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 مقدمه
 

ُضف اػ ایي پغّژٍ . كض عیؼیپایَ  2013صع ؿال  (IDDSI)تغای تیواعاى صچاع استالل تلغ  پغّژٍ تیي الوللی اؿتاًضاعصؿاػی عژین ؿظایی

ع ایجاص یک ّاژٍ ًاهَ اؿتاًضاعص تغای ؿظاُا تا تاكتِای هشتلق ّ هایؼات ؿلیظ كضٍ هی تاكض کَ هی تْاًض تغای تیواعاى صچاع استالل تلغ ص

 .ی هْعص اؿتلاصٍ هغاع گیغصتواهی ؿٌیي، صع ُغ ًْع هغکؼ صعهاًی ّ تا ُغ كغٌُگ

ؿطخ  8هی تاكض کَ كاهل آی صی صی اؽ آی داهل ؿَ ؿال کاع هضاّم کویتَ  ،ًِایی عژین ؿظایی تغای تیواعاى صچاع استالل تلغ ؿاستاع

 . ّ کض عًگی كٌاؿایی هی كًْض اؿن ایي ؿطْح تَ ّاؿطَ كواعٍ، . اؿت( 7-0)

ؿاؽ یک عّف ؿاصٍ اًضاػٍ گیغی تواهی ایي تؼاعیق تغ ا. ؿطْح آی صی صی اؽ آی كغاُن هی کٌض تغای  تْضیذات کاهلی عا  هضعکایي 

تلغ یا هغاهثیي آًِا، صعهاًگغاى، هتشوویي تشق تـظیَ یا هٌایغ ؿظایی  استالل صچاعؿطخ ؿظا ًْكتَ كضٍ اًض ّهی تْاًٌض تْؿظ تیواعاى 

 . هْعص اؿتلاصٍ هغاع گیغًض

كاهل عّكِای اًضاػٍ گیغی آی صی صی اؽ آی، كْاُض آی صی صی اؽ آی ّ ؿْاالت عایج صع  هضاعکعاٍ ؿایغ هی تْاًض تَ ُن هضعکایي 

 .ػهیٌَ آی صی صی اؽ آی هْعص هطالؼَ هغاع گیغص

ؿالهت، هٌایغ، اًجوٌِای تشووی ّ هذوویي کوال تلکغ عا  دْػٍ کویتَ آی صی صی اؽ آی اػ تواهی تیواعاى، هغاهثیي، هتشوواى

 . صاعص

 . تلکغ هی کٌین داهیاىُوچٌیي اػ دوایت تی صعیؾ 

  .تغای کـة اطالػات تیـلتغ هغاجؼَ کٌیض (www.iddsi.org)لطلا تَ ؿایت آی صی صی اؽ آی 
 

کمیته آی دی دی اس آی 
 

( اؿتغالیا)یچغّ ؽ، جْلی (کاًاصا)پیتغ لن : عّؿای کویتَ

 

، (ژاپي)، جْى کایاكیتا (اًگلـتاى)، تي ُاًـْى (کاًاصا)، جاًیؾ صیْؿتیي (تغػیل)، عّتغتْ صاًتاؽ (چیي)جیاًلَ چي : اػضای کویتَ

(. کاًاصا)ًا اؿتیل ، کاتغی(آلواى)ؿًْکَ اؿتٌچْػ ، (آهغیکا)، لْییؾ عیکْلوَ (آكغیوای جٌْتی)، هغكي پیالی (اًگلـتاى)کاعّلیي لکْ 

 

(. آهغیکا)جْ هْعی : اػضای هثلی کویتَ

 

ؿاػهاًِا ّ هٌایغ  آژاًـِا،تْؿظ تؼضاص ػیاصی اػ آی صی صی اؽ آی .ّ ًیتی تضّى کـة ؿْص صاعص هـتولهْجْصیتی آی صی صی اؽ آی 

 . ًضاكتَ اًض آی صی صی اؽ آیداهیاى ُیچگًَْ صسالتی صع طغادی ّ تْؿؼَ ؿاستاع . كضٍ اؿت دوایت هالی

 

 (2012-2015) آی صی صی اؽ آیتْؿؼَ ی ؿاستاع 
 

 آی صی صی اؽ آیػیغ تَ ساطغ دوایت ُای تی صعیـلاى صاعص صع هغادل تْؿؼَ ؿاستاع کوال تلکغ عا اػ داهیاى  آی صی صی اؽ آی

 .صاعص
 

 Nestlé Nutrition Institute (2012-‐2015) 

 Nutricia Advanced Medical Nutrition (2013-‐2014) 

 Hormel Thick & Easy (2014-‐2015) 

 Campbell’s Food Service (2013-‐2015) 

 apetito (2013-‐2015) 

 Trisco (2013-‐2015) 

 Food Care Co. Ltd. Japan (2015) 

 Flavour Creations (2013-‐2015) 

 Simply Thick (2015) 

 Lyons (2015) 

 
 . آی صی صی اؽ آی کوال تلکغ عا اػ داهیاى سْص صاعص. اجغای آی صی صی اؽ آی صع صؿت اهضام هی تاكض

http://iddsi.org/about-‐us/sponsors/ 

  

http://iddsi.org/about-
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 ٌاَیژگی/ تُضیحات 

 

 هاًٌض آب جاعی هی كْص. 

 ؿغیغ جاعی هی كْص . 

 َكٌجاى یا ًی هتٌاؿة تا ؿي ّ ًْک پـتاًک/ هی تْاًض تْؿظ ُغ ًْع ؿغكیل ،

  .ًْكیضٍ كْصهِاعتِای كغص 

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

  تضّى ُیچ سطغی تغای کٌتغل اًْاع هایؼات ػولکغصیتْاًایی 

 روش تست کردن

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ 

 

 

تست جزیان  

 آی دی دی اص آی 

 

 

  خارج شده و هیچ  یمیلی لیتر 10 ثانیه به طور کامل از سرنگ 10مایع در عرض مدت

تَ صؿتْعالؼول تـت جغیاى هایؼات آی صی صی اؽ )باقیمانده ای به جا نمی گذارد 

 (.آی هغاجؼَ کٌیض

  

 رقیق 0 
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 َیژگیٍا/ تُضیحات 

 

 اػ آب ؿلیظ تغ اؿت. 

  ًْكیضى صاعصصع هوایـَ تا ًْكیضًیِای عهین ًیاػ تَ تالف تیلتغی تغای. 

 َهی گظعص ًْک پـتاًک/اػ صاسل ًی، ؿغًگ، ؿغكیل. 

 اػ ًظغ ؿلظت كثیَ كیغ سلک ضض اؿتلغاؽ هْجْص صع تاػاع هی تاكض . 

 

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

 اؿتلاصٍ هی  هایغ اؿلة اػ ایي ؿلظت صع اطلال تَ هٌظْع کاُق ؿغػت جغیاى

عا  ًْک پـتاًک/ ؛ ّلی صع ػیي دال اهکاى جغیاى پیضا کغصى اػ ؿغكیلَكْص

هی تایـت  ًْک پـتاًک/ هیؼاى هْعص ًیاػ جغیاى هایغ اػ صاسل ؿغكیلَ. صاعص

 . تغای ُغ كشوی تَ هْعت جضاگاًَ تؼییي كْص

 عّف تـت کغصى

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ 

 

 

تست جزیان  

 آی دی دی اص آی 

 

 

  هیلی  1-4ثاًیَ  10هیلی لیتغی، پؾ اػ  10ؿغًگ صع تـت جغیاى هایغ، تا

تَ ) صع پایاى تاهی هاًضٍ ای تَ جا ًوی گظاعص ، تاهی هی هاًضؿغًگ  صعلیتغ 

 (.صؿتْعالؼول تـت جغیاى هایؼات آی صی صی اؽ آی هغاجؼَ کٌیض

  

 غلظت بسیار کم 1 
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 َیژگیٍا /تُضیحات 

 

 صعیؼ اػ عّی هاكن هی. 

  ص ّلی آُـتَ تغ اػ هایؼات عیؼهاتل هکیضى اؿت، تَ ؿغػت اػ عّی هاكن هی

 .عهین

  هٌظْع ) ًْكیضى هایغ تا ایي ؿلظت اػ طغین ًی اؿتاًضاعص ًیاػ تَ تالف صاعص

  .(هیلی هتغ اؿت 5.3ایٌچ یا  0.209اػ ًی اؿتاًضاعص، یک ًی تا هطغ 

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

  ًْكیضًیِا تا ؿلظت کن تا ؿغػت کوتغی جغیاى هی یاتٌض تغ سالف ًْكیضًیِای

 . عهین کَ ؿغػت تاالی جغیاى آًِا هٌجغ تَ ػضم کٌتغل ایوي آًِا هی كْص

 هوکي اؿت تغای هْاعصی کَ کٌتغل ػتاى کوی کاُق یاكتَ اؿت، هٌاؿة تاكض. 

 عّف تـت کغصى

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ 

 

 

تست جزیان  

 آی دی دی اص آی 

 

 

  هیلی  4-8ثاًیَ  10هیلی لیتغی، پؾ اػ  10صع تـت جغیاى هایغ، تا ؿغًگ

تَ صؿتْعالؼول تـت جغیاى هایؼات آی صی صی ) تاهی هی هاًضؿغًگ  صعلیتغ 

 (.اؽ آی هغاجؼَ کٌیض

  

 غلظت کم 2 



 5 : آی صی صی اؽ آی تذت هجْػ ػیغ هی تاكٌضساختار و توضیحات                                           

CreativeCommons Attribution-‐Sharealike 4.0 International License 

https://creativecommons.org/licenses/by-‐sa/4.0/ 

 10 Octobre, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َیژگیٍا/ تُضیحات 

 

 قابل نوشیدن از طریق لیوان است. 

  برای مکیدن آن با نی استاندارد یا نی پهن به تالش بیشتری نیاز
 (. میلی متر می باشد 6.9اینچ یا  0.275قطر نی پهن )است 

  درآمدن در قابلیت لوله شدن، الیه الیه شدن و یا به صورت قالبی
 .(در بشقاب فرم یا شکل نمی گیرد) بشقاب را ندارد

 به نمی توان آنرا با چنگال خورد زیرا از الی تیغه های چنگال 
 . دریزو قطره قطره می  آرامی

 می توان آنرا با قاشق خورد. 

  نیازمند مرحله دهانی یا جویدن نیست و می تواند مستقیما بلعیده
 . شود

  هیچگونه توده، فیبر، تکه های پوست )دارد بافت نرم و بدون تکه
 (.یا پوسته، تکه های غضروف و یا استخوان در آن نیست

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

  ًاکاكی اؿت، ایي ؿطخ ( 2ؿطخ )اگغ هیؼاى کٌتغل ػتاى تغای هایؼات تا ؿلظت کن

 .یا هایغ تا ؿلظت کن هی تْاًض هٌاؿة تاكض پْعٍ عهینؿظای 
  ّجْص صاعصػهاى تیلتغی تغای کٌتغل صُاًی . 
 ًیاػهٌض هوضاعی تالف تغای تکاع گیغی ًیغّی هذغکَ ػتاى اؿت . 
 صعص صع ٌُگام تلغ .  

 عّف تـت کغصى

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ 

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/ 

 

 

تست جزیان  

 آی دی دی اص آی 

 

 

  8اػ تیق ثاًیَ  10هیلی لیتغی، پؾ اػ  10صع تـت جغیاى هایغ، تا ؿغًگ 

 (.هغاجؼَ کٌیضؿغًگ تـت  صؿتْعالؼولتَ ) تاهی هی هاًضؿغًگ  صعهیلی لیتغ 

 تست قطزي چىگال

 صی عیؼتَ آعاهی ّ هطغٍ هطغٍ اػ الی تیـَ ُای چٌگال م. 
 تیـَ ُای چٌگال ُیچ كکل یا الگْی ساهی عّی ؿطخ هایغ تاهی ًوی گظاعص . 
 یض پشق هی كْصعیؼاگغ آًغا عّی ؿطخ هاف ب . 

 .؛ تَ هاكن ًوی چـثضعیؼصّهتی کَ هاكن عا کج هی کٌیض تَ عادتی اػ عّی آى هی   کج کزدن قاشقتست 

اپستیک چتست 

  بً یا غذاخُری چُبکبً : چاپستیک 

گفتً می شُد کً اس   چُبک اختصار

آوٍا  در کشُرٌای آسیای شزقی 

بً جای قاشق ...( چیه، ژاپه َ )

 .استفادي می شُد

 تاكت هٌاؿة ًیـت عّف چاپـتیک تغای ایي. 

 تست اوگشت
 تَ اگغ چَ، ایي تاكت . ًوی تْاى ًوًَْ ای اػ ایي تاكت ؿظایی عا تا اًگلت ًگَ صاكت

آعاهی ّ عادتی تیي اًگلت كـت ّ صیگغ اًگلتاى ؿغ هی سْعص ّ پْكق یا الیَ ای 

 . اػ سْص تَ جا هی گظاعص
 
  

 

 

 پوره رقیق
 
 غلظت متوسط

 
3 

3 

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/
http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
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غذاٌای خاص یا دیگز مثالٍا 

لیست جامغ ست یک یایه ل: تُجً)

 (ویست

  آی صی صی اؽ آی هغاع گیغًض 3هْاص ػیغ هی تْاًٌض صع ؿطخ: 
 "َ(پْعٍ عهینیا پْعٍ هیٍْ  پْعٍ عهیندغیغٍ تغًج )ًْػاص " ؿظاُای اّلی 
 اًْاع ؿؾ ُا  یا آب گْكتِا 
 اًْاع كغتت هیٍْ ُا 

 

 تست قطره چنگال آی دی دی اس آی

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D 

R

A
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 َیژگیٍا/ تُضیحات 

  از چنگال هم می توان )معموال از قاشق برا ی خوردن آن استفاده می شود
 (.استفاده کرد

 نمی توان با لیوان آن را نوشید. 

 نمی توان با نی آن را نوشید. 

 نیاز به جویدن ندارد. 

 می توان آن را لوله، الیه الیه و یا قالب بندی کرد . 

  دریزحرکتهای آرامی به واسطه قوه جاذبه نشان می دهد ولی نمی. 

  د و شکل خود را روی بشقاب ریزبا کج کردن قاشق به یک باره از روی آن می
 . حفظ می کند

 هیچ توده ای در آن نیست. 

 چسبناک نمی باشد. 

  شودنمی مایع از جامد جدا . 

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

  اگغ کٌتغل ػتاى تَ طْع هاتل تْجِی کاُق پیضا کغصٍ تاكض، ایي گغٍّ  هی تْاًض

 . عادتتغیي گغٍّ تغای سْعصى تاكض
  ًَغم ّ (5ؿطخ ) چغر كضٍؿطْح هغطْب ّ ًیاػهٌض ًیغّی هذغکَ کوتغی ًـثت ت ،

اؿت ّلی صع ػیي دال ًیغّی هذغکَ تیلتغی ( 7ؿطخ )ّ هؼوْلی ( 6ؿطخ )کْچک 

 . ًیاػ صاعص( 3ؿطخ )ؿلظت هتْؿظ  /ًـثت تَ ؿطخ آتضاع
 ًیاػ تَ گاػ ػصى یا جْیضى ًضاعص. 
  َاگغ هاصٍ ؿظایی چـثٌضٍ تاكض، اكؼایق تاهیواًضٍ ؿظایی یک ػاهل سطغ صع ًظغ گغكت

 . هی كْص
 صع ایي  تاكض یا كکل صُی تَ لووَ استیاعیٍ ؿظایی کَ ًیاػهٌض جْیضى، صؿتکاعی ُغگْى

 . (تَ ػثاعت کلی ًیاػهٌض کٌتغل صع كاػ صُاًی) گغٍّ هغاع ًوی گیغص
 صعص صع ٌُگام تلغ.  
   تغای اكغاصی کَ صًضاًِای سْص عا اػ صؿت صاصٍ اًض ّ یا صًضاًِای ایي تاكت ؿظایی

 . هی تاكضًاؿة م صاعًض،هتٌاؿة ًاهوٌْػی 

 عّف تـت کغصى

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ 

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/ 

 

 

تست جزیان  

 آی دی دی اص آی 

 

 

  تَ )  ثاًیَ جغیاى ًوی یاتض 10ُیچ هایغ یا هطغٍ ای اػ صاسل ؿغًگ پؾ اػ

 (.صؿتْعالؼول تـت جغیاى آی صی صی اؽ آی هغاجؼَ کٌیض

 
  

 

 

  پوره
 

غلیظبسیار   4 
4 

http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/
http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
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 تست فشار با چىگال
  ّ  یا  / تیـَ ُای چٌگال هی تْاًٌض یک الگْی هلشن عّی هاصٍ ؿظایی ایجاص کٌٌض؛

 . هاصٍ ؿظایی كکل صًضاًَ ُای چٌگال عا دلظ هی کٌض

 تست قطزي چىگال
  َهی هاًض؛ هوکي اؿت هوضاع کوی اػ هی تاکپَ عّی چٌگال / ًوًَْ تَ هْعت یک تپ

آى اػ الی تیـَ ُای چٌگال جغیاى تیاتض ّ یک صم عا صع ػیغ تیـَ ُای چٌگال كکل 

 . صهضاّم اػ تیي تیـَ ُای چٌگال ًوی عیؼصُض ّلی تَ هْعت هطغٍ  هطغٍ ّ 

 .چـثض ص؛ تَ هاكن ًویعیؼًین تَ عادتی اػ عّی هاكن هی کّهتی هاكن عا کج هی   تست کج کزدن قاشق

اپستیک چتست 
 

 تـت چاپـتیک تغای ایي تاكت هٌاؿة ًیـت. 

 تست اوگشت
 اگغ چَ، ایي تاكت تَ . ًوی تْاى ًوًَْ ای اػ ایي تاكت ؿظایی عا تا اًگلت ًگَ صاكت

آعاهی ّ عادتی تیي اًگلت كـت ّ صیگغ اًگلتاى ؿغ هی سْعص ّ پْكق یا الیَ ای 

 .اػ سْص تَ جا هی گظاعص

که نشان می دهند یک  شاخصهایی
 نمونه خیلی غلیظ است

 ّهتی هاكن کج هی كْص اػ عّی هاكن ًوی اكتض . 
 تَ هاكن هی چـثض . 

 غذاٌای خاص یا دیگز مثالٍا
  آی صی صی اؽ آی هغاع گیغًض 4هْاص ػیغ هی تْاًٌض صع ؿطخ: 
  (ؿغالک ؿلیظ/هثل پْعٍ گْكت، ؿلالت هثذاًَ)پْعٍ ُای هٌاؿة تغای ًْػاصاى 

   

 
   تست قطره چنگال آی دی دی اس آی

غذا روی قاشق باقی     بسیار کمی از نیست؛ مقدار سفت و چسبنده را روی قاشق نگه می دارد؛ شکل خود: قاشق تست کج کردن •

   .می ماند

 

هوکي اؿت هوضاع کوی اػ آى اػ الی تیـَ ُای چٌگال جغیاى تیاتض ّ یک صم عا صع ػیغ تیـَ ُای 

 ًوی عیؼص اػ الی تیـَ ُای چٌگال جغیاى هضاّم یا  هطغٍ  هْعت هطغٍ تَ ّلی چٌگال كکل صُض

 

 

 

 

 

 .صچغر كضٍهضاّم اػ تیي تیـَ ُای چٌگال ًوی 

 کپَ/  تپَ یک هْعت تَ •

  هی هاًض هیاچٌگال ب عّی
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 َیژگیٍا/ تُضیحات 

  چنگال خورده شودمی تواند با قاشق یا. 

  در افرادی که کنترل دست بسیار خوبی دارند، می تواند با چاپستیک نیز خورده
 . شود

  به عنوان مثال به شکل یک توپ )می تواند در بشقاب تکه تکه شود و شکل بگیرد
 (.درآید

 نرم و مرطوب است و هیچ مایع رقیقی از آن جدا نیست. 

 میلی متر، بزرگساالن  2 -4اطفال ) توده های کوچک در داخل غذا مشخص است
 (میلی متر 4

  و نرم کرد لهمی توان به راحتی با زبان توده های غذا را. 

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

  صًضاع ػصىًیاػ تَ گاػ. 

 جْیضى تا دض کوی هْعص ًیاػ اؿت .

  تاكت هْعص اؿتلاصٍ هغاع ًیغّی ػتاى تَ تٌِایی تغای سغص کغصى طعات کْچک صع ایي

. گیغصهی

  ًیاػ اؿت لووًَیغّی ػتاى تغای جاتجایی .

 صعص یا سـتگی تغای جْیضى.  
  تغای اكغاصی کَ صًضاًِای سْص عا اػ صؿت صاصٍ اًض ّ یا صًضاًِای ایي تاكت ؿظایی

 . هی تاكضهٌاؿة  ، صاعًض هتٌاؿة ًاهوٌْػی 

 عّف تـت کغصى

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/ 

 تست فشار با چىگال

  ّهتی تا چٌگال تَ عّی هاصٍ ؿظایی كلاع ّاعص هی كْص تایض طعات ؿظا تَ عادتی اػ

 . یکضیگغ جضا كًْض ّ اػ تیي تیـَ ُای چٌگال تیغّى تیایٌض

  كلاع ًثایض تَ اًضاػٍ ای تاكض کَ  [هی تْاًض تَ عادتی تا کوی كلاع چٌگال لَ كْص

 .]ًاسي كـت ؿلیض كْص

 تست قطزي چىگال
  َتَ هْعت یک کپَ یا تَ كکل یک تپَ عّی چٌگال هغاع هی گیغص ّ تَ ؿاصگی یا ت

 . ص ّ یا جغیاى ًوی یاتضعیؼتیـَ ُای چٌگال ًوی طْع کاهل اػ تیي 

 تست کج کزدن قاشق

 صع هاكن اؿت صاعای اًـجام کاكی تغای ًگِضاكتي كکل سْص .

  ؿغ هاكن  عّی، اػّ یا تَ آعاهی تلغػص كْص تَ طغكیي کجچٌاًچَ هاكن تکاى تشْعص یا

ّ هیؼاى تـیاع کوی ؿظا  ًوًَْ تاهی هاًضٍ صع هاكن تایض تَ عادتی لیؼ تشْعص. هی سْعص

. ًثایض چـثٌضٍ تاكضعّی هاكن تاهی تواًض؛ یؼٌی ًوًَْ ؿظا 

  كْص صع تلواب تَ هوضاع ًـثتا کوی پشقیک تپَ ؿظای تکَ كضٍ هوکي اؿت.  

اپستیک چتست 
 

 گیغص، هْعص اؿتلاصٍ هغاعهی تْاًض تغای ًگِضاكتي ّ دلظ کغصى ایي تاكت  چاپـتیک

كغصی کَ کٌتغل صؿت ، جام کاكی تغسْعصاع تاكضؽچٌاًچَ ًوًَْ هغطْب تاكض ّ اػ اى

 5  چرخ شده و مرطوب

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
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 .کٌضاؿتلاصٍ  چاپـتیکاػ هی تْاًض  سْتی صاكتَ تاكض 

 تست اوگشت

 َاًگلتاى ّجْص صاعص؛ طعات ًغم، هاف ای اػ تاكت ؿظا تْؿیلَ صاكتي ًوًَْ اهکاى ًگ

ّ عطْتت سْص عا  اؿتهغطْب  هاصٍ ؿظایی. كًْضّ گغص تَ عادتی تیي اًگلتاى لَ هی

 .گظاعصتیي اًگلتاى تاهی هی
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 غذاٌای خاص یا دیگز مثالٍا

 ...(از جمله انواع گوشت قرمز، مرغ، بوقلمون و )  گوشت

 (میلی متر 2-4)شده، نرم گوشت چرخ کرده یا خرد 

 سرو می شود یکنواختو  با سس یا آب گوشت بسیار غلیظ . 

 اگر چرخ کردن گوشت مقدور نباشد باید پوره شود . 

  ماهی

 له می شود، یکنواختو  به خوبی در سسها و آب گوشتهای بسیار غلیظ . 

 میوه 

 به صورت له شده سرو شود. 

 آب اضافی آن گرفته شود.  

 سرالک/صبحانهآماده غالت 

  سرو شوند( میلی متر 2-4)خیلی غلیظ و یکنواخت با توده های کوچک . 

 بافت آن باید کامال نرم شده باشد. 

 مایع اضافی باید قبل از سرو . سرالک جدا شده باشد/ غالت صبحانهمایع نباید از /هرگونه شیر

 . کردن گرفته شود

 نان 

  (.تیلیت)نان بریده بریده و به شکل ژل که کامال خیس خورده باشد 

 توسط متخصص اختالل بلع توصیه شود اینکهجایز نیست مگر مصرف نان معمولی و خشک. 

 برنج 

  صاًَ ُایكْص تَ ػهاًی کَ پشتَ هی ُوچٌیي ًثایضّ (کْتاٍصاًَ تَ سوْم تغًج ) تاكض چـثٌضٍ ًثایض 

 .(تلٌض صاًَ تَ سوْم تغًج) جضاگاًَ تثضیل كْص

 

 

  تیـَ ُای چٌگال هی تْاًیض تؼییي کٌیض کَ ؿایؼ ؿظای سغص كضٍ صعؿت یا ؿلظ اؿتتا اؿتلاصٍ اػ كاهلَ هاتیي 

 (.هیلی هتغ 4هیلی هتغ؛ تؼعگـاالى  2-4اطلال )
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 َیژگیٍا/ تُضیحات 

  سْعص تا چٌگالهی تْاى آى عا. 

 لَ كْص ّ كکـتَچاپـتیک كلاع چٌگال یا هاكن یا تا  تْاًضهی .

 تْاى تغای پغ کغصى هاكن یا چٌگال اػ تغای تغیضى ایي ًْع ؿظا چاهْ ًیاػ ًیـت اها هی

. اؿتلاصٍ کغص چاهْ

  تایض جْیضٍ كْص تلؼیضىهثل اػ .

  جضا ًیـتّلی هایغ اػ آى ًغم، تغص ّ هغطْب اؿت .

  ؿظا کَ اػ ًظغ اًضاػٍ ّ هِاعتِای هغدلَ ی صُاًی " کْچک" تکَ ُای اًضاػۀ

 :ب ُـتٌض، ػثاعتٌض اػهٌاؽ

 هیلی هتغ 8:  اطلال 

 ؿاًتی هتغ 1.5هیلی هتغ یا  15:  تؼعگـاالى 

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

  صًضاعًیاػ تَ گاػ ػصى .

 تایض جْیضٍ كْص .

 َصاكتي آى  کٌتغل ّ ًیغّی ػتاى صع جِت کوک تَ دغکت ؿظا تغای جْیضى ّ ًگ

. اؿت الػمٌُگام جْیضى صع صاسل صُاى 

  اؿت الػم تلغ تغای لووًَیغّی ػتاى تغای دغکت .

  جْیضىصع ٌُگام یا سـتگی صعص.  
  تغای اكغاصی کَ صًضاًِای سْص عا اػ صؿت صاصٍ اًض ّ یا صًضاًِای ایي تاكت ؿظایی

 .هی تاكضهٌاؿة  ًاهتٌاؿة اؿت،هوٌْػی آًِا 

 عّف تـت کغصى

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/ 

 تست فشار با چىگال

  هی تْاى اػ تغیضى یا سغص کغصى اؿتلاصٍ کغصچٌگال لثَ ی كلاع اػ. 

 ًَْكـتای اػ ؿظا تَ اًضاػٍ اًگلت ٌُگاهی کَ ًو (῀1.5 cm  × 1.5 cm ) تذت

 سغصًوًَْ ؿظا  ،كْص ؿلیض كـتاًگلت ًاسي گیغص تا جایی کَ هغاع هیچٌگال كلاع 

کٌض ّ دتی ػهاًی کَ چٌگال اػ عّی آى تغصاكتَ كْص تاػ كْص ّ تـییغ كکل پیضا هیهی

. گغصصُن تَ كکل اّلیَ سْص تاػ ًوی

 

 6  نرم و کوچک

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
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 فشار با قاشقتست 

 ٍایي تاكت تَ هطؼات  یا كکـتَ كضى ُای ایي ؿظا یاػث تغیضىكلاع هاكن تَ کٌاع

. كْصکْچکتغ هی

 ًَْكـتاًگلت  ًاسي ای اػ ؿظا تَ اًضاػٌٍُگاهی کَ ًو ( ῀1.5 cm  × 1.5 cm  )

ػهاًی  کٌض ّّص ّ تـییغ كکل پیضا هیفهی سغصگیغص، هاكن هغاع هی لثَ یتذت كلاع 

.  گغصصکَ هاكن اػ عّی آى تغصاكتَ كْص تاػ ُن تَ كکل اّلیَ سْص تغ ًوی

 

 تست چاپستیک
 ع تغ هْعص اؿتلاصٍ هغاایي تاكت تَ هطؼات کْچک كکاًضىتغای  چاپـتیک هی تْاًض–

 .گیغص
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 تست انگشت

 َ  . اؿتلاصٍ کٌیض (  cm  × 1.5 cm 1.5῀)  كـت ٍ ی ًاسي اًگلتای تَ اًضاػاػ ًوًْ

آًِا ّ اًگلت اكاعٍ تا ػهاًی کَ عًگ  كـتتذت كلاع اًگلت  تْاى¬هی عا ًوًَْ

صیگغ تَ دالت اّلیَ سْص تاػ ًوًَْ ػهاًی کَ كلاع هتْهق كْص  .کغص سغصكْص،  ؿلیض

 .گغصصًوی

 غذاٌای خاص یا دیگز مثالٍا

 ...(اوُاع گُشتٍای قزمش، مزغ، بُقلمُن َ )  گُشت

 5/1تغ اػ تؼعگ كْص ّ پشتَ ّ تغص تایض گْكت cm  ×5/1 cm ًثاكض .

  5/1 صع اًضاػٍ ُای ًغم ّ تغص  تَ هْعت گْكتاهکاى ؿغّ اگغ cm  ×5/1 cm  ،چغر كضٍ ّ هغطْب هْعت ٍ تایض بًثاكض

. ؿغّ كْص

ماٌی 

  کغصُای کْچک توـین تَ اًضاػٍچاپـتیک تْؿیلَ چٌگال، هاكن ّ  تا تتْاى آًغاهاُی پشتَ كضٍ ّ تَ هوضاع کاكی ًغم تاكض  

   تاكضّ تیؾ تضّى اؿتشْاى تایض .

 کاری/  خُرشت/  کاسزَل

 صؿلیظ تافصع ایي ؿظا ُا تایض  آب سْعكت . 

 5/1 ُای پایاًی پشتَ كضٍ تیلتغ اػ تکَ تَ كغطی کَ تاكضهاُی، گْكت ّ ؿثؼیجات  هی تْاًض كاهل cm  ×5/1 cm اكٌض ّ ًغم ًة

 .ّ تغص تاكٌض

   صؿلت ًثاف تْصٍ ُای صع آًِا .

میُي 

 هْعت لَ كضٍ ؿغّ كًْضٍ ب. 

  ُا هٌاؿة ًیـتهاًٌض هیٍْ كیثغُای هـوت. 

   تایض گغكتَ كْصهیٍْ آب اضاكی. 

  ػهاًی کَ آب هیٍْ صع صُاى طی جْیضى اػ سْص  ، (هثل ٌُضّاًَ)کٌتغل  هیٍْ ُایی کَ آب ػیاصی صاعًض تایض تْاًایی ُغ كغص عا صع

. تَ هْعت اًلغاصی هْعص اعػیاتی هغاع صاص ،كْصهیٍْ جضا هی
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سبشیجات 

  5/1ُای  صع اًضاػٍتایض ؿثؼیجات صع ًِایت cm  ×5/1 cm پشتَ یا تشاع پؼ كًْض .

 ٍؿلت ُـتٌض ّ ًغم ّ تغص ًیـتٌض ًیوَ ؿغر كضٍ .  ؿثؼیجات تلت صاصٍ كض .

 آمادي صبحاوً غالت/ سزالک 

 هاتل هثْل اؿت ،صؿاًتی هتغ ًثاف 5/1اػ  تؼعگتغ تْصٍ ُای آًِا  ٍطعات ًغم ّ تغص ک. 

 تاكت تَ طْع کاهل ًغم تاكض .

  ًَْتایض گغكتَ كْصهایؼات اضاكی یا كیغ ّ ُغ گ .

وان  

 هٌاؿة تاكض ی اًلغاصیتغ اؿاؽ تغعؽ کَ تَ تلشین هتشون استالل تلغ كْص هگغ ایيتْهیَ ًوی یُیچ ًاى .

بزوج 

  ؿثٌضٍ تاكضچ / صاًَ صاع / طعٍ طعٍ  تَ هْعتًثایض .

 

 ناخن شست سفید و بی رنگ می شود. 

  نمونه له می شود و پس از حذف فشار به شکل اولیه خود

 . بر نمی گردد
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 َیژگیٍا/ تُضیحات 

 تکاهل كغص هی تاكٌضهتٌاؿة تا ؿي ّ کَ ُا ػاصی اػ اًْاع تاكتُای عّػاًَ ّ ؿظا .

 كْصُا اؿتلاصٍ هیتغای سْعصى ایي ؿظا یاػ ُغ عّف .

 یا تطْع طثیؼی ًغم تاكٌض تغكتَّ  ُا هوکي اؿت ؿلتؿظا .

  ّجْص ًضاعص ّ تٌاتغایي هوکي اؿت  ؿظاُاصع ؿطخ ُلتن ُیچ هذضّصیتی تغای اًضاػۀ

 :تاكٌض ُای هتلاّتؿظاُا صاعای اًضاػٍ 

 (اطلال)هیلی هتغ  8تغ تغ یا تؼعگکْچک 

  (تؼعگـاالى)ؿاًتی هتغ  1.5=   ع هیلی هت 15تغ اػ تغ یا تؼعگکْچک 

 ی در ایه سطح َجُد وداردفتٌیچ گُوً محدَدیت با .

 َتغكتَ ای، سلک، تغصٍت، عفكیثغ صاعُای ؿلت، ؿشت، جْیضًی، كاهل تک ، ّ

. كکٌٌضٍ اؿت

 اؿت ّ پْؿتَ، اؿتشْاى ُای داّی صاًَ، ؿثْؽ، ؿضغّف كاهل ؿظا ..

  است که شامل " درجه غلظت مخلوط" یا  " درجه غلظت دوگانه"شامل غذاهایی با
 . جامدات و مایعات می شود

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

  َصع ایي هغدلَ كغص تْاًایی گاػ ػصى ؿظاُای ؿشت ّ ًغم عا صاعص ّ هیتْاًض آًِا عا ت

اؿت " آهاصٍ تلؼیضى" لووَ عا کَ / اًضاػٍ کاكی تجْص تا دضی کَ یک تْپ هٌـجن ًغم 

 .   كکل صُض

  ّجْص صاعص ُای ؿظا تضّى سـتگیتْاًایی جْیضى توام تاكتتَ عادتی. 

  تَ  آًِا عا اػ صُاى تضلیل ایي کَ ًوی تْاى ا ؿضغّفّعصى اؿتشْاى یصعاتْاًایی

 .هي تلؼیضیهْعت ا

 
 روش تست کردن

 

 قابل اجرا نیست
 

  

سفره/معمولی   7 
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 َیژگیٍا/ تُضیحات 

  هثال )اػ یک تاكتی ( دغاعت)یا تـییغ صها ( تا آب یا تؼام)تغ اثغ عطْتت ُایی کَ ؿظا

 .كًْضتَ تاكت صیگغ تثضیل هی ( جاهض

مبىای مىطقی 

بزای  فیشیُلُژیکی

  ایه سطح اس غلظت

  ًضاعصگاػ ػصى تَ ًیاػ . 

 صاعصجْیضى ًیاػ  کوی . 

  تؼام هوکي اؿت اػ ػتاى تغای كکـتي ایي / پؾ اػ تـییغ تاكت تغ اثغ صها یا عطْتت

 .ؿظاُا اؿتلاصٍ کغص

هثل )هوکي اؿت ایي عّف تغای آهْػف عكض یا تْاًثشلی هِاعتِای جْیضى اؿتلاصٍ كْص 

پؾ اػ ى صجْیعكض جْیضى صع اطلال ّ اكغاص صچاع ًاتْاًاییِای عكضی؛ تْاًثشلی ػولکغص 

  (. ؿکتَ هـؼی

 عّف تـت کغصى

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/ 

 تست فشار با چىگال

 تْاًض تَ عادتی تـییغ كکل پیضا کٌض ّ دتی ًوًَْ ؿظا تا تـییغ دغاعت ّ عطْتت هی

. گغصصعّص تَ دالت اّلیَ سْص تاػ ًویػهاًی کَ ًیغّی ّاعصٍ اػ تیي هی

 ًَْت ؽای تا اًضاػۀ اًگلت فاػ ًو (῀1.5 cm  × 1.5 cm  )هیلی  1 ، اؿتلاصٍ کٌیض

تا تا چٌگال تَ ًوًَْ كلاع تیاّعیض . صهیوَ هثغ کٌیض 1لیتغ آب عا عّی ًوًَْ تغیؼیض ّ 

صع ایي دالت ًوًَْ تاكت ؿظای اًتوالی عا سْاُض . كْصؿلیض ت ؽکَ اًگلت ف دضی

 : صاكت اگغ کَ

   ُیچ كْص ّ  ّ هتالكی ٍتغ عّی ًوًَْ، تاكت ؿظا لتا تغصاكتي چٌگال ّ دظف كلاع آى

  كثاُتی تَ كکل اّلیَ سْص ًضاكتَ تاكض

   هثل )ُیچ كثاُتی تَ كکل اّلیَ سْص ًضاكتَ تاكض ّ كْص ّ طّب  هلشنیا تَ طْع

  (.چیؾ یشی یا سغصٍ ُای یز

 .ُواًٌض هْاعص تاال، تجای چٌگال اػ گْصی هاكن اؿتلاصٍ کٌیض  فشار با قاشقتست 

 رَش چاپستیک
هیلی لیتغ آب عا  1 ، اؿتلاصٍ کٌیض(  cm  × 1.5 cm 1.5῀) ت ؽای تا اًضاػۀ اًگلت فاػ ًوًَْ

ًوًَْ تایض تذت کوتغیي كلاع تَ عادتی تا اؿتلاصٍ اػ  .صهیوَ هثغ کٌیض 1عّی ًوًَْ تغیؼیض ّ 

 غذاهای انتقالی

http://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
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 .كکـتَ كْص چاپـتیک

 

 تست اوگشت

هیلی لیتغ آب عا  1 ، اؿتلاصٍ کٌیض(  cm  × 1.5 cm 1.5῀) ت ؽای تا اًضاػۀ اًگلت فاػ ًوًَْ

ت ّ اكاعٍ تَ ؽًوًَْ تایض تا ؿاییضٍ كضى تیي اًگلت ف .صهیوَ هثغ کٌیض 1عّی ًوًَْ تغیؼیض ّ 

 .ًشْاُض گلتتَ كکل اّلیَ سْص تاػ  ًوًَْ. طْع کاهل تلکٌض
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  غذاٌای خاص یا دیگز مثالٍا

 :ًیـتهذضّص تَ ایي هْاعص  ّلیایي تاكت هوکي كاهل هْاعص ػیغ تاكض 

 (یز سغص كضٍ) ییز چیپؾ 

  تـتٌی یا كغتت صع هْعت تلشین هتشون استالل تلغ 

  هیلی هتغ 15 × هیلی هتغ 1ژلَ هشوْم استالل تلغ ژاپٌی صع هطؼِای 

 (ُوچٌیي ّیلغ هشوْم هغاؿن هظُثی)  ُاّیلغ 

 کَ تغای ًگَ صاكتي تـتٌی اػ آى اؿتلاصٍ هی كْصتـتٌی  ًاى. 

 کغاکغُا/ ُا کلْچَ /ُا یتیاػ تیـکْ تؼضی 

 (پغیٌگل هثل چیپؾ)كوظ ًْع لَ كضٍ آى  –ؿیة ػهیٌی  چیپؾ 

  كیغیٌی سلک 

 ْچیپؾ هیگ 

 :استفادي می شُد اختالالت بلغ اطفال یا بشرگسال مثالٍای خاصی کً در مدیزیت درمان 

اًض کَ كاهل هْاعص ػیغ اؿت اها هذضّص صع توْیغ ػیغ ًلاى صاصٍ كضٍّ ًّض فتاكت اًتوالی ؿظا هذـْب هیتَ ػٌْاى هْاص ؿظایی تجاعی صع صؿتغؽ کَ 

 : كٌضتاتَ هْاعص ػیغ ًوی

 Veggie StixTM  

 پفک 

 برنجک 

 Baby Mum MumsTM  

 Gerber Graduate PuffsTM  

 Transitional food examples 

 ویفر 

 نمونه غذاهای انتقالی

 پفک 

 

 

 

 

 ویفر 
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 .هیلی هتغتغیضٍ كضٍ اؿت 15 × هیلی هتغ 1ُای ٍ تْجَ کٌیض کَ ژلَ صع هطغ –ژلَ هشوْم استالل تلغ ژاپٌی  نمونه 

http://image.rakuten.co.jp/iryosyoku/cabinet/03511530/03511532/img59981825.jpg 

 

 

 

  

 ناخن انگشت شست سفید می شود

 .شکل اولیه خود بر نمی گرددنمونه خرد و شکافته می شود و پس از حذف فشار به 

 

 


