
 ؟تقویت کنیمخود را  یمنیا ستمیکرونا چگونه س ویروس از یریشگیپ یابر

کرونا  بیماری  ها به خصوص  یماریاز بدن در مقابل ب شتریمهم محافظت ب یاز راه ها یکیبدن   یمنیا ستمیس تیتقو

 دیکمک کن تانیبه خود و خانواده  دیتوان یم ییسالم غذا یو رفتارها یاز مواد مغذ یغن یبا مصرف غذاها است.

 .دیباشداشته   یتری قو یمنیا ستمیس تا

   و منابع آن بدن یمنیا ستمیس تیتقوغذایی موثر در   مواد

 ها : بتا کاروتن .1
انبه، کلم  ج،ی، اسفناج، هو رهیو سبز ت یزرد و قرمز و نارنج یها یها و سبز وهیمانند  م یاهیگ یغذاهاموجود در 

 .یخرمالو ، گرمک ، فلفل دلمه ا ،زرد آلو و، آلو  ییکدو حلوا ،یگوجه فرنگ،یبروکل
 

    :C نیتامیسرشار از و یغذاها .2

را نام  و انواع کلم ی،  فلفل و کلم بروکل یویک ،یمرکبات، انواع توت ها، خربزه، گوجه فرنگاز منابع آن می توان  

  برد.

    :D نیتامیو .3

شده با  یغن ییمواد غذا ریو سا ریش، چرب، زرده تخم مرغ  یها یاست و در ماه دیآن نور خورش یمنبع اصل

 .شود یم افتی زین  D نیتامیو

  :یرو .4

مانند جوانه  یاهیمنابع گاما در است بهتر  اتیو لبن ریو ش ییایدر یمانند گوشت و غذاها یوانیمنابع ح آن از جذب   

 .وجود دارد زین لیگندم، حبوبات و آج

  :آهن .5

، تخم  ریمانند حبوبات، انج یاهیدر منابع گ یاست ول شتریمانند انواع گوشت ب یوانیدر منابع ح آهنجذب  زانیم

 یبرا وجود دارد. زیمثل برگه زرد آلو  ن وهیم ی، جگر ، مغز ها  و خشکبار ، خرما ، توت خشک و برگه ها یشربت

ها وجود  وهیو م یدر سبز یعیکه به طور طب  C نیتامیهمراه با و استبهتر  یاهیجذب آهن در منابع گ زانیم شیافزا

 .دارد مصرف شود

 



  :ها کیوتیپروب .6

مثل  کیوتیپروب یکنند. درحال حاضر محصوالت حاو یم تیرا تقو یهستند که سالمت "یخوب" یها یباکتر

 .ماده در بازار موجود است نیا یو دوغ حاو ریماست ، پن

 :نیپروتئ .7

 ی، تخم مرغ، گوشت، مرغ، غذاها ریماست، پن ر،یباال( مثل ش تیفی)ک یوانیدو منبع حپروتئین ها را می توان از 

 .کرد نیتوان تام یدانه ها و حبوبات م ل،یمانند، آج یاهیو گ ییایدر

 

 منبع: دفتر بهبود تغذیه جامعه

 


