
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر دچار کاهش وزن زیادی شده اید 

می توانید پودرهای تغذیه ای مثل پودر 

انترامیل استاندارد یا پر پروتئین به 

عنوان میان وعده دوبار در روز همراه 

 یا آبمیوه یا آب میل نمایید.با شیر 

 

 جهت تقویت سیستم ایمنی:

طبق برنامه کشوری ماهانه یک  پکر  

 میل نمایید Dواحدی ویتامین  50000

واحکدی  100میتوانید روزانه ی  پر  

میلیگرمکی  250و ی  قرص  Eویتامین 

و یک  کسسکو  سکاژت       Cویتامین 

 میل نمایید 3امگا

به جای سرخ کردن از روش بخار پز یا 

 آبسز یا تفت دادن استفاده شود

سبزیجات و میوه ها به صورت بهداشتی 

 شستشو گردد و غذاها کامل پخته شود

 مغز دانه ها به صورت حرارت دیده میل

 شود

پاستوریزه کم چرب ترجیحا حتما لبنیات 

 پروبیوتی  میل شوداز نوع 

عدم مصرف ژست ژود ها و نوشابه و 

 غذاهای پر چرب و قند و شکر و شیرینی

 محدود شود مصرف نم  دریاژتی

دقیقه در معرض نور  10روزانه به مدت 

موقک  مالیم آژتاب )اوایکل صکبی یکا 

 غروب( با حداقل پوشش قرار گیرید

 توصیه های تغذیه ای در

مبتال به کرونا  بیماران

 و نقاهت پس از آن یروسو

 معاونت درمان

 تغذیه بالینی
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توجه به بیماری شما بیمار محترم، با   

جهت تقویت سیستم ایمنی و بهبود 

قوای جسمی موارد تغذیه ای زیر را 

 در نظر بگیرید.

مهمترین اصل در بهبودی شما مصرف 

انر ی کاژی و پروتئین با کیفیت باال و 

 غذای سهل الهضم می باشد

 

 حتما میان وعده میل شود:

انواع میوه یا آبمیوه های طبیعی، 

 له، شله زرد با عسل،  کمسوت، ژرنی،

شیر برنج، مغزها و آجیل بدون نم  و 

سبزیجات پخته مانند بورانی اسفناج، 

 لبو، هویج، شلغم

 

 مایعات زیاد نوشیده شود :

آب، چای کم رنگ، آبمیوه طبیعی، آب 

گوشت و آب مرغ، شیر کم چرب، 

دمنوش آویشن، بابونه، چای زعفران، 

 هل، دارچین

 

ز حداقل دو بار در مصرف ماهی بخار پ

هفته، گوشت بوقلمون، شتر مرغ، میگو، 

 حبوبات مخصوصا عدس و لوبیا

استفاده از روغنهای مای  مانند کانوال یا 

  MCTروغن  آژتابگردان یا زیتون یا

 

 

 

 صبحانه:گزینه های مناسب در 

تخم مرغ آبسز، پنیر کم چرب، شیر کم 

 چرب، حلیم، عدسی، شیر برنج

 

مصرف سوپ همراه وعده اصلی، لیمو 

ترش تازه یا نارنج، گوجه ژرنگی پخته 

یا کبابی، سبزیجاتی مثل گشنیز، 

جعفری، تره، نعنا، ریحان، هویج، 

 کدو حلوایی، کلم و جوانه گندم 

 

 

 

 


