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ئایا ئەمە ئەو شتەیە كە
دەتەوێت؟

لێوار بڕینی پێشەوەی ددان خوراوە و لێوارەكە زبر بووە.

ئەمە لەوانەیە بەهۆی ئەوە بێت ئەگەر ددانەكان تێك شكا بن بەهۆی ژینگەیەكی
ئەسیدی  -پێی دەوترێت داخوڕانی مینای ددان .هەرگیز مینا فەوتاوەكەت پێ
ناگەڕێتەوە.
زۆر بەكارهێنانی خواردن و خواردنەوەی ترش (ئەسیدی) وەك خواردنەوەی
بەكاربۆنكراوی بێ شەكر ،میوە و شیرینی هۆكاری سەرەكین بۆ لەدەستدانی مینای
ددان .دەرمان و ناڕێكی خواردن كە دەبنە هۆی ترشی زۆر دەكرێت ببنە هۆی
داخوڕانی ددان.
شێوازی خواردنەوەشت كاریگەری زۆری دەبێت لە سەر ئەگەری داخوڕانی ددان.
ئەگەر تێكچوونەكە زۆر بوو ،پزیشكی ددان لەوانەیە ددانی فەتاو بە پڕكردنەوە یان
تاجی بگۆڕیت.

ئەگەر هەفتانە بۆ چەندین جار
خواردنەوەی كاربۆنكراو یان ترشی
دەخۆیتەوە ،ئەوە لە مەترسی
داخوڕانی ددانیت
ترشی نێو زۆربەی خواردنەوەكان لەوانەیە ببێتە هۆی
ئەوەی مینای ددان بفەوتێت بۆیە ددانەكان شێوە
ئەصلیەكانیان لەدەست دەدەن .گشت كاتێك ئاسان
نیە خۆت تێكچوونەكە ببینیت ،بەاڵم نیشانەیەكی باوی
بریتیە لە هەستیاری ددان.
نمونەكانی خواردنەوە مامناوەند و ترشەكان:
شیر
ئاو
خواردنەوە و شەربەتی
كاربۆنكراو
چای سار

هێرشی ترشی :ددانەكان كورت و بچووكن و لە
ددانی كاتی دەچن.

مامناوەند
مامناوەند
ترشی
ترشی

چۆنیەتی خۆپاراستن لە داخوڕانی
ددان
♥ لەكاتی تێنووبوون ئاو بخۆوە.
♥ خواردنەوە ترشی و كاربۆنكراوەكان دوابخە بۆ كاتی
ژەمەكان  -نەوەك لە نێوانیان
♥ ژەمەكان تەواو بكە بە پەنیر یان شیر كە ئەمە
یارمەتیدەرە بۆ هاوتاكردنی ترشیەكان

هێرشی ترشی :مینای دواوەی ددانەكانی
سەرووی پێشەوە بە تەواوەتی داخوڕاون بەهۆی زۆر
خواردنەوەی خواردنەوە ترشی و كاربۆنكراوەكان.

♥ قامشی خواردنەوەكان بەكاربێنە .ئەمە خواردنەوەكە
لە ددانەكانت دوور دەخاتەوە
♥ بە الیەنی كەم یەك كاتژمێر چاوەڕوان بە دوای
خواردن یان خواردنەوەی هەر شتێكی ترشی بەر لە
ددان شوشتن
♥ چەندین دەرمان دەبنە هۆی كەمكردنەوەی ڕژاندنی
لیك .بێشتی بێ شەكر دەبێتە هۆی دروستكردنی
لیك بۆ یارمەتیدانی لە هاوتاكردنی ترشە
داخوڕێنەرەكان كە لە دەمت دروست دەبن.
♥ دەمت پاك بكەوە ئاو یان مەعجونی ددان دواى
ڕشانەوە یان هاتنەوەی ترشی.
♥ گشت كەسێك دەتوانێت حەبی فلۆرید یان گیراوەی
فلۆرید بەكاربێنێت .داوای ئامۆژگاری لە پزیشكی
ددان /تایبەتمەندی پاكوخاوێنی تەندروستیت بكە.

هێرشی ترشی :پەڵەی بەرچاو لە الی پێشەوەی
ددانەكانی پێشەوە كە مینا بەشێكی داخوڕاوە.
خواردنەوە ترشیەكان مینای تەنك كردوە ،و ددانەكە
زۆر بە توندی شۆردراوە .فڵچەیەكی نەرم و
مەعجونی ددانی كەم فلۆرید بەكاربێنە.

