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ڕۆتینی خواردنی تەندروست و
بە سوود بەم شێوەیە دەبێت

خۆراک بەشێکی گرنگە لە ژیان
چەندین شێواز لە ئارادایە بۆ ئەوەی خۆراکی باش و بەسوود بخۆیت .ئاسانە مرۆڤ الی وابێت کە شێوازی نانخواردنی هەڵەیە و
پێویستە بە تەواوەتی ڕۆتینەکانی خواردنی بگۆڕێت گەر مرۆڤ هەموو جۆرە ئامۆژگاریەک لە ڕاگەیاندنەکان و خەڵکی
دەوروبەردا بەهێند بگرێت.
ئەم نامیلکەیە لە سۆنگەی ئەو ڕینماییانەوە دانراوە کە لە وواڵتانی باکووردا بۆ خواردەمەنی پەیڕەوی دەکرێت و بۆ زوربەی
کەسیش دەست دەدات .ئەگەر تۆ نەخۆشیەکت هەیە ڕەنگە لە الیەن چاودێری تەندروستیەوە پێویستت بە ڕینمایی خۆراک بێت.
تۆ چی دەخۆیت؟
کلیلی ڕۆتینێکی باشی خواردن بریتیە لە خواردنی خۆراکی تەندروست ،بە قەبارەی مامناوەندی و جۆراوجۆر .لە ڕێگای خواردنی
چەندین جۆری جیاوازی خۆراکەوە ئاسانترە ئەو شتانەی جەستە پێویستی پێیانە بچنە لەشەوە بۆ ئەوەی تەندروستیەکی باشت هەبێت.
وێنەکانی خوارەوە نیشانی دەدەن کە چەند کەس لە ئێمە پێویست دەکات ڕۆتینەکانی خواردنی بگۆڕێت بۆ ئەوەی زیاتر خۆراکی
تەندروست بخوات .دەکرێت گۆڕانکاری بچووک جیاوازی گەورە بخوڵقێنێ .ڕەنگە پەیوەندی بەوەوە هەبێت کە میوە و سەوزە
زیاتر بخۆیت یان لە جیاتی گۆشتی سوور زوو زوو ماسی بخۆیت.
سنورداریکە
بەرهەمی گۆشت
گۆشتی سوور
خواردنەوە شەکردار
و شەکرتێکراو
خوێ
ئەلکهول

بە
بەرهەمی دانەوێڵە بابەتی
زبر/کەپەکدار و ئەسمەر
ڕۆنی ڕووەک بابەتی
زەیت ،زەیتی خواردن

بیگۆڕە
بەرهەمی دانەوێڵە بابەتی ◄
◄
ئاردی سپی/بێژراوە
ڕۆنەکەرە ،کەرە بابەتی ◄
◄
چەوریی خواردن
دەریایی
بەرهەمەکانی شیر کەم چەور
بەرهەمەکانی شیر چەور ◄

زیادیکە
سەوزە
پاقلەمەنی
میوە و بەر
ماسی و ئاژەڵی
فستق و تۆو

کەی خواردن دەخۆیت؟
خواردنی بەرچایی ،نیوەڕۆ وە ئێواران هەروەها نێوانە ژەم بەشێوەیەک کە کاتەکانی دیار بێت یارمەتی دەدات و ڕێکوپێکیەک
دەخاتە هەستی تێربوونەوە و مرۆڤ خۆی بەدوور دەگریت لە دڵلێدان بۆ خواردنی نەخوازراو .تەنانەت ئەو کەسانەش کە
پێویستیان بەوەیە کێشیان زیاد بکات ڕێنمایی دەکرێن کە بە ڕێکوپێکی ژەمە خواردنەکانیان بخۆن.
خواردنی بەرچایی هەموو ڕۆژێک لە باری ئاساییدا واتای ئەوە دەگەیەنێت کە ژەمە خواردنەکانی تریش ڕێکوپێکیان تێدەکەوێت.
تۆ چۆن خواردن دەخۆیت؟
زۆرخۆری و کەمخۆری هەردوکیان گیروگرفتی تەندروستی دروست دەکەن .جەستەی مرۆڤ بە ڕادەیەکی مامناوەندی پێویستی بە
خواردن دەبێت.

مۆدێلی قاپەکە نیشانی دەدات چۆن مرۆڤ بە شێوازێکی سادە دەتوانێت هاوتاییەک ڕاگرێت لە نێوان جۆرە جیاوازەکانی خواردندا
کاتێک مرۆڤ ژەمەخواردنیک ئامادە دەکات .مەرج نیە خواردنەکە جیاکرێتەوە وەک ئەوەی لە وێنەکەدا دەیبینیت بەڵکو بۆ هەموو
جۆرە خواردنێک دەس دەدات ،.وەک :شۆربا ،شلە ،سەندویج (سمۆرگۆس) یان زەاڵتە .ئەگەر خوزیاریت کێشت دابەزێت ،دەتوانیت
ڕێژەی سەوزە زیاتر بکەیت وە لە بەشەکانی تر کەمتر کەیتەوە.
ئەگەر زۆر ڕاهینانی جەستەیی بکەیت یان بتەوێت کێشت زیاد بکات دەتوانیت زیاتر کاربۆهایدرەیت بخۆیت و لەوانەشە پێویستکات
چەوری زیاتربکەیتە خواردنەکانتەوە یان پاش خواردن ئیشی هەویر بخۆیت.
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لێرە دەتوانیت ئامۆژگاری و پشتگیری بەدەست بهێنیت
یەکەمین هەنگاوی گرنگ ڕووەو گۆرانکاری لە ڕۆتینەکانی خۆراکدا پێک دێت لەوەی هوشیاریت هەبێت لەسەر ئەوەی مرۆڤ چی
وە چۆن نان بخوات یان نەخوات.
ئایا لەبەر ئەوەیە چونکە دڵتەنگی ،ماندوویت ،دڵشادی ،ئازارت هەیە یان بیتاقەتیت؟ ئەگەر تۆ پێویستیت بە ئامۆژگاری ،پشتگیری
یان زانیاری هەیە بۆ گۆڕینی ڕۆتینەکانی خواردنت ،بڕوانە ئەم لینکەی خوارەوە.

بنکەی تەندروستی خۆت Din vårdcentral
www.vgregion.se
گایدی چاودێری تەندروستی – Vårdguiden 1177
ئامۆژگاریکردن دەربارەی نەخۆشی sjukvårdsrådgivning
www.1177.se
دەزگای بااڵی خواردەمەنی Livsmedelsverket
www.slv.se

دەکرێت مەترسی تووشبون بە نەخۆشیی دڵ و ڕەگی خوێن بە ڕێژی  30ـ % 50
کەمکرێتەوە ئەگەر مرۆڤ زۆر میوە و سەوزە  ،ماسی ،نانی زبر (کەپەکدار)،
بخوات هەروەها چەوری باش هەڵبژێرێت و زۆر مەی نەخواتەوە.
دەکرێت ڕێگری لە نزیکەی سێ یەکی حاڵەتی شێرپەنجە بکرێت بە هەڵبژاردنی
ڕۆتینی باشی خواردن ،ئەنجامدانی چاالکی وەرزشی و ڕاگرتنی کێش بە ئاسایی.

