سبک سوذگی کلی بزای افزاد با مشاج سزد ي تز یا غلبٍ خلط بلغم.
عمل بٍ اصًل ایه وسخٍ در فصل سمستان ي مکان َای با آب ي ًَای سزد ي تز مًکّذ است.
مًارد سیز مطلق ومی باشذ ،یعىی الشاما وبایذ َمٍ مًارد پزَیشی قطع شًوذ ي مًارد مفیذَ ،مٍ مصزف شًوذ .با تًجٍ بٍ عادت ي تجزبٍ شخصی ،اس بیه آن َا اوتخاب کىیذ.

اجشای سوذگی

پزَیش شًد یعىی سیادٌ ريی وشًد

طعم تی هضُ ،تشش ،هلس (هختصشی تشش)

غذا

آتىی ٍ لعاتی :آش ٍ سَج سضتِ یا خَ ،ولِ خازِ ،سیشاتی
ضیشداى .غزای سشد .غزاّای سشیع ،آهادُ ٍ حاضشی:
اًَاع ساًذٍیر والثاس ،سَسیسّ ،وثشگش...؛ خیتضا؛
اًَاع وٌسشٍ .غزاّای هاًذُ ،فشیض ضذُ ،صٍدخض ضذُ.
گَضت گاٍ ،هاّی هخصَصا ضَس ٍ دٍدی .عذس ،هاش ،لَتیا سثض،
رست ،خَ .خٌیشوٌِْ ٍ خٌیش خیتضاً .اى تاگت یا خویش .آتذٍغ خیاس،
هاست تشش .تشًح صیاد .خَ .هاواسًٍی ،سیة صهیٌی،
ضیشیٌی لٌادی خاهِ داس ،خاهِ ٍ وشُ ،دًثِ ٍ زشتی .خشخَسی

خًردوی َا ي آشامیذوی َا

آب صیاد ٍ عادتی .سشد یا داسای یخ ،دٍغ تشش .خشًَضی

وًشیذوی

مفیذ
تلخ ،تٌذ ،ضَس ،ضیشیي
وثاب ،آتگَضت یا سَج تا گَضت تشُ ،ضتش ،ضتش هشغ،
تَللوَى ،هشغ ،وثه ،تلذسزیي ،وثَتش،گٌدطه .وثاب
دل هشغ یا گَسفٌذ ٍ گاّی خگش ٍ للَُ .فشًی (حشیشُ) ّا.
تفت دادُ یا تَ دادُ .لسوت خاهذ خختٌی ّا (خَسضت ٍ
سَج) .تا حذٍدی زشب .گٌذم (ًاى ،دس آش ٍ سَج ،خَاًِ).
ًخَد ٍ لَتیاً ،خَدآب .تخن هشغ ،فسٌداى ضیشیي تذٍى سب.
عسل .ووی تشًح .گشسٌگی ٍ سٍصُ داسی .ضیشُ خشها یا اًگَس
ضیشیٌی ّای طثیعی ،خاًگی ٍ خطه:تیسىَیت سثَس داس
وال ون.گشم ٍ داغ ،ضیش تاصُ ٍ گشم تا یه لاضك زایخَسی
خَدس صًدثیل تشای یه لیَاى هعوَلی ٍ ووی عسل یا
ًثات ،آب هیَُ ّا یا سثضی ّای هفیذ صیش ٍ یا ضشتت
ّشیه ،ضشتت سىٌدثیي ضیشیي .زای سفیذً ،عٌاع،داسزیي
صعفشاى .واوائَ ،لًَُْ ،سىافِ ،زای خشسًگ
تحول تطٌگی تا حذ هوىي

ساالد ،خیاس ،گَخِ فشًگی ،واَّ ،اسفٌاج غَسُ ،وذٍ خَسضتی،
سبشی تاهیِ ،تاللی ،صسضه ،سیثاس ،لاسذ ،گطٌیض،

ًعٌاع ،تشخَى ،هشصُ ،خعفشی ،تشُ ،ضاّی ،ضَیذ
وشفس ،وٌگش ،سیش ،خیاص ،ضٌثلیلِ ،سیحاى ،زغٌذس ،تشب،
َّیح ،ولن ،گل ولن ،تادهداى

هشوثات :خشتمالً ،اسًگیً ،اسًح ،لیوَ تشش،گشیح فشٍتٌّ .ذٍاًِ،
میًٌ ّلَ،ویَی ،آلَ ،صسدآلَ ،آلثالَ ،گَخِ سثض ،ضاتَت ،توطه،
صغال اختِ ،توشٌّذی ،اًاس تشش ،سیة تشش

ضیشیي ٍ فطشدُ :اًدیش ،تَت ،سیة گالب ،سیة ضیشیي،تِ،
هَص ،آًاًاسً ،اسگیل ،اًگَس ،خشتضُ ،گالتی
ون :طالثی ،آلَی ضیشیي ،گیالس ،لیوَ ضیشیي

تىقالت

خاستیل ،تشگِ ّلَ ٍ صسدالَ ،آلثالَ خطه ،لَاضه ،آلَزِ ،سٌدذ

خشها ،وٌدذ ،فٌذق ،گشدٍ ،تادام صهیٌی ،خستِ ،تادام،
اًدیش ،وطوص ،هَیض ،تخوِ ّاً ،ثات ،آتٌثات

آب غَسُ ،آب لیوَ ،لیوَ عواًی ،اًَاع سس (سفیذ ،لشهض) ٍ سب .وطه .فلفل ،صًدثیلّ ،ل ،داسزیي ،صعفشاى .هشتاّای خاًگی اص
چاشىی
سب اًاس .لشُ لَسٍت .تشضی خات ٍ سشوِ .طعن دٌّذُ ّا ی حاضشی .هیَُ ّا یا تشخی سثضی ّای هفیذ فَق
شزایط
محیطی

سشد ،تش ،تاسیه .حوام ،دٍش ،استخش یا خىَصی طَالًی ٍ سشد.
هٌاطك هشداتی یا هشتفع (وَّستاًی) ضوال ٍ ضوال غشب وطَس.
خاًِ ّا یا اتاق ّای ضوالی یا طثمات صیش صهیي .تاد وَلش ٍ خٌىِ

ٍسصش ّای آتی ،سالٌی آسام ٍ ون تحشن ،فىشی ٍ توشوضی.
فعالیت َای ضٌا هخصَصا دس آب سشد یا هٌاطك سٍتاص (سٍدخاًِ)،
صهستاًی :اسىی ،ضطشًح ،تیلیاسد
بذوی
گلف ،تیشاًذاصی
خًاب
ي
بیذاری

خَاب طَالًی تذٍى اًمطاع .خَاتیذى هیاًِ سٍص .سطَتت ٍ سشدی
هحل خَاب ،تطه ًشم ،سٍ اًذاص ون ٍ ًخی.
خَاتیذى تذٍى صیش اًذاص یا سٍ اًذاص.

تواضای فیلن ّای خیلی احساسی ،حضى آٍس ،تشسٌان.
رخذادَای هَسیمی ّای حضى آٍس .سًگ ّای سٍضي ،یىذست ٍ
تذٍى تٌَع (سفیذ ،آتی یا سثض ووشًگ) .عطشّای خیلی سشد
رياوی

گشم ٍ خطهًَ ،س وافی .هٌاطك هشوضی ٍ خٌَتی وطَس،
خاًِ ّا یا اتاق ّای خٌَتی آفتاب گیش .حوام ،دٍش یا
خىَصی داغ ٍ وَتاُ هذت؛ سًَای خطه طَالًی.
ٍسصش ّای خش تحشن ٍ ضاد هخصَصا دس فصَل سشد:
خیادُ سٍی یا دٍزشخِ سَاسی دس آفتاب ،دٍیذى ،تٌیس
سٍی هیض ،تذهیٌتَى ،طیوٌاستیهٍ ،الیثال ،تسىتثال،
سصهی هحذٍد (تىَاًذٍ ،واساتٍٍِ ،ضَ) .گاّی ضٌا دس آب گشم.
خَاب هتعادل ،گشهی ٍ خطىی هحل خَاب .صیش اًذاص سفت
ٍ ضخین خطوی یا گلین .سٍ اًذاص ضخین ٍ خطوی گشم
تیذاس ضذى تیي خَاب ٍ ووی لذم صدى ٍ حشوات وططی
ولیِ اهَس تا حذی تحشیه وٌٌذُ ضاهل :فیلن ّای ّیداًی
خشتحشن ٍ گاّی خطي؛ هَسیمی ّای تا دستگاُ ووی تٌذ
عطشّای گشم ٍ تٌذ؛ سًگ ّای ضاد تٌذ هثل لشهض ،صسد
یا ًاسًدی (لثاس ،هحیط)

