تغذيو مناسب سمان امتحانات
صبحانو
اس آٔدبیی وٗ فبصٍٗ ثیٓ ػبَ تب صجحبٔٗ ثیٓ  10تب  12طبعت ِتغیز اطت ،ثٕبثزایٓ صجحبٔٗ ثزای وٛدوبْ ِخصٛصًب دأغ
آِٛساْ ثظیبر ِ ُٙاطت .طفزٖ رفتٓ اس خٛردْ صجحبِٔٗ ،خصٛصًب ثٗ دٌیً اضطزاة ٔبػی اس اِتحبْ ،یىی اس ِؼىالت
ػّبٚ ،اٌذیٓ اطت اِب ثب تٙیٗ صجحبٔٗ ای اػتٙب ثزأگیش ِٛفك خٛا٘یذ ػذ.
ِٛاد غذایی وٗ ِی تٛأیذ ثب آٔٙب صجحبٔٗ ای وبًِ  ٚاػتٙب آٚر فزاُ٘ وٕیذ ،ػبًِ :
ٔبْ رٚغٕی :یىی اس ٔبْ ٘بی خٛػّشٖ  ٚأزژی سا اطت .خٛردْ ِمذار وّی اس آْ ،حذالً تب  40دلیمٗ ،أزژی ِٛرد ٔیبس
ال تبِیٓ ِی وٕذ .ثٕبثزایٓ چٕذ ٔىتٗ ٔبْ رٚغٕی ثٗ ّ٘زاٖ پٕیز  ٚگزد ،ٚصجحبٔٗ ای ِمٛی ِ ٚفیذ اطت.
ثذْ را وبِ ً
ال ثچٗ ٘ب آْ را دٚطت ٔذارٔذ!) ثٗ ّ٘زاٖ د ٚلبػك عظً یب چٕذ
يه ٌیٛاْ ػیز ( ثٙتز اطت گزَ ثبػذ ،وٗ اٌجتٗ ِعًّ ٛ
حٍمٗ ِٛس.
طیت  ٚخٛأٗ گٕذَ ثٗ تٕٙبیی صجحبٔٗ وبٍِی اطت .ثزای خٍٛگیزی اس ایدبد حبٌت تٛٙع ،ثٙتز اطت چٕذ تىٗ ٔبْ  ٚپٕیز ٚ
گزدٔ ٚیش ِصزف ػٛد.
يه وبطٗ عذطی( ٌٛثیب تٛصیٗ ّٔی ػٛد) ثٗ ّ٘زاٖ وّی وزٖ در آْ ،صجحبٔٗ ِفیذی اطت.
طزػیز یب خبِٗ یب عظً ثٗ ّ٘زاٖ وّی چبی یب یه ٌیٛاْ ػیز.ٔبْ  ٚپٕیز ثٗ ّ٘زاٖ خیبر یب گٛخٗ فزٔگی  ٚیه اطتىبْ چبی ػیزیٓ ،صجحبٔٗ ای ِفیذ  ٚأزژی ساطت.
 تخُ ِزغِٕ ،جع وبٍِی اس پزٚتئیٓ  ٚطبیز ِٛاد ِٛرد ٔیبس ثذْ اطت  ٚثٗ ٘ز ػىً وٗ ِصزف ػٛد( آة پشٔ ،یّز ،ٚپختٗ)ِفیذ اطت  ٚتب ِذتی طٛالٔی وٛدوبْ را طیز ٔگٗ ِی دارد.
 اس خٛردْ غذا٘بی پزحدُ ثٗ عٕٛاْ صجحبِٔٗ ،ثً لٛرِٗ طجشی یب لیّٗ ثبلیّبٔذٖ اس ػت لجً ،آثگٛػت  ...ٚثپز٘یشیذ.ایٓ غذا٘ب ،حدُ ِعذٖ را افشایغ دادٖ  ٚاحظبص طٕگیٕی  ٚخٛاة آٌٛدگی ایدبد ِی وٕٕذ  ٚدر رٚس٘بی اِتحبْ اصال
تٛصیٗ ّٔی ػٔٛذ.
ثٗ طٛر وٍی صجحبٔٗ ای ِفیذ ِ ٚغذی اطت وٗ در عیٓ وُ حدُ ثٛدْ ،غٕی ثٛدٖ  ٚحذالً  2تب  3طبعت وٛدن را طیز
ٔگٗ دارد  ُِٙ ٚتز ایٓ وٗ أزژی ِٛردٔیبس ا ٚرا تأِیٓ وٕذ.
خٛردْ صجحبٔٗ را فزاِٛع ٔىٕیذِ .عذٖ خبٌی اخبسٖ تفىز در خٍظٗ اِتحبْ را اس أظبْ ِی گیزد.
میان وعده

ثٗ دٌیً ایٓ وٗ اوثز ِذارص ،طبعت ٘بی درطی را در رٚس٘بی ٔشدیه ثٗ اِتحبْ ثب ثزگشاری والص ٘بی تمٛیتی افشایغ
ِی دٕ٘ذ ،اس ایٓ ر ٚحتّبً ٔیبس اطت تب ثزای سٔگ تفزیحِ ،خصٛصًب طبعت ٘بی پبیبٔی ،خٛراوی ٘بی ِغذی ثٗ ثچٗ ٘ب
دادٖ ػٛد ٌٚی ایٓ خٛراوی ٘ب ٔجبیذ اػتٙبی وٛدوبْ را ثزای ٔب٘بر اس ثیٓ ثجزٔذ .ثٕبثزایٓ ثٙتزیٓ خٛراوی ٘بی سٔگ ٘بی
تفزیح ،أٛاع ِی ،ٖٛطبٔذٚیچ ٘بی ثظیبر وٛچه( ثٗ غیز اس طٛطیض  ٚوبٌجبص)  ٚتٕمالتی ِثً أٛاع آخیً خبَ اطت.

ناىار

اگز فزسٔذ ػّب ثعضی غذا٘ب را دٚطت ٔذارد ،اِب ثزای اِ ٚفیذ اطت ،طعی وٕیذ آْ غذا را ثب چبػٕی ٘بی ِفیذ،
خٛػّشٖ وٕیذ.
 أٛاع غذا٘بی دریبیی ِخصٛصبً ِب٘ی ،أتخبة ثظیبر خٛثی ثزای ٔب٘بر ،خصٛصبً در سِبْ اِتحبٔبت اطت ".فظفز"ِٛخٛد در ِب٘ی ثٙتزیٓ ِبدٖ ِغذی ثزای " ِغش" اطت .اِب ِتأطفبٔٗ اغٍت ثچٗ ٘بِ ،ب٘ی دٚطت ٔذارٔذ  ٚعٍت آْ "
ثٛی" ِب٘ی اطت .اس ایٓ رِ ،ٚب٘ی را طٛری ثپشیذ وٗ ثٛی آْ اس ثیٓ ثزٚد.
 غذا٘بی طجشی دارِ ،ثً أٛاع خٛرػت( وزفض ،لٛرِٗ طجشیٔ ،عٕب ،خعفزی  )...ٚخٛران ِزغ ثٗ ّ٘زاٖ ٘ٛیح ،وٍُ ...ٚغذا٘بی ِفیذ  ٚعبٌی ثزای وٛدوبْ ٘ظتٕذ.
 اس پختٓ غذا٘بی پزحدُ ِثً آثگٛػت در دٚراْ اِتحبٔبت ثپز٘یشیذ .ایٓ لجیً غذا٘ب ،حدُ ِعذٖ را افشٚدٖ  ٚاحظبصخٛاة ،طظتی ٔ ٚفخ ػذیذ را ایدبد ِی وٕٕذ .ایٓ لجیً غذا٘ب ،حذالً  4تب  5طبعت سِبْ السَ دارٔذ تب وّی ٘ضُ
ػٔٛذ .
 در دٚراْ اِتحبْ ،اس فزسٔذ خٛد ثخٛا٘یذ تب غذا٘بی ِٛرد عاللٗ اع را ثٗ ػّب ثگٛیذ .ػّب ٔیش تب حذ اِىبْ ّ٘بْ غذا٘برا تٙیٗ وٕیذ .ایٓ ِظأٌٗ اػتٙبی فزسٔذتبْ را ثزأگیختٗ  ٚا ٚثب اػتیبق غذا ِیً ِی وٕذ ّ٘ ٚیٓ اِز ٔتبیح ِثجتی ثٗ
دٔجبي خٛا٘ذ داػت -.طبالد ،طجشی خٛردِْ ،بطت ِٛ ...ٚاد غذایی خٛثی ثزای تحزیه اػتٙب ٘ظتٕذ .آٔٙب را فزاِٛع
ٔىٕیذ.

عصزانو
پض اس صزف ٔب٘بر  ٚأذوی اطتزاحت ،وٛدوبْ  ٚحتی ثشرگظبالْٔ ،یبس ثٗ تدذیذ ٔیز ٚدارٔذ .ایٓ ِظأٌٗ ِخصٛصبً در ثچٗ
٘ب  ٚدر دٚراْ اِتحبّْٛٔ ،د ثیؼتزی دارد "ِ.غش "ثٗ عٕٛاْ فزِبٔذٖ ثذْ٘ ،ز چٕذ طبعت یه ثبر ٔیبس ثٗ تدذیذ لٛا دارد ٚ
ایٓ سِبٔی ِ ُٙتز خٍِ ٖٛی وٕذ وٗ اس ِغش وبر ثیؼتزی طٍت وٕیُ .اِب یه عصزأٗ خٛة چیظت  ٚچٗ ٚیژگی ٘بیی دارد .
 اس ثیٓ خٛراوی ٘ب ،آٔٙبیی را وٗ ِفیذتزٔذ ،در راص ثزٔبِٗ عصزأٗ لزار ثذ٘یذ . خزیذ خٛراوی ٘بی ِفیذی چ ْٛأٛاع آخیً ٘بی خبَ ،أٛاع ِیِ (ٖٛخصٛصًب آٔٙبیی را وٗ فزسٔذتبْ ثیؼتز دٚطت دارد )،ػیز ثب طعُ ٘بی ِختٍف( اگز در ِٕشي ػیز ثب ِی٘ ٖٛب ِخٍٛط ػٛد ثٙتز اطت)  ...ٚرا فزاِٛع ٔىٕیذ .
 ٔبْ  ٚپٕیز  ٚگزد ،ٚوزٖ  ٚعظً ،ویه طبدٖ عصزأٗ ثٗ ّ٘زاٖ چبی ،ػیز ثب آثّی (ٖٛتزخیحبً در ِٕشي تٙیٗ ػٛد) عصزأِٗفیذی اطت.
تٛخٗ وٕیذ؛ اس آٔدبیی وٗ اٚج طبعت ٘بی ِفیذ درص خٛأذْ ِ ٚزٚر ِطبٌت ثزای اِتحبْ رٚس ثعذ ،ثیٓ طبعت  5عصز تب

 9ػت اطت ،ثٕبثزایٓ در ایٓ فبصٍٗ٘ ،ز یه طبعت تب یه طبعت ٔ ٚیُ ،یه ثبر خٛراوی ِفیذی ثٗ فزسٔذتبْ
ثذ٘یذ(.ثٙتزیٓ طبعت ثزای عصزأٗ ،پض اس اطتزاحت فزسٔذتبْ  ٚلجً اس ػزٚع ِطبٌعٗ ّ٘ ٚچٕیٓ در ِیبْ طبعت ٘بی
ِطبٌعٗ اطت).
شام
اگز چٗ پشػىبْ ،عمیذٖ ثٗ حذف ػبَ اس ثزٔبِٗ غذایی خبٔٛادٖ (ِخصٛصًب ثزای خبٔٛادٖ ٘بیی وٗ اطتعذاد چبلی دارٔذ )
دارٔذ ،اِب در سِبْ اِتحبْ ،وّی ثبیذ ایٓ رژیُ تغییز وٕذ .اگز لجالً ػبَ ثظیبر طجىی تٙیٗ ِی دیذیذ ،ثٙتز اطت ایٓ
یىی ،د٘ ٚفتٗ ثزٔبِٗ را وّی تغییز د٘یذ .
 اگز فزسٔذتبْ عصزأٗ وبفی خٛردٖ ِ ٚیٍی ثٗ ػبَ ٔذارد ،ثٗ ا ٚاصزار ٔىٕیذ .ػبیذ پزخٛری ،ثبعث ٔبراحتی ا ٚػذٖ ٚدر اثزٔبراحتی ٔبػی اس پزخٛری فزدا ٔتٛأذ طزخٍظٗ حبضز ػٛد .
ثزای تٙیٗ ػبَ ،اس فزسٔذتبْ وّه ثخٛا٘یذ  ٚغذایی را وٗ ا ٚدٚطت دارد تٙیٗ وٕیذ . خگز ،دي  ٚلٍ ،ٖٛیه وبطٗ طٛپ  ٚغذا٘بیی اس ایٓ دطت ،اگز چٗ وُ حدُ أذ ،اِب ِفیذ ِ ٚمٛی أذ .ٔگذاریذ فزسٔذتبْ ثٗ خبی ػبَ اس تٕمالت ثی فبیذٖ ِثً چیپض  ٚپفه ،ػىالت  ...ٚاطتفبدٖ وٕذ . ثزٔبِٗ غذایی ثزای ٚعذٖ ػبَ را سیبد تغییز ٔذ٘یذ ،ثٍىٗ ثىٛػیذ تب اس غذا٘بی ِمٛی  ٚوُ حدُ اطتفبدٖ وٕیذ .نكتو آخز
ػت اِتحبْ ثب ػت ٘بی دیگز فزلی ٔذارد٘ .یدبْ را وٕبر ثگذاریذ( اگزچٗ طخت اطتٌٚ ،ی طعی وٕیذ) ،خٛة ثخٛاثیذ،
ثٗ لذر وبفی تغذیٗ وٕیذ ،اس خٛردْ تٕمالت غیزِفیذ  ٚاحتّبالً ثیّبری سا ثپز٘یشیذ  ٚثٗ یبد داػتٗ ثبػیذ وٗ ثب تٛوً ثٗ خذا
ِٛفك خٛا٘یذ ػذ.

