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این منبع ،بخش نخستین از کتاب ”المرغوب و المحذور لتحفه الدستدتدور“ مدیبداشدس و مسدمدم و
(تمو و هوا ) را ربر نمیگیر  .این کتاب ر خواص خور نیها و آشامیسنیها و آ اب تغذیه بدر ادایده
آموزههای حکیمان و تجربه نسلها میباشس.

این اثر ر  02باب تسوین گر یسه و ر آن به مطالبی همچون نیاز بسن به غذا ،تفاوتهای عوامدل غدذایدی،
رجات کیفیم آنها ،فع مضرات اغذیه نامتناتب ،اومات تغذیه و موانین کاربر خور نیها ،بازشنداتدی
ویژگیهای انواع خور نیها و آشامیسنیهای مفر و مرکب و متساول یا ناشناخته و ر اایان ،به مطالب
تو منسی ر انتخاب مسکن و اوشاک ار اخته شسه اتم و ر انتها شامل لغتنامه و نمایه میباشس.
باب اول :ر كال كلى ر جمیع متناوالت ،اراى  20فصل

باب ياز هم :ر توابل و اماويه و ا ويهجات ،ر  5فصل

باب و  :ر حبوب ،ر  6فصل

باب واز هم :ر كوامیخ و بوار و مخلالت ،ر  3فصل

باب تو  :ر لحو  ،ر  5فصل

باب تیز هم :ر مرباها و انبهجات ،ر  6فصل

باب چهار  :ر بیان شیر و بیضه و متعلقات آن ،ر  4فصل

باب چهار هم :ر اطعمه مركبه ،ر  7فصل

باب انجم :ر میوهها ،ر  22فصل

باب اانز هم :ر انواع حلواها ،ر  3فصل

باب ششم :ر اثمارى كه ر ايشان روغنى باشس ،ر  5فصل

باب شانز هم :ر مشروبات از آب و شراب و متعلقات آن ،ر 8فصل

باب هفتم :ر بزور ُ هنیه ،ر  3فصل

باب هفسهم :ر بیان تاير اشربه و ربوب ،ر  5فصل

باب هشتم :ر حلويات ،ر  3فصل

باب هجسهم :ر مشمومات ،ر  5فصل

باب نهم :ر ترشيها ،ر  3فصل

باب نوز هم :ر عرمها و روغنها ،ر  3فصل

باب هم :ر بقول ،ر  6فصل

باب بیستم :ر مساكن و مالبس ،ر  3فصل
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