داًشوٌذاى ػمیذٍ داسًذ سًگ ًاسًدی ،اکغیژى سعاًی تَ هغض سا افضایش هیدُذً ،یشّتخش اعت ّ فؼالیت رُي
سا تحشیک هیکٌذ.
باسی با رنگها
سًگُا ًمش هِوی دس دًیای ها تاصی هیکٌٌذ .سًگُا هی تْاًٌذ افکاس ها سا تحت علطَ خْیش دسآّسًذ ،اػوال ها
سا تغییش دٌُذ ّ ّاکٌش ُایی سا عثة شًْذ .سًگُا هیتْاًٌذ چشنُای شوا سا آصاس دادٍ یا آسام کٌٌذ ،فشاس
خْى سا تاال تثشًذ ّ تش دسخَ عیشی یا گشعٌگی ها تأثیش تگزاسًذ .دس ّالغ آًچَ کَ ها اص آى خْاُین ًْشت ،تأثیش
سًگُا تش اشتِای هاعت .تشخی سًگُا اشتِا سا عشکْب هیکٌٌذ (کَ ایي هْسد تشای کغاًی کَ لظذ کن کشدى
کالشی سا داسًذ عْدهٌذ اعت) دس حالی کَ عایشیي عشػت تٌفظ ّ ضشتاى للة سا تاال هیتشًذ.
جذابیت رنگ
اها چشا؟ اطْال دّ ًکتَ دس غزا ُغت کَ اشتِای ها سا تحشیک هیکٌذ؛ سًگ ّ تْ .سعتْساىداسُا ّ هذسعاى
آشپضی عالُاعت کَ هیداًٌذ خزاتیت غزاُای گًْاگْى تا سًگ آًِا استثاط تٌگاتٌگی داسدّ .لتی کَ دس هدلَای
طفحات آشپضی سا هشّس هیکٌیذ ،احغاط گشعٌگی تَ شوا دعت هیدُذ ّ ایي دلیلی ًذاسد خض ایٌکَ شکل
غزا هْخة خشّج ًْسّىُا اص ُیپْتاالهْط هیشْد ّ حظ گشعٌگی دس ها تیذاس هیشْد.
رنگ های خىراکی و غیزخىراکی
تغیاسی اص سًگ ُای عشد تَ طْس طثیؼی دس طثیؼت ّخْد ًذاسًذ ّ هتخظظاى تَ تاصگی هْفك تَ عاخت آى
شذٍ اًذ .تا ایي حال شوا کوتش خْساکیای پیذا هیکٌیذ کَ سًگ ُایی هثل آتی سا دس خْد داشتَ تاشذ .ایي سًگ
تا تْخَ تَ تشتیت رٌُی ها تَ ُیچ ّخَ اشتِا تشاًگیض ًیغت ّ ایي هْضْػی اعت کَ فشاسیاى اص چالی تایذ تَ آى
تْخَ کٌٌذ ّ سژین خْد سا تَ ًْػی سًگ عشد تضًٌذ.
نارنجی:اس آبگىشت تا آب پزتقال
داًشوٌذاى ػمیذٍ داسًذ سًگ ًاسًدی ،اکغیژى سعاًی تَ هغض سا افضایش هیدُذً ،یشّتخش اعت ّ فؼالیت رُي
سا تحشیک هیکٌذً .اسًدی خضء سًگُای گشم ّ هطلْتی اعت کَ تَ شوا احغاط ساحتی هیتخشذ .هثال تشای
ّػذٍ طثحاًَ اعتفادٍ اص آب ُْیح یا آب پشتمال کاهال دس خذهت کغاًی اعت کَ دّعت داسًذ طثحاًَ هفظل
تخْسًذ .صسدچْتَ تَ ػٌْاى یکی اص اطلیتشیي ادّیَُا ،سًگ ًاسًدی سا تَ غزا هیدُذ ّ ُویي هغألَ غزا سا
خْشوضٍتش ًشاى هیدُذ .تدشتَ خْسدى آتگْشتً ،شاىدٌُذٍ ایي اعت کَ لْم ایشاًی تا ایي سًگ الفت دیشیٌَ
داسد.
سبش:شکمىهای سالم
عثض سًگ طثیؼت ،عالهتی ّ فشاّاًی اعت ّ طشفذاساى تغیاسی داسد .تَ دلیل استثاط سًگ عثض تا طثیؼت اغلة اص
آى تَ ػٌْاى سًگی آساهش تخش یاد هیشْد ّ خْساکی ُای عثض سًگ دس تاّس ػوْهی عالن ّ هٌاعة تشای
خْسدى ُغتٌذ .اگش شوا تَ سًگ عثض ػاللَ داسیذ ،هیتْاًیذ اص تشکیثات اًْاع عثضیُای خشک ّ تاصٍ ّ اًْاع
طیفیخات دس عفشٍ خْد اعتفادٍ کٌیذ ّ تا هی تْاًیذ تذّى ًگشاًی آًِا سا هیل کٌیذ .الثتَ تشای تشخی اص ایشاًیُا
خْساکی ُای عثضسًگ اشتِاتشاًگیض ُغتٌذ ّ تاصٍ تؼذ اص للغ ّ لوغ کشدى غزای عثض ًْتت تَ غزای اطلی
هیسعذ.
سرد:شادی شیزین

هِوتشیي ادّیَ ای کَ سًگ صسد سا تَ غزا تحویل هیکٌذ ،صػفشاى اعت کَ طیفی تٌذ اص ایي سًگ شاد هحغْب
هیشْد .تَ غیش اص ایي سّغيُای هؼطش عٌتی ّ کشٍ ُن ایي سًگ سا دس خْد داسًذ .سًگ صسد هحشک اشتِاعت
چْى هْخة تشاًگیختي احغاط شادی هیشْد .خْخَکثاب یکی اص خْشوضٍتشیي خْساکیُایی اعت کَ تَ ایي
طیف ًضدیک اعت .ایي سّصُا اعتفادٍ اص فلفل صسد ًیض تَ شذت هْسد تْخَ آشپضُا لشاس گشفتَ اعت چْى تشکیة
اشتِاتشاًگیضی تَ غزا هیدُذ.
خاکستزی:حالم بد شد!
سًگ خاکغتشی اشتِا سا کن هی کٌذ ّ حتی هْخة دلضدگی شوا اص غزا خْسدى هیشْد.تَ گفتَ پضشکاى
هتخظض ًکتَ هثثت ایي سًگ آى اعت کَ هْخة کاُش اضطشاب  -دس کٌاس آى اشتِا  -هیشْد .اگش هیخْاُیذ
خیلی تَ خْدتاى عخت تگیشیذ دس هحیظ خاکغتشی غزا تخْسیذ.
الثتَ ایي کاسی اعت کَ تاػث هی شْد خیلی اص غزاخْسدًتاى لزت ًثشیذ .تَ ُش حال خْد داًیذ.
قزمش:رنگ گزسنگی
سًگ لشهض اص لحاظ احغاعی فْق الؼادٍ لذستوٌذ تْدٍ ّ عششاس اص اًشژی اعت .ایي سًگ ،عشػت تٌفظ ّ فشاس
خْى سا تاال هیتشد ّ ُوچٌیي اشتِا سا تحشیک هیکٌذ .تَ دلیل ُویي تاثیش اغلة دس سعتْساىُا اص سًگ لشهض
اعتفادٍ هی شْد .اطْال لشهض سًگی تٌذ ّ اشتِاتشاًگیض اعت کَ طیف هختلفی اص غزاُا تا آى استثاط تٌگاتٌگی
داسًذ .هِوتشیي سًگُای خْساکی ُن اص سًگ لشهض ًشأت هیگیشًذُ .وچٌیي تغیاسی اص چاشٌیُا عشخسًگاًذ.
تَ ًظش هیسعذ هغض ها دستشاتش ایي سًگ کاهال تشتیت شذٍ اعت.
فیزوسهای:یار و یاور الغزها
سًگ فیشّصٍای اشتِا سا تحشیک هی کٌذ .ایي سّصُا پاعتاُای خذیذی تَ ایي سًگ تْلیذ شذٍ اعت اها تیش اص
آًکَ ایي سًگ تؼشیف خْساکی داشتَ تاشذ ،دس دکْس آشپضخاًَ هْسد اعتفادٍ لشاس هیگیشد .اگش تظْیشی شاهل دّ
سًگ فیشّصٍ ای ّ ًاسًدی تش دیْاس آشپضخاًَ آّیضاى کشدٍ ّ ٌُگام طشف غزا تَ آى ًگاٍ کٌیذ ،خیلی صّد اص شش ُیکل
الغش ّ اعتخْاًی خْد خالص خْاُیذ شذ.
آبی:الغزی همین جاست
عشهای سًگ آتی ،دس تضاد تا اشتِاعت.ایي سًگ هْخة کٌذ شذى هتات ْلیغن شذٍ ّ اثش آساهش تخش داسد .سًگ
آتی لْیا تا احغاط خًْغشدی ّ آساهش ُوشاٍ اعت .تَ دلیل ایٌکَ ایي سًگ تَ ًذست تَ طْست طثیؼی یافت
هیشْد ،اغلة اص آى تَ ػٌْاى کاُشدٌُذٍ اشتِا اعتفادٍ هیکٌٌذ .تٌاتشایي ٌُگام غزا خْسدى یا آشپضی ًثایذ
اص ایي سًگ اعتفادٍ کٌیذ .تٌا تش تْطیَ کاسشٌاعاى اگش لظذ سژین گشفتي داسیذ ،تِتش اعت یک الهپ آتی سّی عش
یخچال لشاس دُیذ تا هیل تَ خْسدى سا دس خْد عشکْب کٌیذُ .وچٌیي هیتْاًیذ اص تشماب یا سّهیضی آتی اعتفادٍ
کٌیذ یا دس یک فضای آتی سًگ غزا تخْسیذ ...الثتَ اگش اضافَ ّصى داسیذ.

