سی )
انار دانه شده

جدول ( )34غذاها وتوصیه های تکمیلی برای کنکوری ها

38

صفحه

نام مفرده

ش ربت تخ م ب النگو ( ۱قاش ق چ ای خ وری
تخمب النگو هم راه نص ف لی وان آ و نص ف لی وان
گال همراه یک قاشق چ ای خ وری عس ل ی ا نب ات
خ وراکی ه ای  ۲۰دقیقه بماند سپس میل شود
شیر بادام
آرام ش و تقوی ت شربت سرکه شیره
شربت جال
تمرکز
آ سی و زعفران
شیربرنج
ریره بادام
شربت بیدمشک و نسترن و کم گال
شربت بهار نارنج
گوشتگوسفند
مربای به
فالوده سی
مغز بادام درخت خام
انار ،آ انار ،ر انار شیرین،
شربت خاکشیر و گال و زعفران
دمنو تخم بالنگو و بارهنگ
دمنو سی و به و چو دارچین
پرهیز از ب خواب ،کم خ واب  ،پرخ واب و خ وا ب ه موق مث لخوا روز
ترشیجاتالویهمصرف برنج زیاد خصو ن تهمص رف م واد غل یظ ،مث ل :ماک ارون ،الزانی ا ،گوش ت -گوس اله،گوشت گاو ،کلهپاچه ،قار ،بادمجان -کلم خام ،سوسیس ،کالب اس
،
ا
ت فوده
 فسپرهیزات
غذاهای سوختهغذاهای خمیری غذاهای سرخ کرده و چرغذاهای تند شور و پر ادویهقهوه و کاکائوگو دادن به موسیق صدای طبیعتتوصیه ها
دم و بازدم آگاهانهبوییدن رای ه مالیم مثل مرکبات-استفاده از اسانس نعنا
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جدول ( )35غذاهای مفید برای یائسگی
نام مفرده

صفحه

انجیر
انگور
بادام(شیر برنج با خالل بادام )
حریره بادام با شیره انگور
بوقلمون
پسته
جوانه گندم
روغن زیتون
شیر وعسل
فندق
کشمش
گوشت کوسفند
نارگیل
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نخود
هویج

جدول( )36غذاهای وتوصیه های تکمیلی در دورانهای زندگی
دوران زندگی

دوران بارداری

انتخاب های مفید غذایی
 غذاهای آ پز و شوربا ها گوشت سفید  ،ماه مرغ و زرده تخم مرغ مغزه ا ش امل  :ب ادام  ،پس ته ،مویز  ،فندق  ،گردو،
 روغن ها :روغن زیتون  ،کره طبیع ،
 سبزیجات خام و پخته و غالت ، میوه ه ای رس یده از قبیل:س ی ،ب ه  ،ا نگ ور ،گالب ان ار،
زردآلو ،آلو ،انجیر ،س ی  ،س ی
 ،به
 شیر عسل خرما در دوران بارداری باید از یبوستجلوگیری شود و در صورت ب روز
آن باید با خوردن مواد غذای مث ل
:
انجیر خیس کرده  ،آلو بخار ،

غذاهای بسیار مضر
 غذاهای سنگین و دیر هضم مانند:ماکارون ،قار ،پنیر پیتزا الویه،
 ترش یجات مانن د :س رکه ،س یتر  ،ماست تر ،
 ک افئین مانن د :چ ای پررن گ ،قهوه،
 نوشابه ها خوراک های صنعت ومصنوع -آبلیمو های بسته بندی ،
 ت نقالت ناس الم و رن گ ه ایخوراک ،
 ،فستفودها ، آ یخ، زیتون تلخ ، بادمجان ، زرشک ، کرفس و گشنیز، زعفرانملین های مانند :
بنفشه ،ختم
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 ،پنیرک

دوران زندگی
بعداز زایمان
(ازروز بعداز زایمان
تا 3هفته اول بعداز زایمان )

دوران زندگی

دوران
شیر دهی

انتخاب های مفید غذایی

غذاهای بسیار مضر

غذاهای مقوی که هضم آسان غذاهای تر ،شور،دارن د مانن د :زرده تخ م م رغ  -غ ذاهای خمی ری مانن د:
عسل ،
ماکارون ،قار ،
 غ ذاهای کارخان ه ای وعصاره گوش ت ب ا ادوی ه ج اتبسته بندی و یخ زده ،
خوشبو مثل انیسون ،دارچین و
 کافئین ها  :قهوه ،کاکائو،سماق ،
آ یخ

انتخاب های مفید غذایی

غذاهای بسیار مضر

شیربرنج و فرن ، غ ذاهای نف اخ ومان ده ونمک سود  -غذاها ی تن د
نان گندم برنج،،تلخ ،تر
 ریره بادام ، گوشت گاو،کب ا ب ا گوش ت گوس فند ،س بزیجات مانن د :ش اه ،نعن ا،گوشت بزغال ه ،م اه ، ،جوج ه تر ،سیر و پیاز خام
کبا ،
آبگوشت ،آ یا س وپ ای ک هبا مرغ یا بلدرچین درس ت ش ده
باش د ،آش ک ه ب ا نخ ود و ج و
پخته شده باشد،
 خوراکیه ای اوی گوش ت،آ جو با سیراب و شیردان،
ماست و دوغ شیرین ،میوه ها وسبزیجات  :خربزه ،انگور ،
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ب ادام ،فن دق ،انجی ر  ،ک اهو،
اس فناج ،ه ویج ،ش یره انگ ور،
کرفس ،کنجد ،چغن در ،رازیان ه،
تخم شوید و سیاه دانه

دوران زندگی
(دوران نوزادی و
ابتدای شیر خوارگی

انتخاب های مفید غذایی

غذاهای بسیار مضر

ش یرمادر و در ص ورت تج ویز هر چیزی به غیر از شیر مادر
ی ا ش یر خش ک توص یه ش ده
پزشک شیر خشک داده شود
توسط پزشک

0تا 6ماهگی )

انتخاب های مفید غذایی
س وپ ه ای س اده ک ه وقت
کودک دندان درآورد :
دوران شیرخوارگی
(6ماهگی تا  2سالگی )

غذاهای بسیار مضر

-غذاهای تند وشور،

ی از بهترین غذاها برای او م واد غ ذای ف رآوری ش ده ولیم با گوشت گوس فند ی ا م رغ
پر ادویه -چیپس و پفک
با نان خو پخته شده و
غذاهای کارخانه ای و آم اده، ل وا ه ای طبیع ب ا آرد ی اسوسیس و کالباس س ایر فس ت
نشاس ته و ش ر و روغ ن و
فودها ،
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-نوشابه های گازدار ،

مغز

 خش بار مانن د :ب ادام ،پس ته -ماکارون ،،گردو ،م باشد
ان واع س س ه ا ،آبمی وه ه ای ری ره ب ادام ،ش یر ب ادام صنعت(،ر.ک به مفرده بادام)

دوران زندگی

انتخاب های مفید غذایی

غذاهای بسیار مضر

انواع گروه های غذای شامل - :غذاهای تند وشور،
غالت و بوباتدوران کودکی
(2تا  8سالگی )

دوران زندگی

-گوشت ها

 م واد غ ذای ف رآوری ش ده وپر ادویه ،چیپس و پفک

غ ذاهای کارخان ه ای و آم اده،سبزیجات و میوه جات تازه ،سوسیس و کالباس س ایر فس ت
مغزه ا (ب ادام ،پس ته ،فن دق فودها -نوشابه های گازدار ،،گردو– )،
ماکارون ،سنجد،نواع سس ها ،مویز آبمیوه های صنعت-انجیر خشک

انتخاب های مفید غذایی

غذاهای بسیار مضر

انواع گروه های غ ذای ش امل -غذاهای تند وشور،:غالت  ،بوبات،
 م واد غ ذای ف رآوری ش ده وپر ادویه ،چیپس و پفک
گوشت ها، -غذاهای کارخانه ای و آم اده،

-سبزیجات،
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میوه جات تازهدوران نوجوانی
(8تا  18سالگی )

سوسیس و کالباس س ایر فس ت
فودها

مغزه ا (ب ادام ،پس ته ،فن دقنوشابه های گازدار ،،گردو)
-سنجد

-ماکارون ،

-مویز

-انواع سس ها ،

-انجیر خشک ،

-آبمیوه های صنعت

ش یر ب ادام  ،ش یر گ ردو  ،ش یر
فندق (ر.ک به مفرده بادام )

دوران زندگی

دوران جوانی
( 18تا  30سالگی )

انتخاب های مفید غذایی

غذاهای بسیار مضر

انواع گروه های غ ذای ش امل -غذاهای تند وشور،:
 م واد غ ذای ف رآوری ش ده وپ ر ادوی ه -چی پس و پف ک
غالت  ،بوبات،
غذاهای
گوشت ها،کارخانه ای و آماده ،سوسیسسبزیجات،و کالباس سایر فست فودها ،
می وه ج ات ت ازه مانن د :ان ار،نوشابه های گازدار ،به ،سی ،گالب  ،شفتالو،
ماکارون ،
 مغ ز ه ا مانن د :ب ادام ،پس ته،انواع سس ها ،
فندق  ،گردو،
آبمیوه های صنعت ،

-مویز،

زی اده در مص رف م واد غ ذای
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 -انجیر خشک ،

گرم وخشک مانند :ادوی ه ج ات
تند  ،سیر وپیاز خام ،

ش یربادام ش یر گ ردو ،ش یرخردلفندق (ر.ک به مفرده بادام )

دوران زندگی

انتخاب های مفید غذایی

غذاهای بسیار مضر
-غذاهای تند وشور،

دوران میانسالی
(30تا )59

دوران زندگی

دوران سالمندی

گوشتها شامل  :گوش ت ب ره و -م واد غ ذای ف رآوری ش ده وگوس فند ،م رغ م ل چ اق  ،پر ادویه -چیپس و پفک
بلدرچین ،کبک
غ ذاهای کارخان ه ای و آم اده،مغزه ا :ب ادام  ،پس ته ،فن دق ،سوسیس و کالباس س ایر فس تفودها -نوشابه های گازدار ،
گردو- ،
-مویز ،

-ماکارون ،

-توت ،

 -انواع سس ها ،

-کشم

-آبمیوه های صنعت

انتخاب های مفید غذایی

غذاهای بسیار مضر

-زرده تخم مرغ ،

غذاهای تند وشور،

-آبگوشت نخود،

-گوشت گاو

 -بوبات ،

م واد غ ذای ف رآوری ش ده وپر ادویه ،چیپس و پفک

-ن ان و عس ل ش یر وعس ل و
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(باالی ) 60

زنجبیل ،
آ چغندر ،کرفس ،کاهو با ادویه جات گرم ،تره،انجیر ،مویز ،بادام، میوههای مانند :سی ،گالب،انگ ور ش یرین ،ت وت ت ازه
وخشک ،
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غ ذاهای کارخان ه ای و آم اده،سوسیس و کالباس س ایر فس ت
فودها -،نوشابه های گازدار ،
ماکارون ،انواع سس ها ،-آبمیوه های صنعت

فهرست منابع

 )1آلبر سو ان با دایره 1۳۸۸
 )2ابن سینا  ،القانون فی الطب  ،بیروت موسسه اال عل ی لل طبوعات  200۵م
اسکات سیلویا  ،استامپ  ،ری وند جانیسل  ،ماهان ال  .کتلین  ،اصول تغذیه گراوس

)۳

(ویرایش سیزدهم ،)2012نشر جامعه نگر 1۳92
)4

ابن سینا ،دفع ال ضار کلیه عن ابدان االنسان ،ال عی 1۳۸۷
بعیری نسرین ،بهادری شهنا ،فتادی معصوم سید مح ود ،مهدوی جعدری ج لیله ،بنی

)۵

میبدی راضیه ،تدابیر سبک ندگی سالم
)۶

محور ،موسسه فرهنگی هنری اد دی

بغدادی ابوعلی یحیی بن عیسی جزله ،تقویم االبدان فیتدبیری انسان  ،سدیر اردهان

1۳9۳

 )۷بیوس سودابه  ،بارداری سالم انتشارات ال عی 9۵
)1

دریابندری نجف ،مستطاب آشپزی ا سیر تا پیا کارنامه چاپ 1۳91 ،21

)2

را ی مح د بن کریا ،منافع و االغذیه و دفع مضارها ،ال عی 1۳91

)۳

روشن ض یر مح د کاظم بن الحکیم مح د ،الط عه ال رضی نوین پروژه سینا 1۳9۶

)4

های طب ایرانی

سلی انیان محبوبه  ،بهبود نسیم کشکول ،غذاها و شرب
،انتشارات سخنوران 1۳9۷

)۵

شاه ار انی  ،میر مح د اکبر بن مح د  ،طب اکبری  ،قرن  12ق  ،موسسه ادیاء
طب طبیعی  ،ناشر جالل الدین ،قم  1۳۸۷،هجری ش سی

)۶

طبیب شیرا ی شرف بن بهاء  ،ال رغوب ال عی 1۳9۳

48

صادق و یری مهدخ

)۷

،اس اعیل نوذر ،بررسی قس تی ا خوراکهای بومی ایران

،ابتکار دانش 1۳۸4
)۸

صالحی نسرین ،فرهنگ مصور آشپزی ایرانی ،میرماه 1۳9۶

)9

سید مح د دسین بن مح د هادی عقیلی خراسانی  ،قرابادین کبیر تاریخ وفات
مولف قرن  12ق  .ناشر .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسالمی و مک ل تهران
عقیلی خراسانی سید مح ددسین ،خالصه الحک ة ،تصحیح اس اعیل ناظم،

)10

انتشارات اس اعیلیان  1۳۸۵،هجری ش سی
عقیلی علوی شیرا ی ،سید مح د دسین بن مح د هادی  ،مخزن االدویه تاریخ

)11

وفات مولف :قرن  12ق .راه ک ال با ه کاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1۳۸۸
هجری ش سی
علیزاده فاط ه تدابیر فصول بنسون فصول و مکان های ندگی ،تهران ،ایرانیان

)12

طب 1۳9۶
علیزاده فاط ه ،مرادی فاط ه ،فتحعلی س یه  .اصول خوردن و آشامیدن .تهران

)1۳

،ایرانیان طب 1۳9۷
قریشی عالءالدین ابن ابی الحزم ،ال وجز فی الطب،آبژ 1۳90

)14

 )1۵کرد افشاری غالمرضا  ،مح دی کناری دوریه ،اس اعیلی سعید ،تغذیه در طب ایرانی
اسالمی  ،نسل نیکان 2۳ 1۳90
 )1۶گلزارمنش اعظم ،هنر آشپزی و شیرینی پزی مجلل رشد اندیشه 1۳۸4
 )1۷گیالنی ولی ،سته ضروریه  ،طب سنتی ایران 1۳9۳
 )1۸ماهرو اده س یه  ،طب ایرانی و تدابیر سال ندی ،تهران ایرانیان طب 1۳9۷،
 )19معینی ریحانه ،گرجی نرجس ،پاسداش

تندرستی با پزشکی ایرانی ،چوگان چاپ

هدتم 1۳9۵
 )20ناصری محسن ،رضایی اده دسین ،چوپانی رسول ،مروری بر کلیات طب سنتی
ایران ،چاپ چهارم تهران :انتشارات طب سنتی ایران 1۳90
 )21ناصری محسن ،ددظ سالمتی ا دیدگاه طب سنتی ایران ،انتشارات طب سنتی
ایران 1۳92،
)22

نجات بخش فاط ه ،قواعد تغذیه در بی اریها بر اساس مبانی طب سنتی ایران،

چوگان 1۳9۳

49

50

