بهتزین دمای غذا بزای دستگاه گوارش
تقزیببً بْتزیي دهبی هَاد غذایی بزای تحول دستگبُ گَارش در غذاّبی سزد 10 ،درجِ ببالی صفز ٍ
در غذاّبی گزم  10درجِ ببالتز اس دهبی بذى است.

اهزٍسُ ًمص تغذیِ در ثسیبری اس اهزاض اًسبًی اس ثیوبریّبی للجی  -عزٍلی
گزفتِ تب سزطبى ٍ آلزصی ،اّویت فزاٍاًی دارد چزا کِ ایي عبهل هیتَاًذ در
ثسیبری اس ثیوبریّب هبًٌذ للجی -عزٍلی ،گَارش ،پَکی استخَاى ،سزطبى ٍ...
ًمص پیطگیزی اٍلیِ را ایفب کٌذ .

درجِ حزارت غذا ًیش یکی اس ًکتِّبی هْوی است کِ ببیذ ٌّگبم غذا خَردى بِ آى تَجِ کزد سیزا
هصزف غذاّبی خیلی سزد یب خیلی داغ ببعث اختالالت گَارضی هبًٌذ دلدردً ،فخ ،دلپیچِ ،سَء
جذة ٍ اًقببض در ًبحیِ هزی هیضَد .

هصزف غذاّبیی هبًٌذ سبالد الَیِ  ،ثَراًی ،سبالد هبکبرًٍی ،هبست ٍ خیبر یب آة دٍغ خیبر کِ جشٍ غذاّبی سزد
ّستٌذ ٍ دهبی خیلی پبییٌی ًذارًذ ،هطکلی ًذارد اهب در خصَظ هصزف هَاد غذایی تْیِضذُ اس فزآٍردُّبی
گَضتی کِ ّن ثِ صَرت سزد ٍ ّن گزم هیتَاى اس آى استفبدُ کزد ،هسبیل ثْذاضتی در هَردضبى هطزح است
ثِ طَری کِ تَصیِ هیضَد در رٍسّبی گزم اس فزآٍردُّبی گَضتی ًظیز سَسیس ٍ کبلجبس کوتز استفبدُ ضَد
ٍ ثِ طَر کلی اس سزد هصزف کزدى آىّب پزّیش ٍ آىّب را ثِ صَرت گزم تْیِ کٌیذ.

تمزیجبً ثْتزیي دهبی هَاد غذایی ثزای تحول دستگبُ گَارش در غذاّبی سزد 10 ،درجِ ثبالی صفز ٍ در غذاّبی
گزم  10درجِ ثبالتز اس دهبی ثذى است .اگز ایي دهب ثِ حذ صفز ثزسذ ،هوکي است ثبعث اختالالت دستگبُ
گَارضی ضَد .هصزف غذاّبی خیلی سزد ًیش ثبعث اسپبسن عضالت هعذُ ٍ آسیت ثِ دستگبُ گَارش خَاّذ ضذ.

ثِ عالٍُ اس هصزف غذای گزم ّوزاُ ثب ًَضیذًی سزد ًیش اجتٌبة کٌیذ .در ضوي تَصیِ هیضَد در فصل تبثستبى
ثیي ٍعذُّبی غذایی آة سیبد ثٌَضیذ ٍ هصزف هیَُّبی آثذار را در ثزًبهِ غذاییتبى ثگٌجبًیذ .
هصزف غذاّبیی هبًٌذ سبالد الَیِ ،ثَراًی ،سبالد هبکبرًٍی ،هبست ٍ خیبر یب آة دٍغ خیبر کِ جشٍ غذاّبی سزد
ّستٌذ ٍ دهبی خیلی پبییٌی ًذارًذ ،هطکلی ًذارد اهب در خصَظ هصزف هَاد غذایی تْیِضذُ اس فزآٍردُّبی
گَضتی کِ ّن ثِ صَرت سزد
ٍ ّن گزم هیتَاى اس آى استفبدُ کزد ،هسبیل ثْذاضتی در هَردضبى هطزح است
چٌبًچِ اضبفِ ٍسى داریذ لجل اس ٍعذُ غذاییتبى هیَُ ثخَریذ اهب اگز ٍسًتبى ًزهبل است یب الغز ّستیذ هطکلی
ثزای استفبدُ اس هیَُ در ّز سهبى اس رٍس ًذاریذ .

ثِ ٍرسضکبراى ٍ افزادی ّن کِ فعبلیت سٌگیٌی دارًذ ،تَصیِ هیضَد در فصل تبثستبى ثزای پیطگیزی اس کن آثی
ثذًطبى ًوک هصزفی را ثِ همذار یک لبضك چبیخَری افشایص دٌّذ .ایي هسئلِ در هَرد افزادی کِ در تبثستبى
عبسم سفز ثِ هکِ ّستٌذ ًیش صذق هیکٌذ.

بب تَجِ بِ ایٌکِ بذى بِ توبم گزٍُّبی غذایی ًیبس دارد ،بْتز است در هصزف هَاد غذایی گَضتی
سیبدُرٍی ًکٌیذ .البتِ کبّص آى بِ هعٌبی حذف کبهل ایي هبدُ غذایی ًیست بلکِ بِ ایي دلیل است
کِ گَضت بِ عٌَاى هٌبع پزٍتئیي ّضن ٍ جذةاش سخت است ٍ اًزصی سیبدی ًیبس دارد ٍ در ًتیجِ
آى آة بذى کن هیضَد .بْتز است هصزف گَضت را کبّص دّیذ ٍ بِ جبی آى هیَُ ٍ سبشیجبت
بیطتزی بخَریذ.

