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 ًکلت قببل تَجِ بزای شوب هددجَ هحتزم:

1. 

2. 

3. 

4. 

 کلعترٍم:

 

کلعترٍم اٍلیي شیری اظت کِ تَظط هابر   

تَلید هی شَر. یک هبیع ز ر  ًگ ظرشب  از  

آًتی ببری کِ ظیعتن ایوٌی بدى ًاَزار  ا    

تقَیت ٍ از اٍ ر  برابر بیوب ی ّب هحبفاتات   

 هیکٌد 

آًتی ببری ًَعی پرٍتئیي اظت کِ تاَظاط   

ظیعتن ایوٌی ظبختِ هی شَر ٍ بِ ٍیرٍض 

ّب ٍ ببکتری ّب حولِ کررُ،آًْب  ا از بیي هی 

برر .ایي شیر بِ شکل گیری لَلِ گاَا شای    

 ًَزار ًیس کوک هی کٌد

کلعترٍم ،ًَزار  ا ر  هقببل بیواب ی ّابی     

ببکترییبییَ ٍیرٍظی بِ ٍیصُ آًْابیای کاِ      

هبر ،ًَزار ٍ خبًَارُ بیشتر ر  هارارآ آى     

ّعتٌد حفظ ٍ از ای کَلی )ًَعی ببکتری( ٍ   

آلرشی جلَگیری هیکٌد . هصرف هبّی باِ     

تَلید چٌیي پرٍتئیي ّبیی ر  شیار هابر      

 کوک هی کٌد.

 اًَاع پزٍتئیي:

 

.شیز اًسبى حبٍی دٍ ًَع پرزٍترئریري اسرت         1

 06پزٍتئیي ٍی ٍ کبسئیي کِ ًسبت آًْب بِ ّن   

 است 46بِ 

پزٍتئیي ٍی پزٍتئیي خبلض،طبیعی ٍ بب کیفیرت  

ببالست ٍ پزٍتئیي کبسئیي یکی اس هٌببع اطرلری   

تبهیي کلسین هَرد ًیبس بدى اًسبى هی ببشد. ایي  

تعبدل پزٍتئیٌی هَجب ّضن سزیع ٍ آسبى آًْب 

هی شَد. ایي دٍ ًَع پزٍتئیي بِ شدت کَدک  

 را در بزابز عفًَت ّب حفبظت هیکٌد 

 الکتَفزیي:

الکتَفزیي ًبم یک پزٍتئیي در شیز هبدر اسرت    

کِ هبًع رشد ببکتزی ّب دردستراربُ ارَار       

 هیشَد.

 



چِ اهالح ٍ ٍیتبهیي ّبیی در شیز هربدر    

 ٍجَد دارد:

شیز هبدر بْتزیي هٌبع هَاد هغذی برزای    

 ًَساد است 

بسیبری اس عٌبطز هَجَد در شریرز هربدر      

کَدک را هقببل عفًَت ٍ بیروربری ّرب      

 حفظ هیکٌد

پزٍتئیي ّبی هَجَد در شیز هبدر بسریربر   

راحت تز اس پزٍتئیي هَجَد در شیز اربٍ  

 ّضن هی شًَد

در اداهِ بزخی اس اهالح هَجَد در شیرز  

هبدر ٍ خَاص آى بزای ًَساد بیبى شردُ  

 اًد

 ظیر تب پیبز شیر رّی:

فَاید شیر هبر  بر ّیچ کط پَظیدُ ًیعت 

اهب ّوچٌبى چیسّبیی ّعت کِ شبید ر  

هَ ر شیر هبر  ًداًید. احتوبال برد از خَاًدى 

ایي هطبلب شگفت زرُ خَاّید شد کِ شیر 

هبر  تب چِ اًدازُ برای ًَزار ا زشوٌد ٍ 

 ضرٍ ی اظت

شیر هبر  ًخعیت غذایی اظت کِ بِ ًَزلد 

تبزُ هتَلد شدُ رارُ هیشَر بٌببرایي کیفیت 

 آى از اّویت زیبری برخَ را  اظت

شیر رّی هوکي اظت بِ صَ ت هعتقین 

تَظط هبر  یب غیر هعتقین از طرظق شیر 

رٍغ بِ ًَزار اًجبم شَر. طبق تَصیِ ّبی 

ظبزهبى جْبًی بْداشت بْتر اظت کَرک ر  

هبُ اٍل از طریق ظیر هبر  تغذیِ شَر ٍ 6

ظپط ر  رصَ ت آهبرگی الزم از هَار 

 غذایی جبهد اظتفبرُ کٌد

فَاید شیر هبر  برای ًَزار بِ حدی اظت کِ 

آثب  هثبت آى ر  کَرکی ٍ بس گعبلی کبهال 

 هشَْر اظت
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