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 ویروس کرونا بتالیان بهم برنامه غذایی

 ۱۳۹۹ سال در قم استان برتر فناور

 زمینه تخصصی: محصوالت غذایی فراسودمند و رژیمی برای بیماران خاص
 

رطوبت مورد نیاز  و شده تدوین پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت-دارو غذا سازمان طبیعی و سنتی های فرآورده اداره تأیید مورد بر اساس کتب مرجع برنامه این
عفونی و  اسهال ،، تنگی نفس، آسم، تبالتهاب و عفونت ریه )برونشیت(، عفونت حلق و گلو، سرفه های خشککنندة برطرف أمین کرده و دستگاه تنفسی و حلق را ت

تقویت کننده قلب، کبد و دستگاه تنفسی بوده و سبب افزایش قدرت دفاعی سیستم  ،ضد قارچ ،باکتریال، ضد ویروسهمچنین آرام بخش، شادی آور، آنتی است و  یبوست
 ایمنی بدن می گردد.

 توجه
در صورت داشتن سرفه خشک و تنگی نفس، ابتدا با استفاده از موارد برطرف کننده سرفه خشک و تنگی نفس که در بخش نکات قابل توجه عنوان 

 .نمائید سرفه و تنگی نفس را برطرفشده 

1 
 صبحانه

 

گرم گوشت گوسفند  پنجاه .3 مربای سیب یامربای زردک کره به همراه .2 عسل با کامل محلی یر.ش1:  روزانه یکی از موارد زیر استفاده شود *
ساعت شش تا هشت بدون چربی را شسته، به همراه یک عدد پیاز پوست کنده سالم در شیشه قرار داده و درب آن را محکم ببندید سپس به مدت 

 گوشت پخته شده را سایر اعضای خانواده میل کنند. ؛آب ایجاد شده را میل کنید و داخل آب بجوشد تا کامالً طبخ گردد

 ناهار 2
 طبخ شود.انواع خورشت به و یا سیب و انواع آش شلغم و سوپ حاوی سیب، به، جعفری، شلغم و ... به همراه یک حبه سیر .1
 .از آب جوشیده نخود میل شود. )پس از پختن کامل، نخودها له شده و سپس صاف کرده و آب آن میل شود( .2
 .نماییدمیل  پز آب متوسط پیاز عدد یک روزانه .3

3 
 میان وعده
صبح و 

 عصر

 :بدندستگاه تنفسی و گوارشی و تقویت سیستم ایمنی ضد عفونی کردن  ،*جهت جلوگیری از تب
 زردک و یا مخلوط آنها. یا آب )یا آب جوشانده سیب( سیب ب به یا آب. استفاده از آ1
قابلمه  یک  درون سیخ چوبی کرده و روی قابلمه پر از آب جوش گذاشته و بااستکان )شلغم ها را شسته و یک . آب شلغم بخارپز شده به میزان 2

 .یا ظرف دیگر روی آن پوشیده شود. پس از پختن آن را له نموده و آب آن را استفاده نمایید(
 .باشند نداشته پوستی حساسیت که افرادی برای البته بار ۵ تا 3 حداکثر روزانه پا کف و رو بر دقیقه دو مدت به پیاز رنده مالش. 3
 .تب شدت به بسته استکان ۵ تا 3 روزانه سیب آب خوردن. 4
 .علیه اهلل رحمت قمی عباس شیخ الجنان مفاتیح در علیها اهلل سالم زهرا حضرت نور دعای خواندن. ۵
 .سبزی خرفه مصرف شود ،. جهت رفع حالت تهوع، استفراغ و تب صفراوی به همراه تلخی دهان6

 شام 4
 انواع سوپ مثل دستور ناهار.یا  آش فراسودمند. 1
 .: از آب جوشیده نخود میل شود. )پس از پختن کامل، نخودها له شده و سپس صاف کرده و آب آن میل شود(2

 طبیعی مخلوط و بالفاصله میل شود.قاشق غذاخوری گالب دو با  کرده و رنده را شیرینعدد سیب  یک قبل خواب ۵

چای ها و 
 دمکردنی ها

گل  یک قاشق چایخوری یاصمغ عربی  چایخورینصف به دانه یا  یک قاشق چایخوری +قاشق غذاخوری یکدمکرده بادرنجبویه )بادرنجبویه . 1
 .فرمائیدبه همراه مختصری نبات به عنوان جایگزین چای استفاده لیوان آب(  دودر  ختمی

 یک قاشق چایخورییا صمغ عربی  قاشق چایخوری یک سومبه دانه یا  یک قاشق چایخوری + قاشق مرباخوری یکدارچین دمکرده دارچین ). 2
 لیوان آب( به همراه مختصری نبات به عنوان جایگزین چای استفاده فرمائید.  دودر  یک سوم قاشق چایخوری پودر کتیرای خوراکییا  گل ختمی

 به هیچ عنوان به تنهایی مصرف نشود بلکه حتماً به همراه مواردی که در باال ذکر شد استفاده شود.بادرنجبویه و دارچین  :توجه *

 نکات قابل توجه:

  مرتبه با مختصری گالب صورت را شستشو دهید. یک تا دو. روزانه 1

هر چیز تند مزه و گرم و خشک مانند انواع فلفل زنجبیل، پونه، آویشن و از  دارید تنگی نفس و آسم به همراهسرفه خشک ی که در صورت .2

 :کنیدموارد زیر استفاده از  جهت بهبودی پرهیز نمائید و ... جداً

 ب آن میل کنید.آو از  کردهسپس له و صاف  ،تا پخته شودلیوان آب بجوشانید  دودر  باز کنید، عدد انجیر را هفتالف:     
 سپس له و صاف دقیقه دم کرده و بیست و پنجلیوان آب به مدت  دوگرم با هم مخلوط و در  پنجکدام رازیانه از هر  + پرسیاوشان + ب: انجیر    

 روز میل شود.درطی و  نموده        
 اید صاف کرده و در که قبال جوشاندهپارچه ای  بادقیقه بجوشد سپس  بیست، آب لیوان دوقاشق غذاخوری در  دو :ج: جوشانده گل ختمی سفید    

 .روزانه میل فرمائید آن ، تفاله ها را بیرون ریخته و از آب تا لعاب آن کامال خارج شودپارچه را فشار داده  انتها       
 اجازه دهید روی شعله را در یک لیوان آب جوش ریخته و گندم قاشق چایخوری نشاسته یکقاشق مرباخوری تخم به دانه به همراه  یک: د    

 ا شکر اضافه کرده و در طی روز میل کنید.ی غیرمستقیم دم بکشد و مکرر هم زده شود تا یکنواخت و لعابی گردد. مختصری پودر نبات        

 .قرارگیری هنگام خوابیدن: افرادی که دارای سرفه خشک، تنگی نفس و آسم هستند حتماً به پهلوی راست بخوابند شکل

 پرهیزات

مثل انواع آلو ترش، انواع رب های ترش، پرتقال  باشد هر چیزی که ترش مزه و یا بی مزهو  غیرطبیعی ،صنعتی. پرهیز از خوردن هر ماده غذایی 1
 .، ماستترش، کیوی، خیار، کدو سبز، مرغ، برنج بدون سبوس

  .له وایتکس جدا پرهیز نمایند. افرادی که دچار سرفه خشک و تنگی نفس هستند از هرگونه محلول شیمیایی از جم2

 )میان وعده صبح و عصر( مراجعه نمایید. 3بند ید. برای برطرف کردن تب به . از خوردن شیر در هنگام تب پرهیز نمای3

 

 


