
در بهارکرونایی

سبزی های بهاری، بیشتر بخورید!
طول  در  افراد  بیشتر  معموال 
به دلیل سرمای هوا،  زمستان و 
مصرف  به  شدیدتری  تمایل 
غذاهای سنگین و پرحجم دارند. 
از آنجایی که تمرکز سیستم گوارشی در روزهای سرد 
سال به منظور بهبود سوخت وساز بدن برای افزایش 
دمای بدن بیشتر می شود، بنابراین دستگاه گوارش در 
فصل زمستان می تواند عملکرد بهتری برای هضم و 

جذب غذاهای سنگین داشته باشد. 
این درحالی است که با گرم تر شدن هوا در فصل 
بهار، بدن سعی می کند که به طور ناخودآگاه گرمای 
داخلی را به سطح پوست منتقل کند تا دمای داخلی 
بدن را کاهش دهد. همین مساله می تواند به ضعیف تر 
شدن عملکرد سیستم گوارشی در روزهای گرم تر 
سال منتهی شود. با این حساب، با فرارسیدن فصل 
بهار تمامی افراد باید یک تغییر اساسی در الگوی 
غذایی خودشان ایجاد کنند تا نه تنها باعث فشار آمدن 
به سیستم گوارشی نشوند بلکه با رعایت یک الگوی 
غذایی مناسب به بهبود عملکرد سیستم گوارشی و 

سیستم ایمنی بدن کمک کنند. 
4 نکته ای که باید در الگوی تغذیه ای فصل بهار در 

نظر گرفته شوند، شامل موارد زیر هستند. 
 

1 کاهش شدید در مصرف قند و شکر 
بهتر است بدانید که مصرف قند و شکر و تمامی 
خوراکی های حاوی آنها به طور مستقیم باعث افزایش 
سطح استرس در بدن می شود و همین استرس می تواند 
عملکرد سیستم ایمنی و سیستم گوارشی را مختل 
کند. افرادی که می خواهند الگوی غذایی سالمی در 
فصل بهار داشته باشند، باید تا حد امکان خوراکی های 
حاوی قند و شکر را از رژیم روزانه خودشان کنار 
بگذارند یا حداقل مصرف آنها را بسیار محدود کنند. 
شما در فصل بهار می توانید به جای قند و شکر ساده 
از خوراکی هایی مانند خرما، انجیر، توت یا کشمش 
که قند همراه با فیبر غذایی دارند، استفاده کنید. چنین 
تغییری در الگوی غذایی باعث بهبود در عملکرد 
سیستم دفاعی بدن در برابر عوامل بیماری زای مختلف 

مانند کووید-19 هم خواهد شد. 

2 افزایش مصرف سبزی های بهاری 
تازه و  بهار، فصل سبزی های  خوشبختانه فصل 
پرخاصیت و متنوع است. اگر بتوانید در روزهای خنک 

بهاری حداقل روزی 3 تا 4 لیوان از سبزیجات 
بهاری را مصرف کنید، کمک بزرگی به بهبود 

سیستم  گوارشی،  سیستم  عملکرد 
ایمنی  سیستم  و  قلبی ـ عروقی 

بدن کرده اید و کنار تمامی 
اینها باعث افزایش تمرکز 
و بهبود عملکرد مغزی هم 

شده اید. شما می توانید سبزیجات 
بهاری را به صورت خام یا بخارپز کنار 

وعده های غذایی اصلی مصرف کنید یا از 
آنها در تهیه انواع کوکوها، املت ها، خورش ها 

یا خوراک ها کمک بگیرید. 
به خاطر داشته باشید که یک الگوی غذایی سالم در 
فصل بهار، الگویی است که کنار تمامی وعده های 
غذایی اصلی حداقل یک لیوان پر از سبزی ها یا 

صیفی های تازه قرار گرفته باشد. کنگر، کنگر فرنگی، 
اسفناج، انواع کاهو و کلم جزو مغذی ترین سبزیجات 
بهاری هستند که مصرفشان به اندازه چند بار در هفته 

به شدت توصیه می شود. 

3 افزایش مصرف پروتئین های گیاهی 
همان طور که گفته شد، سیستم گوارشی بدن با ورود 
به روزهای گرم سال کمی ضعیف تر عمل می کند 
بنابراین ممکن است شما با خوردن انواع پروتئین های 
حیوانی با مشکالتی مانند نفخ، سوء هاضمه یا پری سر 
دل در این روزها مواجه شوید. براساس اعالم انجمن 
قلب آمریکا بهتر است که در فصل بهار و تابستان، 
مصرف پروتئین های حیوانی 
)خصوصا گوشت قرمز( 

را به یک یا نهایتا دو بار در هفته کاهش دهید و 
به جای آنها بیشتر از حبوبات و غالت استفاده کنید. 
ترکیب حبوبات و غالت می تواند بهترین ترکیب 
برای دریافت یک وعده پروتئین کامل توسط بدن 
باشد. مثال شما می توانید انواع حبوبات را با برنج، 
جو یا حتی نان های سبوس دار مصرف کنید تا یک 

وعده پروتئین کامل به بدن برسانید. 
نکته جالب اینکه اگر می خواهید در فصل بهار به 
افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن کمک کنید و 
کمی از بار کبد و کلیه ها برای پاکسازی بدن را 
بردارید، می توانید حداقل روزی یک وعده ساالد 
متشکل از یک نوع سبزی، دو نوع صیفی و یک نوع 
حبوباتهمراه مقداری آبلیموی تازه و روغن زیتون 
مصرف کنید. اگر کمی از مغزها یا دانه های خام نیز 

به این ساالد اضافه شوند، شما یک وعده غذایی 
اَبَرمغذی خواهید داشت. 
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افرادی که می خواهند الگوی غذایی 
سالمی در فصل بهار داشته باشند، باید تا 
حد امکان خوراکی های حاوی قند و شکر را 

از رژیم روزانه خودشان کنار بگذارند یا 
حداقل مصرف آنها را بسیار محدود کنند. 

شما در فصل بهار می توانید به جای قند 
و شکر ساده از خوراکی هایی مانند خرما، 

انجیر، توت یا کشمش که قند همراه با 
فیبر غذایی دارند، استفاده کنید

یکی از مهم ترین توصیه های طب سنتی همزمان با گرم شدن هوا و شروع 
فصل بهار، این است که همه افراد در مرحله اول حجم وعده های غذایی 
یا خوراکی های دریافتی در طول روز را کاهش دهند. به عبارت ساده تر، 
هرچقدر که هوا گرم تر می شود، غذاهای انتخابی ما باید سبک تر و با هضم 
ساده تری باشد. به این ترتیب شاید بتوان گفت که آش ها یا سوپ های سبک، 
انواع خوراک های سبزیجات یا غذاهای خنک می توانند گزینه بهتری نسبت 
به غذاهای سنگین و پرحجم سنتی برای فصل بهار باشند. از آنجایی که فصل 
بهار امسال با شروع ماه رمضان همراه شده است، توصیه می کنیم که در این 
روزها عالوه بر نوشیدن آب ساده فراوان بین وعده افطار تا سحر،  از مصرف 
انواع نوشیدنی های سنتی یا آش ها و سوپ های سنتی برای وعده افطار غافل 
نشوید. این غذاها یا نوشیدنی ها می توانند عالوه بر پاکسازی معده و روده، باعث 
تامین انرژی ازدست رفته بدن در طول روزهای روزه داری شوند و سالمت 
سیستم ایمنی و سیستم گوارشی راهمراه داشته باشند. از بهترین نوشیدنی ها 
یا غذاهایی که می توان در این ماه رمضان بهاری مصرف کرد تا بار سیستم 

گوارشی را کاهش داد، می توان به موارد زیر اشاره کرد. 
1. آش آلو: آش آلو هم غذای مناسبی برای شب های خنک بهاری است و 
هم می تواند یک وعده افطار بسیار مناسب و مغذی باشد. این غذا به دلیل ملین 
بودن می تواند جلوی ابتال به یبوست در طول روزهای روزه داری را هم بگیرد. 
برای تهیه آش آلو بهتر است یک نوع گوشت دلخواه مانند گوشت گوسفند یا 
گوشت پرندگان را قطعه قطعه کنید و با آب، نمک و مقداری پیاز بجوشانید. 
سپس کف روی گوشت را بگیرید و اجازه دهید تا گوشت کامال بپزد. بعد از 
پختن گوشت، مقداری برنج که از قبل شسته و خیسانده اید را به قابلمه اضافه 
کنید و اجازه دهید که برنج چند جوش بخورد. بعد از آن حدود یکی-دو لیوان 
آب آلوی از قبل خیس شده را همراه با مقداری نعناع تازه به آش اضافه کنید و 

اجازه دهید که تمامی مواد درون آش طعم یکنواختی بگیرند. 
2. اشکنه رب انار: اشکنه رب انار از دیگر غذاهای سنتی بسیار مناسب برای 
فصل بهار و وعده افطار است. برای تهیه این غذا یک عدد پیاز کوچک را 
خرد کنید و در مقداری روغن روی حرارت مالیم تفت دهید تا کمی سبک 
شود. سپس نصف قاشق غذاخوری آرد جو را به پیازها اضافه کنید و آرد را 
هم کمی تفت بدهید. درنهایت یک قاشق غذاخوری شنبلیله خشک و مقداری 
زردچوبه را هم در ظرف تفت دهید و سه پیمانه آب را به ظرف اضافه کنید. 
بعد از افزودن آب می توانید یک سوم پیمانه آب را با رب انار ملس و کمی نمک 
ترکیب کنید و این ترکیب را به سایر مواد اشکنه بیفزایید. بعد از اینکه تمامی 
مواد اشکنه برای حدود 5 تا 10 دقیقه جوشیدند و طعم یکنواختی گرفتند، 
یک عدد زرده تخم مرغ را هم به مایه اشکنه اضافه کنید و بعد از 10 دقیقه که 

غذا روی حرارت مالیم جوشید، آن را ِسرو کنید. 
3. انواع کته سبزیجات: انواع کته های حاوی سبزیجات مانند کته گشنیز یا 
کته شوید که روش طبخ آنها مانند سبزی پلو است، می توانند برای وعده سحر 
استفاده شوند. کته های حاوی سبزیجات به دلیل داشتن فیبر غذایی مناسب 

می توانند گزینه غذایی مطلوبی برای فصل بهار به حساب بیایند. 
4. خوراک سبزیجات: خوشبختانه فصل بهار، فصل وفور سبزیجات است. 
شما می توانید انواع سوپ ها یا خوراک های حاوی کرفس، کنگر، شنگ، گشنیز، 
نخودفرنگی، نعناع، جعفری، اسفناج و برگ چغندر راهمراه مقداری روغن زیتون، 
بوقلمون، مرغ، کبک یا ماهیچه گوسفندی و همچنین کدو سبز،  عدس یا انواع 
لوبیا طبخ کنید و از این سوپ یا خوراکهمراه نان در وعده سحری یا افطاری 
استفاده کنید. استفاده از چنین خوراک ها یا سوپ هایی می تواند هم تامین کننده 
بخش قابل قبولی از آب و الکترولیت های ازدست رفته بدن در طول روزهای 

روزه داری باشد و هم باعث پیشگیری از ابتال به یبوست در این ایام شود.
انواع  خاکشیر:  و  سیب  شربت   .5
نوشیدنی های سنتی که درون آنها از عسل، 
عرق گل گاوزبان، گالب، آب به ترش، آبلیموی 
تازه،  آب آلبالوی تازه استفاده شده باشد، 
می توانند گزینه های بسیار مطلوبی برای استفاده 
در وعده افطار یا سحر در فصل بهار باشند. 
شربت سیب، شربت آبلیمو، شربت زعفران 
و شربت خاکشیر هم از دیگر نوشیدنی های 
پرخاصیت و خوش طعم سنتی برای این ماه 

رمضان بهاری محسوب می شوند.

5 انتخاب بهاری برای ماه رمضان 

متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران 

7سفره سالم شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزار و چهارصد

4 محدودیت شدید در مصرف خوراکی های فراوری شده 
یکی دیگر از دالیل افزایش استرس اکسیداتیو در بدن، مصرف خوراکی های فراوری شده است. این 
خوراکی ها می توانند با افزایش التهاب و استرس در بدن باعث تضعیف در عملکرد سیستم ایمنی، 
سیستم گوارشی، کبد و کلیه ها شوند. خوراکی های فراوری شده شامل تمامی انواع فراورده های 
گوشتی مانند سوسیس، کالباس، همبرگر، ناگت و... کنار تمامی غذاهای آماده، نیمه آماده، منجمد، 
یخچالی و کنسروی می شود. از آنجایی که بدن ما در فصل بهار شدیدا به دریافت خوراکی های ضدالتهاب 
نیاز دارد، بنابراین تا جایی که می توانید حتما دور مصرف خوراکی های فراوری شده را در فصل بهار خط 
بکشید. توصیه بعدی این است که اگر مجبور شدید برای یکی-دو وعده در ماه از این خوراکی ها استفاده کنید، 
حتما همراه با آنها به میزان دو لیوان پر از سبزی های تازه، انواع کاهو، انواع کلم یا صیفی های تازه را به مصرف برسانید. 
اگر بتوانید همراه با این خوراکی ها یک لیوان آبمیوه طبیعی خانگی هم بنوشید، سطح دریافت ویتامین ها، امالح و آنتی اکسیدان ها 

را شدیدا افزایش می دهید و اثر منفی این گروه از مواد غذایی را تا حد قابل قبولی خنثی می کنید.

همه کودکان برای داشتن سالمتی و رشد 
کافی به ویتامین ها و مواد معدنی نیاز 
دارند. ویتامین D، آهن، کلسیم، فلوراید 
و بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی 
دیگر باید بخش منظمی از رژیم غذایی 
نهایت دچار  این صورت در  باشند، در غیر  هر کودکی 
کمبود می شوند. به طور معمول دیگر نیازی به استفاده از 
مکمل ویتامین در کودکانی که رژیم متعادل دارند، نمی باشد.
چه موقع کودک ممکن است نیاز به مصرف ویتامین 
داشته باشد؟ طبق آکادمی اطفال آمریکا، کودکان سالم باید 
بتوانند مقدار مجاز توصیه شده روزانه همه ویتامین ها و مواد 
معدنی مورد نیاز بدن را از رژیم غذایی خود دریافت کنند. 
اما بعضی از کودکان »یک رژیم طبیعی و متعادل« ندارند. اگر 
فکر می کنید کودک شما به مکمل ویتامین نیاز دارد، ابتدا با 

پزشک خود صحبت کنید، به خصوص اگر کودک شما:
 فرد بد غذایی است )مولتی ویتامین و مکمل معدنی(.

 از دست دادن یک یا چند گروه غذایی مانند سبزیجات 
یا گوشت )مولتی ویتامین(

 D شیر کافی نمی نوشد و سایر محصوالت لبنی )ویتامین 
و کلسیم( را نمی خورد.

 بیش از حد شیر می نوشد و غذاهای دیگر را به حد کافی 
نمی  خورد )آهن(.

 رژیم غذایی وگان )گیاهخوار( دارد )در صورت عدم 
استفاده کافی از غذاهای غنی شده، ممکن است به ویتامین 

بی12، ویتامین D، آهن، کلسیم و روی نیاز داشته باشد(.
)مکمل  می کند  مصرف  ناسالم  غذای  زیادی  مقدار   

مولتی ویتامین و مواد معدنی(. 
 آب فلوراید نمی خورد )فلوراید(.

 دارای یک بیماری پزشکی، مانند سندرم روده کوتاه، 
سوءجذب، یا فیبروز کیسه ای، که می تواند منجر به مشکالت 
در جذب ویتامین ها و مواد معدنی از غذاهایی که می خورند، 

شود )مکمل های مولتی ویتامین و / یا مواد معدنی(.
.)D داروهای ضد تشنج خاصی مصرف می کنید )ویتامین 
 به دلیل آلرژی های غذایی یا بیماری، رژیم محدودی دارد.
چگونه برای کودکان یک ویتامین انتخاب کنیم؟ اکثر 
مولتی ویتامین های کودکان حاوی مقدار توصیه شده روزانه کلیه 
ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز آنها از جمله ویتامین های 
A، C، D و K، ویتامین های گروه B، آهن و کلسیم است. 
با این وجود، اگر تصمیم دارید یک مکمل ویتامین به کودک 
خود بدهید، مطمئن شوید که واقعا شامل تمام ویتامین ها و 
مواد معدنی مورد نیاز آنهاست. همه مولتی ویتامین ها مقادیر 
بهینه از همه ویتامین ها و مواد معدنی ندارند. از پزشک خود 
یا یک متخصص تغذیه بخواهید مکملی حاوی ویتامین ها یا 

مواد معدنی مورد نیاز کودک شما را معرفی کند.
به فراتر از مولتی ویتامین ها بیندیشید. مولتی ویتامین فقط 
یک قطعه از معماست. طیف وسیعی از ویتامین ها و مکمل ها 

برای کودکان در دسترس است.
روغن ماهی: هرم غذایی توصیه می کند که کودکان »ماهی های 
سرشار از اسیدهای چرب امگا3 مانند ماهی آزاد، ماهی قزل آال 
و شاه ماهی« بخورند، زیرا روغن ماهی می تواند به جلوگیری 
از بیماری عروق کرونر کمک کند. از آنجا که بسیاری از 
کودکان ماهی نمی خورند، و از آنجا که روغن ماهی نیز 

ممکن است باعث رشد مغز و جلوگیری از بیماری شود، 
بسیاری از والدین به کودکان خود مکمل روغن ماهی امگا3 
با DHA و EPA می دهند. اگرچه تصور نمی شود روغن 
ماهی برای بچه ها مضر باشد، اما کمی بحث برانگیز است، 
زیرا همه مطالعات نشان نداده اند که این ماده فوایدی دارد.

ویتامین D: ویتامین D یک ویتامین ضروری است که به 
کودکان کمک می کند تا استخوان های قوی داشته باشند و از 
بزرگساالن در برابر پوکی استخوان محافظت می کند. اگر بچه ها 
غذای کافی با ویتامین D غنی شده دریافت نکنند، مصرف 
مکمل ویتامین D با واحد 400 برای کودکان بسیار مهم است، 
بیشتر کودکان به دوزهای باالتر ویتامین D احتیاج ندارند و با 
این حال آکادمی اطفال آمریکا توصیه می کند که کسانی که به 

ویتامین D نیاز دارند باید سطح آنها بررسی شود.
خود  بچه های  به  اغلب  والدین  صمغی:  ویتامین های 
نوع ویتامین هایی  تنها  ویتامین های صمغی می دهند زیرا 
است که بچه های آنها را مصرف می کنند. فهمیدن دلیل 
نبات را دوست دارند.  اکثریت آب  آن آسان است، زیرا 
مهم است که این نوع ویتامین ها را از دسترس کودکان دور 
نگه دارید تا آنها بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنند 
و ویتامین های بیش از حد دریافت نکنند. به خاطر داشته 
باشید که ویتامین های صمغی آهن ندارند، ماده معدنی مهمی 
که بسیاری از کودکانی که مکمل مصرف می کنند معموالً به 

آن نیاز دارند و اکثر آنها کلسیم ندارند.
ویتامین C: تقریباً تمام ویتامین های مورد نیاز کودکان، چه 
مولتی ویتامین های جویدنی و چه ویتامین های صمغی، شامل 
ویتامین C است. بیشتر بچه ها، حتی بدغذاترین آنها، ویتامین 
C کافی در رژیم خود دارند، زیرا اکثر آب میوه ها حاوی 
100درصد نیاز روزانه شما به ویتامین C در یک وعده است. 
آنتی اکسیدان ها )ویتامین های A، C و E(: همانند ویتامین 
 A بعضی از والدین آنتی اکسیدان های دیگری - ویتامین های ،C

و E - به عنوان تقویت کننده ایمنی به کودکان خود می دهند. 
اینها هیچ فایده اثبات شده ای هم ندارند. همچنین بسیاری از 

غذاها اکنون با ویتامین های A، C و E غنی شده اند.
سایر مکمل ها برای کودکان: مکمل های دیگری نیز وجود 
دارند که ویتامین ها یا مواد معدنی نیستند و بسیاری از والدین 

به فرزندان خود می دهند.
فیبر: بسیاری از کودکان، به ویژه کودکانی که میوه و سبزیجات 
نمی خورند، احتماالً فیبر کافی در رژیم غذایی خود ندارند. 
آخرین توصیه ها این است که بچه ها باید از هر 1000 کالری 
که می خورند حدود 14 گرم فیبر بخورند. کسانی که رژیم 
کم فیبر دارند اغلب با مشکل یبوست و دردهای معده روبرو 
می شوند. اگر کودک شما با خوردن غذاهای دارای فیبر باال 
فیبر کافی دریافت نمی کند، می تواند از مکمل فیبر مانند 
Benefiber، Citrucel یا Metamucil بهره مند شود. برای 

بچه های کوچکتر حتی صمغ های فیبر وجود دارد.
پروبیوتیک ها: یکی دیگر از مکمل های محبوب کودکان، 
 Florastor و Culturelle for Kids پروبیوتیک هایی مانند
Kids است. پروبیوتیک ها که در انواع مختلفی از ماست نیز 
وجود دارد، تصور می شود با افزایش تعداد باکتری های مفید 
روده که در دستگاه گوارش زندگی می کنند، از رشد و رشد 

بیش از حد باکتری های مضر جلوگیری می کنند.
به خاطر داشته باشید که به جز موارد استفاده در کودکان 
مبتال به اسهال حاد، مانند ویروس معده، پروبیوتیک ها تاکنون 
هیچ فایده اثبات شده واقعی ندارند. قبل از دادن ویتامین ها، 

مواد معدنی یا سایر مکمل ها به پزشک خود صحبت کنید.
غذای آماده: آیا باید به کودکان خود ویتامین و مواد معدنی 
اضافی یا سایر مکمل ها بدهید؟ اگر به آنها نیاز دارند، پس انجام 
دهید. به عنوان مثال، کودکان نوپا که بدغذا هستند که احتماال 
یک گروه های غذایی را نمی خورند، پس به مولتی ویتامین نیاز 
دارند، نوجوانانی که شیر نمی نوشند به مکمل های ویتامین D و 

کلسیم نیازمندند و و بچه هایی که یبوست دارند از مکمل های 
اضافی فیبر استفاده کنند. فواید بسیاری از مکمل های دیگر 
مانند پروبیوتیک ها، آنتی اکسیدان ها، روغن ماهی و ویتامین 
C اضافی کمتر مشخص است، اما به والدین اطمینان خاطر 
می دهد که برای سالمتی کار درستی را انجام می دهند. برای 
تصمیم گیری آگاهانه در مورد مکمل ها، به خاطر داشته باشید که:
 ویتامین های صمغی که بسیار مورد توجه والدین و بچه ها 

هستند، معموالً آهن یا کلسیم را ندارند.
 بسیاری از ویتامین های کودکان، حتی مولتی ویتامین های 
»کامل« با کلسیم، حاوی کلسیم زیادی نیستند )معموالً 10درصد 
تا 20درصد از نیاز روزانه(. یک مکمل کلسیم خاص تر، مانند 
مکمل های ضداسید/ کلسیم Tums Kids مفیدتر خواهد بود، 
اگر بچه های شما به اندازه کافی غذای غنی از کلسیم نمی خورند.
 مقادیر زیادی ویتامین های خاص از جمله ویتامین های 
A، C و D می تواند منجر به عوارض جانبی جدی شود. 
اگر می خواهید دوز اضافی از هر ویتامین یا ماده معدنی به 
بچه های خود بدهید، با پزشک متخصص اطفال صحبت کنید.

 Carnation برخی از نوشیدنی های مخلوط پودری مانند 
Instant Breakfast Mix می تواند عالوه بر تأمین پروتئین 
و کالری اضافی به کودکان، کلسیم، آهن و سایر ویتامین ها و 
مواد معدنی مهم به یک لیوان شیر اضافه کند. آنها می توانند 
جایگزین خوبی باشند برای کودکانی که به مکمل های ویتامین 

نیاز دارند اما به طور منظم ویتامین مصرف نمی کنند.
 اگرچه ویتامین ها و سبزیجات و آبمیوه های زیادی وجود 
دارد که ادعا می کنند به کودکان شما یک وعده کامل سبزیجات 
در یک قرص، صمغ یا لیوان می دهند، اما آنها معموالً فیبر 
ندارند. اگر این منابع اصلی از میوه ها و سبزیجاتی است که 
بچه های شما دریافت می کنند، یک مکمل فیبر در نظر بگیرید، 
مگر اینکه نوشیدنی حاوی فیبر باال، 100درصد آب سبزیجات 

و سایر غذاهای حاوی فیبر باشند.

ویتامین ها و مکمل ها برای کودکان
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