
 

 

وەشدا، دەبێ لەگەڵ ئە .چەند جار پیسایی دەکەن ربەی مندااڵن بەگشتی ئەوپەڕی ڕۆژێزۆ .قەبزبوون کێشەیەکی زۆر باوە لە مندااڵندا

  .پیسایی ڕەق کە دەردانی ئەو دژوارە و بە ناوی قەبزی دەیناسین چارسەر بکەیت

کە تەغزیە دەکەن بە شیری دایک بەگشتی ڕۆژانە ژمارەیەکی زیاتر پیسایی دەکەن بەاڵم هەندێ جار لەوانەیە تەنیا جارێک  ساوایانەئەو 

کە لە  ساوایانەیارەکانی دەردانی پیسایی ئەم دەستە مندااڵنە لە بەراورد لەگەڵ ئەو ژمارەی ج .لە هەفتەدا پیسایی نەرم و ئاساییان هەبێت

جار پیسایی  04تاکوو  5کە لە شیری دایک تەغزیە دەکەن لە هەفتەدا  ساوایەنەیبۆ نموونە ئەو  .شیری دایک تەغزیە دەکەن، زیاترە

 گۆڕینی جۆری .پیسایی دەکەن داجار لە هەفتە 82تاکوو  5ۆن کە شیری وشک دەخ ساوایانەیدەردەن و ئەمە لە دۆخێکدایە کە ئەو 

 .تە هۆی قەبزبوونشیر یان شیری وشکیش دەتوانێت ببێ

 .و ئەو مندااڵنە کە ژەمی خواردنی هاوسەنگ وەردەگرن بەگشتی قەبز نابن مندااڵنی ساواشتی زۆر ڕۆڵیان هەیە لە قەبزیدا بەاڵم 

دەگمەندا، دەکرێ قەبزی بە هۆی  یلە بابەت .لەم بارەوە ڕاوێژکاری پێشکەش بکات تەندروستی خۆت بکە داوا لە سەردانکەری

ی چەند ڕۆژدا کێشەی قەبزبوون چارەسەر نەکرا، گرنگە کە لەگەڵ پزیشکی خێزانیت قسە ییەکی تر بێت، کەوایە گەر لە ماوەنەخۆش

 .بکەیت

1. 

 .منداڵەکەم قەبز دەبێت

2. 

  .ی ساردبۆوە تاقی بکەوەلە نێوان خواردنەکاندا، ئاوی کواڵو

3. 

  .خۆت گشتی پزیشکی یانی تەندروستی رهەروا درێژەی هەبوو قسە بکە لەگەڵ سەردانکە کەگەر کێشە

 سەردانکەری تەندروستی دەڵێت
بۆ بەرگریکردن لە قەبزی و بەرگری لە دوبارەبوونەوە، دڵنیا بە لە منداڵەکەت پارێزێکی خواردنی هاوسەنگی هەیە کە ڕێژەیەکی 

پڕۆسەنەکراو )پێکهاتەیەک لە ئێمە کەپەکی  .زۆر فایبەر لەوانە، میوە، سەوزە، پاقلەی کواڵو و دانەوێڵەی نانی بەیانیانی کەپەکدار

خۆراک  ا( ڕاناسپێرین چونکوو دەبێتە هۆی باکردنی سک، بای گەدە و کەمبوونەوەی هەڵمژینیهەندێک لە خۆراکەکاند

  .ڕێژەیەکی زۆر شلە بخۆوە .بچووکەکان

 کە لە شیری دایکیان تەغزیە دەکەن مندااڵنی ساوا
کە شیری وشک  ساوایانەداری دایک دەخۆن، زۆر دەگمەنە، بەاڵم سەرهەڵدانی ئەو لەو کە تەنیا شی لە مندااڵنی ساواداقەبزبوون 

داوا بکە لە سەدانکەری تەندوستی خۆت ڕاوێژکاریت پێدات لە  .دەخۆن یان ئەو مندااڵنە کە خواردنی ڕەق دەخۆن نائاسایی نییە

هەندێک لە شیرە وشکەکان  .دڵنیا بە کە پاودەری شیر لەگەڵ ڕێژەیەکی گونجاو لەگەڵ ئاو لێکدراوە .بواری چارەسەری قەبزی

 قەبزبوون

 

 لەومندااڵنەدا کە تەنیا لە شیری دایکیان تەغزیە دەکەن، دەگمەنە



سەردانکەری تەندروستیت دەتوانێت دەربارەی بژاردەی  - دروست کراون کە تۆزێک قەبزن ساواانەی بۆ ئەو بەتایبەت

 .هەڵبژێردراوتدا قسە بکات

گەر منداڵەکەت لە ئێستادا خواردنی ڕەق دەخوات، ئەو کاتە دەبێ ئاوی میوە یان میوە خۆی بۆ یارمەتیدان بەم کێشەیە بەڕادەی 

ە ئەژمار و یارمەتی هەڵمژین ەرمێ، و هەڵووژە سۆربیتۆلیان تێدایە کە شلکەرەوەیەکی سروشتی دێنمیوە وەک ه .پێویست بێت

وەندی لەگەڵ مندااڵنی لە پەی .اتەبوونی پیسایی نەرم و ئاسوودە دەدلە ڕێگەی بەشی خوارەوەی ڕیخۆڵەوە کە یارمەتی ه دەدەن

بە پارێزی خواردنی ئەوانەوە، بابەتەکە لەگەڵ سەردانکەری  دا، بەرلەوە کە مادەیەک جگە لە شیر زیاد بکەیتکەم تەمەنتر

 .تەندروستی خۆت شی بکەوە
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