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هحذّدکزدى هیشاى هصزف سذین ّ پیزّی اس یک رژین سالن حاّی هقادیز اًذک چزتی، در پیشگیزی ّ یا  

پتاسین تَ پیشگیزی اس افشایش فشارخْى . کٌتزل فشارخْى تاال حتی تَ افزاد تا ّسى طثیعی ًیش کوک هی کٌذ

پتاسین در تزخی اس غذاُا تْیژٍ هیٍْ ُا ّ . کوک هی کٌذ کَ علت آى تا حذی هزتْط تَ افشایش دفع ًوک است

. اثز پتاسین هکول ُای غذایی تَ اًذاسٍ اثز پتاسین هْجْد در هْاد غذایی طثیعی ًیست. سثشیجات ّجْد دارد

افزادیکَ . تیشتز افزاد اس طزیق استفادٍ اس غذاُای حاّی ایي هادٍ، پتاسین هْرد ًیاس تذى را دریافت هی کٌٌذ

 .اس دارُّای ادرارآّر استفادٍ هی کٌٌذ، هوکي است ًیاس تَ دریافت هکول داشتَ تاشٌذ

هصزف سیاد ًوک سثة  .اس غذاُا یک عاهل حیاتی در کٌتزل فشارخْى هی تاشذ (ًوک)هیشاى دریافت سذین 

هی شْد کَ تذى شوا آب سیادی را در تذى حفظ کزدٍ ّ در ًتیجَ حجن خْى ّ تَ دًثال آى فشارخْى افشایش 

گزچَ سذین یک هادٍ هعذًی ضزّری است، هتخصصیي تغذیَ تْصیَ هی کٌٌذکَ یک فزد در طْل یک . یاتذ

َ رّس کوتز اس   قاشق چایخْری ًوک 1سذین هصزف کٌذ کَ در حذّد  (  گزم2/4یا ) هیلی گزم 2400شثاً

الثتَ ایي هیشاى ًوک شاهل کل ًوک هْجْد در غذا ّ ُوچٌیي ًوکی هی شْد کَ شوا هْقع . طعام هی تاشذ

ًوک  ( گزم4) هیلی گزم 4000یک رژین غذایی هعوْلی، حاّی حذّدًا . طثخ غذا تَ آى اضافَ هی کٌیذ

 50جِت کٌتزل فشارخْى ّ ُوچٌیي در افزاد تاالی . هی تاشذ کَ تسیار تیشتز اس هیشاى ًیاس رّساًَ فزد است

 . هیلی گزم یا کوتز هحذّد شْد1500سال یا سیاٍ پْستاى، هیشاى هصزف رّساًَ سذین تایذ تَ 

غذای رستْراى ُا ّ غذاُای  .تواهی غذاُای تا هٌشاء حیْاًی هاًٌذ گْشت قزهش ّ لثٌیات، حاّی سذین ُستٌذ

جِت هشاُذٍ هیشاى سذین، تزچسة غذایی هْجْد تز رّی یک قْطی کٌسزّ . آهادٍ سذین تسیار سیادی دارًذ

هوکي است تذّى ایٌکَ در طْل رّس اس ًوکذاى استفادٍ کٌیذ، تا . یا یک شیشَ سس گْجَ فزًگی را ًگاٍ کٌیذ

در عْض هیٍْ ُای تاسٍ، سثشیجات ّ . هصزف ایٌگًَْ غذاُا هقذار سیادی ًوک را ّارد تذى خْد کٌیذ

غالت حاّی سذین ًثْدٍ یا هقذار اًذکی سذین دارًذ، هگز آًکَ خْد شوا در حیي هصزف تَ آًِا ًوک اضافَ 
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