سبک سًذگی کلی بزای افزاد با هشاج گزم ٍ تز یا غلبِ خلط دم.
عول بِ اصَل ایي ًسخِ در فصل بْار ٍ هکاى ّای با آب ٍ َّای گزم ٍ تز (شزجی) هَکّذ است.
هَارد سیز هطلق ًوی باشذ ،یعٌی الشاها ًبایذ ّوِ هَارد پزّیشی قطع شًَذ ٍ هَارد هفیذّ ،وِ هصزف شًَذ .با تَجِ بِ عادت ٍ تجزبِ شخصی ،اس بیي آى ّا اًتخاب کٌیذ.

اجشای سًذگی

پزّیش شَد یعٌی سیادُ رٍی ًشَد

طعن

ضیزیي ،زلد ،زٌس ،ضَر.

غذا

خرسٌی ّا (آب خش ،ترار خش) ،آتىی :اًَاع آش ٍ سَج
گَضر لزهش سیاز ،گَضر گاٍ ،ضسز ،ضسزهزغ .تَللوَى،وثه،
ٍ ذَرضر سثشیداذ ،آتسٍغ ذیار ،هاّی ،ووی هزغ،
تلسرچیي .خگز ،زل ٍ للَُ،ولِ خاچًِ .اى سیاز ،تاگر یا ذویز.
غذاّای ًطاسسِ ای ،تزًح ،هاوارًٍی ،سیة سهیٌی .حثَتاذ سیاز .هاش ،عسس (ون) ،خَ ،هاسر.
چزب .وزُ ٍ ذاهِ.سزخ وززُ (حسی اخشای ذَرضر) ،تَ زازُ یا گزسٌگی ٍ رٍسُ زاری
زفر زازُ .زرن هزغ ،عسل ،فسٌداى .هزتاخاذ .خزذَری

ضزتر ّای ذیلی ضیزیيًَ ،ضاتِ ّای ضیزیي ٍ گاسزار،
ًَشیذًی گزم ٍ زاغ،واوائَ ،لًَُْ ،سىافِ
خز ًَضی

خَردًی ّا ٍ آشاهیذًی ّا

هفیذ

سیز ،خیاس ،ززذَىً ،عٌاع ،ززُ ،ضاّی ،ضَیس  ،خعفزی ،وزفس،
سبشی
تازهداى ،ولن ،وٌگز ،ضٌثلیلِ

هیَُ

تی هشُ ،ززش ،هلس (هرسصزی ززش).

ذٌه ،زٍغ ،آب هیَُ ّا یا سثشی ّای هفیس سیز ٍ یا ووی
ضزتر ون ضیزیي ّزیه (زر صَرذ ضعف) ،ضزتر
سىٌدثیي هلس .چای سثش یا ززش
وسٍ ذَرضسی ،تاهیِ ،اسفٌاج ،واَّ ،ذیار،گَخِ فزًگی،
ساالز،گطٌیش ،تاللی ،سرضه ،ریثاس

ضیزیي تا غذائیر تاال :اًدیز ،اًگَر ،زَذ سفیسً ،ارگیل ،هَس ،اًثِ ،آلثالَ ،آلَ ،گَخِ سثش ،اًار ،ضازَذّ ،لَ ،سرزآلَ ،زوطهٌّ ،سٍاًِ،
هزوثاذ (لیوَ ززش ،گزیح فزٍذ ،خززمالً ،ارًگیً ،ارًح) ،ویَی،
ذزتشُ ،طالثی ،آًاًاس ،ذزها ،گالتی ،تِ ،سیة ضیزیي،
زوزٌّسی زاسُ ززش یا هلس (غیز ضَر ٍ غیز فزآٍری ضسُ)،
گیالس ،لیوَ ضیزیي
سیة هلس

تازام سهیٌی ،فٌسق ،خسسًِ ،رَزچی ،وطوص ،گززٍ ،زروِ ّا،
تٌقالت
وٌدس ،تازام  .چیدس .ضیزیٌی خاذ لٌازی ،ویه ٍ تیسىَیر

تزگِ ّلَ ٍ سرزالَ ،آلثالَ ذطه ،لَاضه ،آلَچِ ،سٌدس

ازٍیِ خاذ :فلفل ،سًدثیلّ ،ل ،زارچیي ،سعفزاىً ،وه.
چاشٌی
افشٍزًی ّا ٍ طعن زٌّسُ ّا

لیوَ عواًی ،رب اًار ،غَرُ ،آلَ ترارا ،ززضیداذ ،لزُ لَرٍذ

شزایط
هحیطی
فعالیت ّای

گزم ٍ رطَتسی (ضزخی) .آفساب هسسمین،هداٍر زریا زر َّای گزم ذٌه ٍ ذطه ،حوام ٍ زٍش آب ذٌه غیز طَالًی،
خىَسی سزز ،هٌاطك هززفع ضوال ٍ ضوال
ذاًِ ّا یا ازاق ّای خٌَتی آفساب گیز .حوام ،زٍش،اسسرز
غزب وطَر .ذاًِ ّا یا ازاق ّای ضوالی .سًَای ذطه
سًَا یا خىَسی زاغ ٍ زارای ترار.
ٍرسش زر هحیط ّای ًاهٌاسة فَق

اًَاع ٍرسش ّای سزیع ٍ رٍ تِ سٌگیي عزق گیز :زٍیسى،
طٌاب سزىٍ ،الیثال ،تسىسثال ،رسهی ،تسًساسی ،زٌیس،
زٌیس رٍی هیش ،تسهیٌسَى .ضٌا زر آب ذٌه ،اسىی

ذَاب سیاز .گزهی هحل ذَاب .زطه ًزم،
رٍ اًساس ضرین ٍ خطوی گزم (هگز زر ضزایط ذیلی ذٌه)

ذٌىی هحل ذَاب ،سیز اًساس سفر ٍ ًاسن .رٍ اًساس ًری ٍ
ذٌه

بذًی
خَاب ٍ
بیذاری

فیلن ّای احساسی ٍ هالین ،زا حسی ززسٌان یا
ولیِ اهَر زحزیه وٌٌسُ ضاهل :فیلن ّای ووسی ّیداًی،
رخذادّای خززحزن ٍ ذطي؛ هَسیمی ّای ذیلی زٌس؛ عطزّای زٌس ٍ گزم؛ حشى آٍر .هَسیمی ّای هالین ،آرام ٍ عویك .عطزّای هالین
ٍ ذٌه .رًگ ّای سازُ رٍضي (سفیسً ،یلی) ٍ گاّا زیزُ
رًگ ّای زٌس هثل لزهش ،سرز یا ًارًدی (لثاس ،هحیط)
رٍاًی
(آتی ،لَُْ ای ،هطىی)

