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چند دانهای کاربردی مجموعه مطالبی است از مسائل روز دنیا  .مطالبی

باشد در طوفان

تواند کشتی امیدی

که خواندن آن خالی از لطف نیست و می
استرس ها  ،اضطراب ها و روزمرگیهایی که هر کدام از ما به نوعی گرفتار آنیم.
بررسی مشکالت تربیتی ،خانوادگی ،حقوقی ،آگاهی دادن از برخی مسائل
امید است که
چند دان های کاربردی است  .
جامعه و نکات خواندنی ،از اهداف 
بتوانیم حلقه ای باشیم در زنجیره باال بردن آگاهی جامعه .

براى جلوگیرى از بروز مشکالت گوارشى مثل
یبوست ،در تمام مدتی که رژیم غذایی دارید ،حتماً مقدار
روغن ذکر شده در رژیم خود را ( که بهتر است روغن
زیتون باشد) ،فراموش نکنید.
از حبوبات که منابع بسیار خوبی از پروتیین و فاقد
چربی هستند ،در رژیم خود استفاده کنید .فقط یک روز
قبل از طبخ ،حتماً آنها را خیس کنید تا از نفخ آنها کم
شود .براى جلوگیرى از نفخ احتمالى پس از مصرف
حبوبات ،یک استکان کوچک عرق نعنا یا عرق رازیانه
بخورید.
در دورانی که رژیم دارید ،این ضربالمثل انگلیسى
را به خاطر داشته باشید که خوردن روزانه یک عدد سیب،
شما را از مراجعه به پزشک بىنیاز مىکند (بهتر است،
سیبباپوستمیلشود)،ضمناینکهمصرفمیوههاى
بسیار شیرین نظیر موز ،زرد آلو ،خربزه و ...را محدود کنید.
در متون قدیمى به نقش گیالس و انگور در کاهش وزن
(البته به میزان معین و به صورت ناشتا) اشاره شده است.
بعد از پایان هر وعده غذایی ،یک لیوان آب ولرم
همراه با آب یک عدد لیموى تازه یا آب لیمو بخورید.
مصرف شلغم چه به صورت خام در ساالد و چه به
صورت پخته (چون در طبخ احتیاج به روغن ندارد)،
همچنین اسفناج پخته شده و انواع دیگرى از سبزیجات
به دلیل کم بودن کالری آنها توصیه مىشود .گوجه
فرنگى ،یکى از سبزیجات کم کالرى و سرشار از
ویتامین«سی» است ،بنابراین اگر نسبت به آن آلرژى
ندارید ،مصرف آن را در رژیم غذایى خود قرار دهید.
برنج بهتر است که به صورت کته و با مقدار خیلی
کمیروغنمایعپختهشود.همچنینهمراهبرنجاگرپیاز
خورده شود ،ویتامینهاى«ب» برنج جذب مى شود.
ضرب المثل دیگرى وجود دارد که مى گوید:
«ماهى غذاى مغز است» ،بنابراین حداقل هفتهاى یک
بار ماهی بخورید.
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چاى و قهوه را حداقل یک ساعت پس از صرف غذا
و در صورت امکان به صورت رقیق بنوشید (بیشتر از 7
فنجان رقیق در روز توصیه نمیشود).
همراه با غذاهاى گوشتى از منابع ویتامین «سی»
مثل آب مرکبات ( پرتقال ،لیمو و نارنج )،جعفرى تازه،
گوجه فرنگى ،فلفل دلمه ای و  ...استفاده کنید تا آهن آن
بهتر جذب شود.
الزم است بدانید که سویا از منابع بسیار عالى
پروتیین گیاهی (بدون چربى) است که در کاهش
چربىهاى خون (کلسترول ،LDL،ترى گلیسیرید) نیز
اثرات شگرفى دارد .این ماده غذایى براى خانمهایى که
دوران یائسگى را مىگذرانند ،بسیار سودمند است،
همچنین براى مادرانی که فرزند شیرخوار دارند و افراد
مبتال به پوکى استخوان هم نافع است.
نوشیدن 8لیوان آب را در روز فراموش نکنید و هر
روز پس از برخاستن از خواب ،حتما یک لیوان آب ولرم
یا یک عدد میوه میل کنید.
سعى کنید لبنیات مصرفى شما از نوع کم چرب
باشد .فراموش نکنید که غفلت از خوردن شیر و
فرآوردههاىلبنى،اثراتمضرجبرانناپذیرىمانندپوکى
استخوان را به دنبال خواهد داشت ،پس مصرف حداقل
 2لیوان شیر یا ماست در روز را فراموش نکنید.
بشقاب غذاى خود را کوچک انتخاب کنید .غذاى
خود را بکشید و در جایى دورتر از منبع اصلى غذا (دیس،
قابلمه و )...آن را میل کنید .سعى کنید قاشق را در فواصل
بردن به دهان در بشقاب بگذارید و دوباره آن را بردارید و
اگر مى توانید از چنگال استفاده کنید.
سبزیجات برگ سبز تیره و میوههاى زرد رنگ
سرشار از ویتامین«آ» و یا پیشساز آن است ،بنابراین از
خوردن برگ سبز تیره کاهو امتناع نکنید و به
خو ر د ن میو هها و
سبزیجات سبز و زرد
توجه داشته باشید.
طالبى ،یکى از
منابع بسیار عالى
اینویتامیناست.
هویج ،کاهو ،بروکلى،
لوبیا سبز ،بامیه ،هلو و ...
سرشار از ویتامین «آ» است.
مصرف موادی مثل ترشى ،خیار
شور ،آدامسهاى بدون قند ،چاى،
قهوه و چاشنىهاى ترش به دلیل کم
کالرى یا بدون کالرى بودن آزاد است،
ولى مصرف بیش از حد آنها مشکل
تغذیهاى ایجاد مىکند ،پس استفاده
کم از آنها را در برنامه غذایى خود داشته
باشید.
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ریشهزنجبیلیکیازگیاهانشفابخشطبیعیاستوطعموخواصبالقوه
آنبرایهزارانسالاستکهاستفادهمیشود.بااینحال،زنجبیلگیاهیاست
که بای د با احتیاط مصرف شود ،چون می توان د در برخی از شرایط خطر آفرین
باشد.

د زنجبیل بخورند؟
چه کسانی نبای 

افرادی که داروهای لخته شدن مصرف می کنند:زنجبیل می توان د
موجب رقیق شدن خون شود ،به این معنی که ممکن است برای افرادی که از
داروهایلختهشدنخوناستفادهمیکنن دواز اختالالتخونریزیرنجمیبرند،
نامناسبباشد.
افراد مبتال به دیابت:زنجبیل به طور طبیعی به پایین آوردن قن د خون
تمایل دارد .برای افرا د مبتال به دیابت و پیش دیابتی که بیماری خو د را تنها از
طریق رژیم غذایی کنترل می کنند ،ممکن است این خبر خوشی باشد .با این
حال،افرادیکه داروهاییمثلمتفورمینویاداروهایمشابهاستفادهمیکنند
و یا انسولین برای کنترل قن د خون تزریق می کنن د بای د در مورد تاثیر زنجبیل
برقن دخونباپزشکمشورتکنند.
افرادی که داروهای فشار خون می خورند:برخی از داروهای مورد
استفادهبرایکنترلفشارخونباال،مانن دمسدودکنندههایکانالکلسیم(به
عنوانمثالنورواسک)میتوان دبازنجبیلتداخل داشتهو منجربهنامنظمشدن
ضربانقلبشوند.
کسانی که سنگ کیسه صفرا دارند:افرا د مبتال به سنگ کیسه صفرا
ممکن است با خوردن این گیاه وضعیت بدتری پیدا کنند .کیسه صفرا یک
ساختار کیسه مانن د کوچک بوده که در زیر کب د قرار دارد و با مجرای صفراوی
بهآنمتصلاست.کیسهصفرابهعنوانیکمرکزذخیرهسازیبرایصفراست
که به عنوان شکننده چربی در روده عمل می کند .کیسه صفرا ،صفرا را در خود
نگه می دار د تا زمانی که دستگاه گوارش برای شکستن چربی به آن نیاز دارد،
این ماده را در اختیار بدن قرار دهد .سنگ کیسه صفرا می توان د موجب مسدود
شدنمجرایعبورصفراشود.هنگامیکهزنجبیلدرمقادیرزیادمصرفشود،
ممکناستتولی دصفراکردهوانقباضاتکیسهصفراراافزایشدهد.بااینعمل
سنگکیسهصفراتحریکشدهوسریعاموجبمسدودشدنمجاریمیشود.
الزمبهذکراستکههمهپزشکانتوافقدارن داگرشمامبتالبهبیماریکیسه
صفراهستی دنبای دزنجبیلبخورید،امادرطبچینیگفتهمیشودچونزنجبیل
صفرا آور است ،می توان د موجب دفع سنگ کیسه صفرا شود.

نکته های سالمتی

دانستنی های پزشکی

توصیههاییبرایالغریسریع

خوردنزنجبیل
برای این افرا د قدغن است

