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دين و سالمت
حجت االسالم و المسلمين ايزد خواه 
(استاد دفتر تبليغات واحد خراسان)

سخن سردبير

در شماره بعد 
مى خوانيد:

نا خدا (رسول حاجی امیری ) 

برخی از اعمال مســتحبی هســتند که به ما کمک 
می کنند، حال بهتری داشــته باشــیم و برای انجام 
واجبات آماده تر باشیم ، این اعمال به ما کمک می کنند 
درهای ورود شــیطان و وسوسه هایش را ببندیم و در 
نتیجه کمتر گناه کنیم .که از جمله این اعمال می توان 
به دائم الوضو بودن اشاره کرد که یکی از بهترین اعمال 
مستحبی است که تاثیر زیادی بر روح و روان و اعمال 
ما دارد، دائم الوضو بودن توفیقی است که اگر شامل 
حال انسان شود؛ دارای آثار و برکاتی فراوان می باشد. 
وضو توجه انسان را نسبت به خداوند بیشتر می نماید 

حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر فرمودند: ماه رمضان امسال به 
معنای واقعی کلمه، یک ماه مبارک بود؛ برکات الهی بر این ملت فروبارید و نشانه های آن 
در روزه دارِی روزهای بلند و گرم، در محافل قرآنی گسترده ، مجالس عظیم دعا و توسل، 
در انفاق ها، در افطاری های گسترده  و در نهایت در راه پیمایی عظیم روز قدس دیده شد. 
ایشان در ادامه در مورد مسئله  داخلی و مذاکرات هسته ای خاطر نشان کردند: در ابتدا از 
دست اندرکاران، رئیس جمهور محترم و بخصوص هیئت مذاکره کننده که حقیقتا زحمت 
کشیدند تشــکر می کنم. برای تصویب این متن، یک مسیر قانونی پیش بینی شده ای 
وجود دارد که باید این مسیر را ان شاءالله طی کند و خواهد کرد. انتظار ما این است که 
دست اندرکاران، با دقت مصالح کشور و مصالح ملی را در نظر بگیرند و آنچه را تحویل 

ملت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال نیز ارائه بدهند.
 نکته  بعدی این اســت که چه این متن تصویب بشود و چه نشود، به حول و قوه  الهی، 
اجازه هیچ گونه سوءاستفاده ای از آن داده نخواهد شد؛ همچنین قابلیت های دفاعی و 
حریم امنیت کشور، به فضل الهی حفظ خواهد شد. جمهوری اسالمی، در زمینه  حفظ 
قابلیت های دفاعی و امنیتی خود هرگز تسلیم زیاده خواهی دشمن نخواهد شد. ما از 
حمایت دوســتانمان در منطقه دست نخواهیم کشید و از ملت مظلوم فلسطین، یمن، 
سوریه، عراق، بحرین، از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین حمایت خواهیم 

کرد.
 حضرت آیت الله خامنه  ای تاکید کردند: سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ 
تغییری نخواهد کرد. همان طور که بارها تکرار کردیم، ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون 
جهانی و منطقه ای مذاکره ای نداریم؛ گاهی در موارد استثناء مثل این مورد هسته ای، بر 
اساس مصلحت، مذاکره کرده ایم؛ زیرا سیاست های آمریکا در منطقه با سیاست های 

جمهوری اسالمی ۱۸۰ درجه اختالف دارد. 
ایشان در پایان خطاب به ملت ایران فرمودند: ده، دوازده سال است که هدف شش دولت 
بزرگ جهانی که از لحاظ ثروت اقتصادی و غیره، جزو کشورهای مقتدر دنیا محسوب 
می شوند این می باشد که پیچ ومهره های صنعت هسته ای به کلی باز بشود؛ االن هم در 
همین آرزو هستند. نتیجه  اش پس از این همه کشمکش با جمهوری اسالمی، این شد که 
امروز این شش قدرت، ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفیوژ، ادامه این صنعت، 
ادامه  تحقیقات و توسعه  این صنعت را در کشور تحمل کنند. این معنایش اقتدار ملت 
ایران است که بر اثر ایستادگی، مقاومت، شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز ما حاصل 

شده است.

مدیر بیمه دانا:یوزپلنگ ایرانی،بیمه شد
قلقلك: از فردا حرف شکارچیان :کشتمش که کشتم 

از بیمه ام می دم 
روانشـــناس بالینـــی : فرزندخـــود را بـــا  پســـوند 

«جان»صدابزنیـــد
قلقلك:قدیمـــا خـــودش یـــه جانـــی داشـــت 

،جانعلـــی ،جـــان ممـــد، جـــان وارجـــان ..
سخنگوی اورژانس: اجازه رهاکردن بیماررانداریم

قلقلك:اکسیژنم که بهش وصل نشه کم از رها کردن 
نیست 

کارشناس شنوایی : موتورسواری وکنسرت به سیستم 
شنوایی آسیب می زند

قلقلك:می بینم رو موتور هر چی داد می زنم جلوییم 
نمی شنوه !

وزیربهداشت: موافق افزایش قیمت شیرهستیم
قلقلك:یک کلمه هم برای دل خوشی صنعت وا رفته 

لبنیات
اززنان  درستی  :شناخت  زنان  مطالعات  مدیر 

خانه دارنداریم
قلقلك:نه که شوهرا بعد از ۳۰ سال زندگی  دارن؟ 

ایانا:۷۸درصدشاغالن صنایع غذایی بیکارشدند
قلقلك:این همون آشیه که روش یه وجب روغن داره
یک مسئول :ساماندهی معتادان درتهران دشواراست

قلقلك:یعنی شما از ســاقیا کمترید که تمام تهرانو 
پوشش می دن ؟

بیشترعذرخواهی  بامردان  درمقایسه  محققین:زنان 
می کنند

قلقلك:البته قبل از خرید سرویس طال و برلیان
برداشته  با  میلیونهاکشاورزهندی  به  لطمه  رویترز: 

شدن تحریم های ایران
قلقلك:به قول بابا پنجعلی به جهنّدم

محققین :نوشابه مانند مواد مخدر خماری دارد!
قلقلك:احتماال به خاطر رنگشه که سیاهه!

مهمترین اعمال 
مستحبی برای رشد 

اخالقی

جمهورى اسالمى در زمينه  
حفظ قابليت هاى دفاعى 

و امنيتى خود هرگز تسليم 
زياده خواهى دشمن 

نخواهد شد

و راه ذکر قلب را بر انسان می گشاید. رسول خدا(ص) 
فرمود:  «اگر توانستی شب و روز با وضو باشی این کار 
را انجام بده، زیرا اگر در حال وضو از دنیا بروی شهید 

خواهی بود». 
انس با قــرآن و تالوت آن نیز یکــی دیگر از اعمال 
مستحبی اســت، قرآن کتاب خداوند متعال است ، 
خداوند از طریــق قرآن کریم با ما صحبت می کند ، 
روحی که هم کالم با خداوند می شود ، دچار خمودی 

و گرفتگی نمی شود. 
زیاد اســتغفار کردن نیز تاثیر زیادی بــر روح و روان 
مــا می گذارد، اگر این نکته یادمان باشــد که غفلت 
از یــاد خداوند اثرات ســوئی دارد هر لحظه به خود 
تلنگر خواهیم زد و از هر خطایی ریز یا درشت عذر 
خواهیم خواست. رسول خدا (ص) نیز در این زمینه 
می فرمایند:« کســی که زیاد استغفار گوید و از خدا 
عذرخواهی کنــد، خداوند از هر غصــه ای برایش 

گشایشــی قرار دهد و از هر تنگنایی راه فراری پیش 
پایش گــذارد و او را از جایی که گمــان ندارد روزی 

می دهد».
فرستادن صلوات بر پیامبر اکرم( ص) نیز اثرات شگرفی 
بر روح و روان دارد اما نکته ای که در باب صلوات قبل 
از هر چیز باید بدانیم این است که، وقتی ما صلوات 
می فرستیم، این سالم و صلوات ما به رسول خدا(ص) 
می رســد و با توجه به این که اســالم جواب سالم را 
واجب می داند ، پس پیامبر مهر و رحمت  حتما پاسخ 
سالم را خواهند داد. و خوشا به حال کسی که ایشان 

جواب سالمش را بدهند.
این اعمــال و دیگر اعمال مســتحبی، همه و همه 
اثــرات عمیقی بر ما می گذراند تــا در راه معنویت و 
رشد اخالقی ، موفق تر عمل کنیم، باشد که به لطف 

خداوند متعال توفیق عمل پیدا کنیم.

*صداهایی که شما 
را به خواب عمیق 

می برند
*٦ رژیم الغری 

مشکل دار
*رابطه ژنتیک با 

گزش پشه
* موادغذایی که 
نباید در یخچال 

گذاشت

شعب ابی طالب و تحریم ایران

مــن یک ایرانی ام، خدایم خدای کعبه، دینم اســالم، پیامبرم 
محمد (ص) و امیدم به امام عصر(عج) است تا بیاید و دنیای 

ظلم و جور را به زانو در آورد.
١. هرگونه معاشــرت با مســلمانان و ارتباط با پیامبر (ص) 

ممنوع است.
٢. خرید و فــروش کاال و موادغذایــی و هرگونه معامالت 

اقتصادی با آنان ممنوع است.
٣. در تمام رویدادها باید از مخالفان اسالم و دشمنان رسول 

خدا (ص) پشتیبانی کرد.
آیا این سه بند برای شما آشناست؟ آری بندهای توافق تحریم 
است اما نه تحریم بر علیه ایران اسالمی بلکه تحریم بر علیه 

پیامبر (ص) و یارانش در ١٤٠٠ سال پیش.
اســالم با تحریم آغاز شــد و در طول تاریخ با تحریم دست 
به گریبان بوده اســت. این ها سه بند تحریم شعب ابی طالب 
است. برای همه ما شعب ابی طالب آشناست همان  جایی که 
اسالم جوانه زد، همان جایی که می خواستند ریشه اسالم را 

بخشکانند اما آبیاری شد. همان جایی که نان و آب و خوراک 
و زندگی را بر پیامبر (ص) و یارانش بستند. همان جا که کفار 
قریــش از ترس جهــل خویش بر علم و وحــی پیامبر (ص) 
شمشیر کشیدند، شمشیرهایی که گردن خودشان را نشانه گرفت 

چرا که فالله خیرحافظا.
این ها برای مسلمانان تازگی ندارد و دیری هم نیست که ٨ سال 
دفاع کردیم. ما مســلمانیم و اعتقاد و دینمان به ما اجازه دفاع 
داده است و بس. بر هر مسلمانی واجب است که از دین و وطن 
و ناموسش دفاع کند اما همین دین اجازه هیچ گونه حمله ای را 
از طرف مسلمانان نداده است. این است دین صلح و دوستی نه 

تروریسم و جنگ.
٨ ســال دفاع مقدس را تجربه کردیم و باز هم تکرار شد این بار 
١٢ سال دفاع کردیم .دفاع از حیثیت و غیرت و علم و دانش و 

شجاعت و حق و حقوقمان.
٨ سال با ایمان و سالح و اسلحه جنگیدیم و ١٢ سال با علم و 
دانش و در طول این بیســت سال ما نیز چون مسلمانان شعب 

ابی طالب از پای نیاستادیم و مقاومت کردیم.
در درون تحت فشــار مالی و در بیرون تحت فشــار سیاسی و 
شخصیتی. اما آ ن ها نمی دانستند که من یک مسلمان و ایرانی ام.

من از نسل شــعب ابی طالبم و اگر سنگ بر شکمم ببندم، اگر 
کفن بر تن کنم، اگر نوجوانی ام را در خاکریزها ســر کردم، اگر 
از تونل مرگ عبور کــردم و اگر زنده در خاک دفنم کردند، اگر 
در سیاه چال قرآن می خواندم، اگر در ضیافت صدام رگ غیرتم 
سرخ شد، اگر در روی تشک دست رد به سینه اشغالگران زدم 
و اگر در خیابان و محله امان ترور شدم باز هم من خواهم گفت 

من مسلمانم و ایرانی.
اما من به تو می گویم که این بار باید حمله کرد این بار باید تاخت 
این بار باید نابود کرد قبل از اینکه دشــمن چشــم از خواب و 
رویای استکباری اش باز کند باید به او امان نداد باید چنان بر او 
بتازیم که صدم ثانیه ای زمان برای اندیشه و حرکت نداشته باشد 

دیگر دفاع بس است فقط حمله.
و برای این حمله ابزاری باید ساخت و آن ابزار جز علم و دانش 
نیست اسالم دانشــمندان بزرگی داشته است که هنوز سرلوحه 
و سرمشــق و الگوی غرب هستند ایران نیز که ریشه در تاریخ 
و تمدن و علم و دانش دارد. و من و تو که مســلمانیم و ایرانی 
ریشــه ای داریم که از شعب ابی طالب و ســنگواره های تاریخ 

ایرانی سرچشمه گرفته است.
باز هم می گویم که بیاییم و بخواهیم. ما می توانیم.

 بیاییم بر سر یک میز و سفره بنشینیم و این بار با خودمان توافق 
کنیــم توافقی که به دیگران اجازه ندهیم که برای من و تو تعیین 
تکلیف کنند و بخواهند با بازی های کودکانه ما را خوشحال از 

هم صحبتی و توافق با خودشان بنمایند.
مــا نمی خواهیم و نمی توانیم به دنیا کرنــش کنیم اما این بدون 
علم و دانش میســر نیســت و این را بگویم که علم و دانش در 
کافی شاپ ها و کافه سنتی ها و پشت فرمان ماشین  های خارجی 
و پارتی ها و باغ ها و در دود قلیان  و سیگار پیدا نمی شود. بلکه 
در درون کتاب های خاک خورده کتابخانه هایی اســت که زیبا 

ساختیمشان و بس. باز هم یک یا علی.
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- اگر عمر دوباره داشتم
-  می کوشیدم اشتباهات بیشتری مرتکب شوم.

-  همه چیز را آسان می گرفتم.
-  از آنچه در عمر اولم بودم ابله تر می شدم.

-  فقط شماری اندک از رویدادهای جهان را جدی می گرفتم.
-  اهمیت کمتری به بهداشت می دادم.

-  به مسافرت بیشتر می رفتم.
-  از کوههای بیشتری باال می رفتم و در رودخانه های بیشتری 

شنا می کردم.

-  بستنی بیشتر می خوردم و اسفناج کمتر.
واهی  مشکالت  و  داشتم  می  بیشتری  واقعی  مشکالت    -

کمتری.
-  آخر، ببینید، من از آن آدمهایی بوده ام که بسیار محتاطانه و 
خیلی عاقالنه زندگی کرده ام، ساعت به ساعت، روز به روز.  

اوه، البته منهم لحظات سرخوشی داشته ام.
- اما اگر عمر دوباره داشتم از این لحظات خوشی بیشتر می 

داشتم.
داروی  شیشه  یک  دماسنج،  یک  بدون  جایی  هرگز  من    -

قرقره، یک پالتوی بارانی و یک چتر نجات نمی روم. اما اگر 
عمر دوباره داشتم، سبک تر سفر می کردم.

-  اگر عمر دوباره داشتم، وقت بهار زودتر پا برهنه راه می رفتم 
و وقت خزان دیرتر به این لذت خاتمه می دادم. 

-  از مدرسه بیشتر جیم می شدم.
-  گلوله های کاغذی بیشتری به معلم هایم پرتاب می کردم.

-   دیرتر به رختخواب می رفتم و می خوابیدم.
-  بیشتر عاشق می شدم.

-  به ماهیگیری بیشتر می رفتم.

-  پایکوبی و دست افشانی بیشتر می کردم.
-  سوار چرخ و فلک بیشتر می شدم.
-  به سیرک و سینما بیشتر می رفتم.

وقف  را  عمرشان  و  وقت  همگان  تقریبا  که  روزگاری  در   -
بررسی وخامت اوضاع می کنند، من بر پا می شدم و به ستایش 
سهل و آسان تر گرفتن اوضاع می پرداختم. زیرا من با ویل 

دورانت موافقم که می گوید: «شادی از خرد عاقل تر است»
-  اگر عمر دوباره داشتم، گل مینا از چمنزارها بیشتر می چیدم . م
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تغذيــــه

آدم هاى هوس باز سالم ترند !
پشت پرده 

ھوس ھای 

غذایی

نیتروژن، کمک بگیرید. 
چیپس و غذاهای شور 

تمایل زیاد برای خوردن غذاهای شــور همچون 
چیپس ســیب زمینی یا پاپ کورن شاید به دلیل 
کمبود کلراید یا سیلیکون است. سعی کنید که از 
ماهی، مغزهــا و دانه ها برای جبران این کمبودها، 
استفاده کنید. همچنین ممکن است این تمایل در 
نتیجه استرس زیاد باشد که منجر به از کار افتادن 

غدد فوق کلیوی  نیز  شود. 
گوشت قرمز 

عالقه شــدید به خوردن گوشــت قرمز حاکی از 
فقر آهن است. بیشتر مردم اغلب هوس می کنند 
اســتیک یا برگر بخورند. زنانی کــه هر ماه قاعده 
می شوند بیش از بقیه در معرض خطر کمبود آهن 

همه ما بارها برایمان پیش آمده که اشتیاق 
شدید به خوردن یک ماده غذایی را داشته 
باشیم. تحقیقات علمی نشان می دهند که 
این هوس های غذایی نشانه نیاز بدن ما 
به بعضی از مواد معدنی خاص هستند.
پس اگر بدانید پشت پرده این هوس های 
غذایی شــما کمبود  چه ماده مغذی در 
بدنتان اســت می توانید نیاز بدنتان  را با 
خوردن  همان مواد غذایی برطرف کنید 
و همیشه بدنی ســالم داشته باشید پس 
همیشــه هوس غذایی بد نیست بلکه به 
شما نشان می دهد چه کمبودی در بدنتان 

وجود دارد. 
شکالت 

افرادی که دچار کمبود منیزیم هســتند، 
با خوردن شــکالت، احســاس بهتری 
پیدا می کنند و اشــتیاق شدید به خوردن 
شــکالت دارند. ما به منیزیم برای ۳۰۰ 
واکنش بیو شیمیایی در بدن خودمان نیاز 
داریم. از جمله ایــن واکنش ها می توان 
به فعل و انفعاالت مربــوط به آرامش و 
ریلکس شدن بدن، اشاره کرد. از عالئم 

کمبود منیزیم، اضطراب، زودرنجی، بی خوابی و 
افزایش فشار خون است. ما می توانیم کمبود منیزیم 
را با منابعی مثل سبزیجات برگ سبز تیره، دانه ها، 

مغزها، ماهی و انواع لوبیا، تامین کنیم. 
شیرینی 

پنج نوع کمبود تغذیه ای  شامل کربن، کروم( به تنظیم 
قند خون)، فسفر( به تولید انرژی در بدن)، سولفور
( به ســم زدایــی) و تریپتوفان( به تنظیم ترشــح 
سروتونین در بدن) موجب افزایش اشتیاق به مصرف 
شیرینی ها می شــود . بنابراین، بهترین شیوه برای 
کاهش هوس شــیرینی ها، تامین نیاز بدن به مواد 

مغذی و باالخص مواد مغذی نام برده می باشد. 
پاستا و نان 

اشتیاق ما به خوردن کربوهیدرات هایی مثل پاستا 
و نان ســفید می تواند از نشانه های کمبود نیتروژن 
باشد. نیتروژن از ترکیبات مهم و ضروری موجود در 
اسیدهای نوکلئیک و پروتئین در بدن است و کمبود 
آن می تواند به سوء تغذیه پروتئین منجر شود. اکثر 
مواد غذایی حاوی نیتروژن هستند اما به شما توصیه 
می کنیم که از میوه و سبزیجات به عنوان منبع غنی 

قرار دارند. سعی کنید که مواد غذایی غنی 
از آهن مثل سبزیجات برگ دار، گوشت، 
حبوبات، انجیر، آلو بخارا، دیگر میوه های 
خشک شده و ســبزیجات را در برنامه 

غذایی خود جای دهید.  
پنیر 

عالقه زیاد به خوردن پنیر نشــان دهنده 
فقر اسیدهای چرب مفید در بدن است. 
این کمبود را می توان با مصرف اسیدهای 
چرب امگا ۳ جبران کرد. تحقیقات علمی 
ثابت کرده اند اســیدهای چرب امگا ۳ 
باعث کاهش ورم می شوند و به کاهش 
خطر بیماری های مزمن همچون حمالت 
قلبی، سرطان، آرتریت (ورم مفاصل) و 
...کمک می کنند. مصرف گردو، ماهی 
سالمون و روغن های مفید باعث جبران 

این کمبود می شوند. 
سایر هوس های غذایی 

•اگر هوس شــدید به غذاهای چرب و 
نوشابه دارید، ممکن است که دچار کمبود 
کلسیم باشید. منبع خوب کلسیم شیر، 

پنیر و بروکلی است. 
•اگر هوس خوردن غذای سوخته می کنید، ممکن 
است که بدن شما کمبود کربن داشته باشد. سعی 

کنید که میوه ها را به صورت تازه مصرف کنید. 
•اگر هوس چای یا قهوه می کنید، شاید علت آن 
نیاز بدن شما به فسفر است. سعی کنید که گوشت 
سفید و قرمز، تخم مرغ، لبنیات و حبوبات بیشتر 

مصرف کنید. 
درمان هوس های خوراکی 

در کل بسیاری از هوس های ما نشانه کم آبی بدن 
هستند اما ما به اشتباه آن را به درد گرسنگی تعبیر 
می کنیم. هنگام هوس کردن اگر یک لیوان بزرگ آب 
بنوشیم شاید آن هوس از بین برود. زیرا به نیاز اصلی 
بدن خود پاسخ داده ایم. به طور متوسط، حدود ۸۰ 
درصد از مردم دچار کمبود آب هســتند. بنابراین، 
پیش از غذا خوردن و پر کردن معده خود با موادی 
که شاید به آن ها نیازی ندارید، آب بنوشید و حدود 
نیم ساعت صبر کنید، در بیشتر مواقع هوس شما از 

بین خواهد رفت. 
holistic :منبع

بدن انسان به انواع ویتامین ها نیاز دارد و اگر مقدار هر 
کدام از آن ها در بدن کم باشد، نتیجه منفی آن در بخشی 
از بدن نمود پیدا می کند و عوارض ناراحت کننده ای در 
پیش خواهد داشت. در این مطلب قصد داریم دالیل نیاز 
B۶به ویتامین B۶به ویتامین B۶، بهترین منابع غذایی و خواص درمانی 

آن را بررسی  کنیم. 
ویتامین B۶ (پیریدوکسین)

این ویتامین از نوع محلول در آب بوده و به حرارت و این ویتامین از نوع محلول در آب بوده و به حرارت و 
اسید مقاوم می باشد، البته اکسیداسیون، قلیا و نور 
ماورای بنفش به آن آسیب می رساند. بد نیست بدانید 
B۶ درصد ویتامین B۶ درصد ویتامین B۶ در روند پخت و فراوری  ۵۰تقریبا ۵۰تقریبا ۵۰
تصفیه  و  پاستوریزه  عمل  همچنین  می رود.  بین  از 
کردن نیز تاثیر این ویتامین را کاهش می دهد. بنابراین 
B۶معموال مواد غذایی خام ویتامین B۶معموال مواد غذایی خام ویتامین B۶ بیشتری نسبت به 

مواد غذایی پخته  دارند.
B۶  مواد غذایی حاوی ویتامین

برای تامین ویتامین B۶ با مصرف موادغذایی مانند: 
ماهی آزاد، جگر، قلوه، عدس، لوبیا سفید، جوانه  گندم، 
سبوس گندم، سیب زمینی، تخم مرغ، آجیل، سویا، 
کلم، کله پاچه، گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه ها، 
سبزی ها، گوجه فرنگی،آب پرتقال، موز و سیب باک 

ویتامین تان را پر کنید.
B۶ کمبود   ویتامین

چون این ویتامین در بیشتر مواد غذایی مصرفی وجود 
دارد؛ بنابراین اگر تغذیه  سالم و متنوعی داشته باشید 
می تواند  و  می شود  کم  ویتامین  این  کمبود  احتمال 
پاسخگوی نیاز روزانه  باشد. با این حال کمبود این 
ویتامین نیز دور از ذهن نیست. در نتیجه اگر یک یا چند 
گزینه  زیر شامل حالتان می شود امکان دارد دچار کمبود 

B۶ویتامین B۶ویتامین B۶ شوید:
* مصرف قرص های ضد بارداری     * مصرف الکل 

* ورزش زیاد * متابولیسم یا سوخت و ساز باالی بدن 
* زمان بارداری    * شیردهی    * مصرف داروهایی 
مانند کورتیکوئید، تئوفیلین، ایزونیازید، پنی سیالمین و 

دی هیدراالزین 
توصیه

اگر این گزینه ها شامل حالتان می شود الزم است به 

تجویز پزشک مکمل مصرف کنید.
B۶ ۱۳ بیماری مرتبط با کمبود ویتامین

افسردگی، بی خوابی، عدم تمرکز، نگرانی، پرخاشگری، 
پرکاری تیروئید، نارسایی قلبی، ضعف قدرت دفاعی 
بدن، دل درد در کودکان، کم خونی، اختالل در سیستم 
اعصاب، تورم و التهاب زبان و لب ها از جمله نشانه های 

کمبود این ویتامین در بدن هستند. 
میزان مصرف

۱۰۰ میلی گرم و بزرگ ساالن روزانه تا ۱۰۰ میلی گرم و بزرگ ساالن روزانه تا ۱۰۰ ۶۰کودکان روزانه ۶۰کودکان روزانه ۶۰
B۶میلی گرم می توانند ویتامین B۶میلی گرم می توانند ویتامین B۶ دریافت کنند. اگر دچار 
۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ ۱۵۰سندرم پیش از قاعدگی هستید می توانید بین ۱۵۰سندرم پیش از قاعدگی هستید می توانید بین ۱۵۰
B۶میلی گرم در روز ویتامین B۶میلی گرم در روز ویتامین B۶ مصرف کنید تا عالئم تان 

کمتر و خلق و خویتان بهتر شود.

مصرف زیاد ویتامین B۶ مشکل ساز است
اگر به مدت طوالنی و روزانه بیش از ۵۰۰ میلی گرم از این 
ویتامین استفاده کنید به عوارضی مانند تشکیل سنگ 
کلیه، آشفتگی عصبی، بی حسی بدن، مشکالت در راه 
رفتن و آسیب های سیستم عصبی بدن دچار می شوید.

کمبود ویتامین B۶علت ترک لب شماست
کمبود ویتامین B۶ سبب ترک خوردگی لب ها و التهاب 
زبان و دهان می شود. همچنین مصرف این ویتامین  
باعث تحریک کالژن سازی می شود و الیه شاخی 

پوست را نرم تر می کند. 
زبان زدن به لب ها و خیس کردن آن ها با بزاق نیز یکی 
از عوامل خشکی و ترکیدگی لب است. البته این مطلب 

را فراموش نکنید که گاهی ترک لب ها ناشی از اگزما یا 
حساسیت تماسی آلرژیک است ولی در هر صورت 

مصرف ویتامین ها توصیه می شود.

ویتامین B۶ و حالت تهوع دوران بارداری
بسیاری از خانم های باردار در ماه های اول، صبح پس از 
بلند شدن از خواب احساس تهوع شدید دارند و حالت 
تهوع در طول روز آن ها را آزار می دهد. طبق تحقیقات 
انجام شده مصرف مکمل های B۶ در ابتدای دوران 
حاملگی تاثیر مثبتی بر رفع حالت تهوع مادران باردار 

دارد.
از  حاصل  تهوع  حالت  رفع  و   B۶ ویتامین

مصرف قرص های ضد بارداری
بانوانی که با مصرف قرص اقدام به جلوگیری از بارداری 
می کنند در بعضی موارد دچار حالت تهوع، سردرد، 
احساس افسردگی و زود رنجی می شوند. بنابراین در 

یک بررسی که به روی ۱۲۴ نفر صورت گرفت، مصرف 
مکمل B۶ موجب کاهش اثرات مصرف قرص در 
طول روز گردید. در نتیجه آن ها پس از مصرف مکمل 

به وضوح احساس سردرد و گیجی کمتری می کردند.
ویتامین B۶ و کاهش عالئم سندرم پیش از 

(PMS) قاعدگی
بعضی از خانم ها زمانی که قاعدگی شان نزدیک است 
احساس کالفگی، سردرد و حساس شدن می کنند و 
تمایل بیشتری به غذا خوردن دارند. گاهی در بعضی از 
قسمت های بدنشان مثل کمر و یا شکم احساس درد 
 PMS می نمایند که به این وضعیت سندرم قاعدگی یا
می گویند. بنابراین طبق تحقیقات، یکی از راه های موثر 
 B۶ برای تخفیف عوارض در این حالت مصرف مکمل

است.
ویتامین B۶ و در مان پارکینسون

پارکینسون در نتیجه تحلیل سلول های مغزی تولید 
تازه ترین  در  دوپامین روی می دهد. محققان  کننده 
مطالعات به تاثیر ویتامین B۶ در کاهش این بیماری 
پی برده اند و می گویند: افزایش دریافت غذایی ویتامین 
B۶ در کاهش پارکینسون موثر است و احتمال ابتال به 
 B۶ پارکینسون در کسانی که بیشترین مصرف ویتامین
را دارند ۵۰ درصد کمتر از وقوع آن در افرادی با کم ترین 
دریافت این ویتامین است. در نتیجه محققان با بررسی 
گروهی از افراد ۵۵ ساله و مسن تر در مدت ۱۰ سال 
دریافتند ارتباطی بین مصرف ویتامین B۱۲ و ابتال به 
این بیماری وجود ندارد؛ اما دریافت ویتامین B۶ بیشتر 

باعث کاهش خطر پارکینسون می شود.
ویتامین B۶، ویتامین خوش اخالقی

ویتامین B۶ ویتامین خوش خلقی و مهربانی است. این 
ویتامین دارای خواصی است که روی عملکرد مغز تاثیر 
می گذارد. بدین ترتیب که ویتامین B۶ اکسیژن رسانی 
کافی به مغز را تضمین می کند. در واقع بیش ترین تاثیر 
این ویتامین روی ناقل های عصبی یعنی همان دوپامین 
و سروتونین است. این دو ناقل عصبی تاثیر زیادی روی 

خلق و خوی و انرژی افراد دارند. 

افســردگی، بی خوابــی، عــدم تمرکز، 
نگرانی، پرخاشــگری، پرکاری تیروئید، 
نارسایی قلبی، ضعف قدرت دفاعی بدن، 
دل درد در کــودکان، کم خونی، اختالل 
در سیســتم اعصــاب، تــورم و التهاب 
زبان و لب ها از جمله نشانه های کمبود 

ویتامینB۶ در بدن هستند

بســیاری از هوس های ما نشانه کم آبی بدن 
هستند اما ما به اشتباه آن را به درد گرسنگی 
تعبیر می کنیم. هنــگام هوس کردن اگر یک 
لیوان بزرگ آب بنوشیم شاید آن هوس از بین 

برود 

داخل غذاى افسرده ها 
ويتامين B6 بريزيد

قرص های کلسیم جایگزین لبنیات و ورزش نیست 
بر خالف اغلب تصورات و باورها، قرص های کلسیم جایگزین لبنیات و ورزش نیست و مصرف این قرص ها به تنهایی نمی تواند تاثیر خاصی در پیشگیری از بروز عارضه هایی نظیر پوکی استخوان داشته 

باشد.
سعید نورایی استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، افزود: افزایش سن به ویژه پس از ۵۰سالگی موجب می شود که تراکم و حجم استخوان ها کاهش یافته و در نتیجه فرد مستعد 
آسیب ها و شکستگی های استخوانی شود. وی گفت: ورزش نکردن و مصرف کم لبنیات به ویژه شیر از جمله مهمترین دالیل کاهش حجم توده استخوان ها است که معموال جایگزینی برای این دومهم 
وجود ندارد. نورایی افزود: برخی افراد که از مصرف لبنیات پرهیز کرده و تنها به مصرف قرص های کلسیم اکتفا می کنند، همچنین از مصرف سایر غذاهای حاوی کلسیم نیز پرهیز می کنند و عالوه بر همه این 
موارد ورزش هم نمی کنند، تصور می کنند که خوردن یک یا دو عدد از قرص های کلسیم می تواند جای یک لیوان شیر و یا نیم ساعت پیاده روی و ورزش را بگیرد که این طرز فکر کامال نادرست بوده و می تواند 

مشکل فرد را بیشتر کند. نورایی خاطرنشان کرد: توصیه می شود این قرص ها همزمان با مصرف لبنیات و همچنین پیاده روی و ورزش منظم مورد استفاده قرار بگیرد.
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oleocanthal است که یک ماده با خواص 
ضد التهابی است که بسیار شبیه به خواص 
عمل  غیراستروئیدی  التهابی  ضد  داروهای 
می کند. خوب است اشاره کنیم که حدود ۵۰
oleocanthal گرم روغن زیتون مقدار زیاد
به ۱۰ دارد، که شبیه  التهابی  با خواص ضد 
دوز ایبوپروفن برای بزرگ ساالن عمل می کند 

بعد از فست فود چای بنوشیدسالمـــت
ازآنجایی که این روزها میزان مصرف تنقالت و فست فودها افزایش چشم گیری داشته است، مصرف چای سبز می تواند تا حد بسیار زیادی به حذف آن ها کمک کند.

به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، مصرف چای سبز به راحتی، خوردن تنقالت و غذاهای فست فودی را از سر شما می اندازد. این چای دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشد که سطح 
هورمون های اشتها را کاهش می دهد.  بر اساس تحقیقات به عمل آمده یکی از بزرگترین  دالیل چاقی در حال حاضر هجوم کالری می باشد که حجم باالیی از آن از طریق تنقالت و فست فودها تامین 
می گردد. اگر قصد دارید که مصرف این خوراکی ها را به حداقل برسانید الزم است که به نوشیدن چای سبز رجوع کنید چرا که این نوشیدنی   خواص فوق العاده ای داشته و با افزایش اشتها مقابله 
می کند. بسیاری از افراد در زندگی روزمره خود به طور مداوم استرس را تجربه می کنند که این حالت باعث می شود تا سطح هورمون های استرس و کورتیزول افزایش یابد و در نتیجه میزان چربی 
باالیی در بدن ذخیره شود همچنین باید گفت که مصرف فست فودها نیز تا حد باالیی در بروز استرس نقش دارند. بنابراین اگر استرس در شما باعث ناراحتی تان شده است توصیه می شود مقداری 

از این چای را مصرف کرده تا به آرامش برسید این چای قادر است سطح کورتیزول را به حال نرمال اولیه برساند. 

چه کسی زیتون های روی پیتزا، ساالد و ساندویچ را، 
دوست ندارد؛ اگر بداند که خوردن این معجزه طبیعت 

چه خواص و فوایدی برای بدن ما دارد!
شما نمی توانید هیچ برنامه رژیمی را پیدا کنید که در 
آن توصیه به مصرف زیتون نشده باشد. اما متاسفانه 
بسیاری از ما از خواص میوه زیتون غافلیم و فقط به 
استفاده از روغن آن بسنده می کنیم. در زیر تعدادی از 
خواص بی شمار این میوه ذکر شده است که می تواند 
شما را متقاعد کند تا زیتون را در برنامه غذایی خود 

جای دهید.
۱.کاهش وزن

شکمی  چربی  شر  از  می توانید  زیتون  مصرف  با 
خالص شوید و مقاومت انسولین را کاهش دهید. 
زیتون حاوی نوعی چربی است که می تواند جایگزین 
مناسبی برای انواع چربی ها باشد و در بدن انباشته 
که  است  کرده  تایید  علمی  مطالعات  نمی شود. 
خود  بدن  در  سروتونین  باالی  سطح  از  افراد  این 
برخوردارند. سروتونین نوعی هورمون است که در 
بدن انسان احساس سیری را تقویت می کند. بنابراین 
با مصرف زیتون می توان روزانه تا ۲۰۰ کالری کمتر 

انرژی را وارد بدن خود کرد.
۲. سیستم قلبی عروقی

چربی های مفید موجود در زیتون و روغن زیتون 
می توانند به کاهش فشار خون باال کمک کنند که این 
به خاطر اسید اولئیک موجود در روغن زیتون است. 
شدن  اکسید  باعث  آزاد  رادیکال های  که  زمانی 
کلسترول در بدن می شوند، رگ های خونی آسیب 
می بینند و چربی در شریان های بدن انباشته می شود. 
همه این موارد شرایط سکته قلبی را فراهم می کند. 
حال آنکه مواد مغذی و آنتی اکسیدان های موجود در 
زیتون از اکسیداسیون کلسترول جلوگیری می کنند و 

مانع از نارسایی قلبی و سکته های قلبی می شوند.
۳.تسکین درد

زیتون، یا به عبارت دقیق تر آنتی اکسیدان ها و مواد 
مغذی ضد التهاب موجود در زیتون، به عنوان یک 
ایبوپروفن طبیعی عمل می کند. روغن آن ها شامل 

بسیاری از بیماری ها مانند آسم کمک کند.
۶.پوست و موی سالم

زیتون حاوی اسیدهای چرب و آنتی اکسیدان هایی 
تغذیه  و  داشتن  نگه  مرطوب  باعث  که  است 
زودرس  پیری  از  ممانعت  و  پوست  سلول های 
Eمی شود. ویتامین Eمی شود. ویتامین E موجود در روغن زیتون، پوست 
UVرا از اشعه خطرناک UVرا از اشعه خطرناک UV محافظت می کند. بهترین 
زمان مصرف روغن زیتون بعد از دوش گرفتن است، 
اما نباید آن را به عنوان یک کرم ضد آفتاب استفاده 
کرد، زیرا در نهایت با سوختگی مواجه خواهید شد. 
برای موی خود  تقویت کننده  ترکیبی  دنبال  به  اگر 
هستید، از مخلوط روغن زیتون با یک زرده تخم مرغ 

استفاده کنید.
۷.چشم

فقط یک فنجان روغن زیتون می تواند ۱۰ درصد از 
Aمقدار روزانه توصیه شده از ویتامین Aمقدار روزانه توصیه شده از ویتامین A را برای شما 
فراهم کند. این ویتامین برای داشتن چشم های سالم 
بسیار مهم است و بهبود دید در شب را فراهم می کند. 
این ویتامین همچنین در برابر لکه بینی چشم ها، آب 
بیماری های چشمی  دیگر  و  دید  زوال  و  مروارید 
مربوط به روند پیری به عنوان یک دارو عمل می کند.

۸ .افزایش سطح گلوتاتیون
در  ارزش  با  اکسیدان های  آنتی  از  یکی  گلوتاتیون 
طبیعت است. سطوح پایین تر از گلوتاتیون در خون 
می تواند منجر به فشار خون باال، درصد باالیی از 
چربی در بدن و تضعیف سالمت کلی شود. از سوی 
دیگر، سطوح باالتر این آنتی اکسیدان با سالمت بهتر 

و پیشگیری از سرطان رابطه مستقیم دارد.
۹. منبع آهن

هر نوع زیتون، به ویژه زیتون سیاه، سرشار از آهن 
است. توانایی سلول های قرمز خون در حمل اکسیژن 
در سراسر بدن وابسته به حضور آهن در خون است. 
ما ضروری  بدن  در  انرژی  تولید  فرآیند  برای  آهن 
از  این، عملکرد مناسب بسیاری  بر  است. عالوه 
آنزیم ها و سیستم ایمنی بدن بستگی به مقدار کافی 

آهن موجود در بدن ما دارد.

که این می تواند اثباتی در مورد خواص درمانی قوی زیتون 
باشد.

۴ .حفاظت در مقابل سرطان
زیتون به دلیل اینکه منبع غنی از مواد مغذی آنتی اکسیدانی 
و ضد التهابی است، می تواند از التهاب و استرس اکسیداتیو 
مزمن جلوگیری و به عنوان یک محافظ طبیعی در برابر 

جاى خالى ماكيان در سفره ايرانى 
گوشت 

بلدرچین 

پرنده مانند سایر پرندگان شکاری، بسیار لذیذ شود، به 
همین دلیل است که گوشت حیوانات وحشی اعم از 
نشخوار کنندگان مانند آهو، گوزن، ُبزکوهی و ... و یا 
پرندگانی مانند قرقاول، کبک، تیهو، دراج و بلدرچین 
فوق العاده لذیذ بوده و قسمت هایی از بدن آن ها بسیار 

خوش طعم می باشد.
 مقا یسه 

بلدرچین به دلیل وجود سلول های پیچیده پیوندی، 
در اثر پخته یا بریان شــدن به هیچ وجه متالشــی 
نمی شود و پرنده ترکیب خود را کامال حفظ کرده و در 

پذیرایی ها، زیبایی فراوانی به سفره می دهد. 
۷۲ درصد وزن بلدرچین قابل استفاده است که این 
رقم در مرغ ۵۵ درصد می باشد. همچنین ۲۰ درصد 
وزن کل بدن بلدرچین را عضله تشــکیل می دهد و 
درصد پروتئین و ماده خشک در عضله ران ۸۰ درصد 
اســت، در صورتی که این رقم در مــرغ ۶۵ درصد 
می باشد. گوشت ســینه بلدرچین به دلیل جنب و 

َوَظلَّلَْنــا َعلَْيُكُم الَْغَماَم َوأَنَزلَْنــا َعلَْيُكُم الَْمنَّ 
َباِت َمــا َرَزْقَناُكْم َوَما  ــلَْوى ُكُلواْ ِمن َطيِّ َوالسَّ
َظلَُمونَا َولَِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم َيْظلُِموَن ﴿ آیه ۵۷ 

سوره بقره﴾
«ابر را بر شما سایبان نمودیم و بر شما انگبین 
و بلدرچین فرود آوردیم و گفتیم از خوردنی ها 
و نوشیدنی های پاکیزه ای که به شما روزی 
داده ایم بخورید (ولی آنان) بر ما ستم نکردند 

بلکه بر خویشتن ستم روا می داشتند».  
 بلدرچین، کوچک ترین پرنــده از خانواده 
قرقاول ها می باشد. در عربی نیز به آن سلوی 

و سمانی می گویند و در قرآن بارها به آن و خواص آن 
اشاره شده است. مصداق آن هم این مورد می باشد: 
در چهل ســالی که بنی اسرائیل در سرزمین کنعان 
ســرگردان بودند خداوند انگبین و بلدرچین را برای 

خوراک آن ها فرود آورد.
در طب ســنتی اســالم نیز خــواص گوناگونی به 
بلدرچین نسبت داده  اند، مثال به عقیده عبدالملک 
ابن زهر اندلسی پزشک قرن پنجم، گوشت بلدرچین 
خوشمزه و خوش طعم اســت و برای افراد سالم و 
بیماران نیز سودمند می باشد. سنگ کلیه و مثانه را 
خرد می کند. همچنین به گفته انطاکی پزشک  نامدار، 
گوشت بلدرچین مغذی است و بدن را فربه می سازد. 
در ادامه ما را همراهی کنید تا ارزش غذایی این گوشت 

را برایتان بازگو کنیم.
مشخصات  بلدرچین

بلدرچین حیوانی اســت با خصوصیــات پرندگان 
وحشی شکاری و بسیار ُپرجنب و جوش، در نتیجه 
باید در وضعیتی پرورش یابد که امکان جست وخیز 
و پرواز داشته باشد. بنابراین هر قدر ماهیچه در طول 
حیات خود فعال تر باشد گوشت آن نیز لذیذتر است. 
مانند: ران مرغ، دم ماهی، ران حیوانات شــکاری، 

گوسفند و همچنین سینه پرندگان وحشی.
در واقع، فعالیت و جنب و جوش زیاد در بلدرچین ها، 
باعث ازدیاد ذخیره گلیکوژن در بافت های ماهیچه ای 
آن ها می شود که این امر باعث می گردد گوشت این 

جوش و پرواز های متناوبی که انجام می دهد 
عالوه بر این کــه حجم قابل توجهی از کل 
الشه(یک ســوم) را تشکیل می دهد، دارای 

طعم بسیار خوبی می باشد.
مزایا

بلدرچین برای پــرورش دهندگانی که آن را 
به صورت صنعتی پــرورش می دهند دارای 
منافع زیادی می باشد؛ زیرا دوره کوتاه جوجه 
کشــی (۱۵ تا ۱۶ روز)، رشد سریع و بلوغ 
زودرس (۳۵ روزگــی)، میزان تخم گذاری 
باال (فاز فعال تخم گذاری طوالنی)، ضریب 
تبدیل غذایی مناسب، نیاز به محیط پرورش 
کوچک، مقاومت بــاال در برابر بیماری ها 
و قیمت مناســب جهت عرضه مخصوص 
(گوشــت و تخم) به بــازار از جمله دالیل 

اقتصادی بودن پرورش این پرنده است.
ارزش غذایی گوشت بلدرچین

گوشت طیور به عنوان منبع پروتئین حیوانی اهمیت 
زیادی دارد؛ به همین دلیل در کشورهای مختلف، 
سرمایه گذاری زیادی روی صنعت پرورش طیور از 

جمله بلدرچین انجام شده است.
الزم به ذکر اســت ارزش پروتئین موجود در گوشت 
این پرنده ۲۵ درصد می باشد. این در حالی است که 
انواع اسیدهای آمینه کمیاب که در سایر پروتئین ها 
یافت نمی شــود، در گوشت این پرنده به وفور وجود 
دارد. نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است میزان 
پروتئین موجود در گوشــت بلدرچین ۵ تا ۱۰ درصد 
بیشتر از سایر پرندگان و نشخوار کنندگان می باشد. به 
همین دلیل متخصصان برای افراد مسن و از کار افتاده 
که احتیاج مبرمی به ترمیم سلول های از دست رفته 
بافت های خود دارند، مصــــرف گوشت بلدرچین را 

تجــــویــــز می نمایند.
از طرف دیگر گوشت این پرنده به دلیل وجود عناصر 
معدنی کمیاب و ویتامین، برای بیماری هایی چون 
آسم، تشنج، فشــار خون باال، ضعف اعصاب و یا 
در مواردی ناراحتی های روانی و همچنین بی خوابی 

مفید می باشد.
همچنین گوشت بلدرچین منبع خوب فسفر، مس، 
روی، آهن، سلنیوم و ویتامین های B۳ ،B۲ ،B۱ و 

B۶ است.

۷۲ درصد وزن بلدرچین قابل استفاده است 
که این رقــم در مرغ ۵۵ درصد می باشــد. 
همچنین ۲۰ درصــد وزن کل بدن بلدرچین 
را عضله تشکیل می دهد و درصد پروتئین و 
ماده خشک در عضله ران ۸۰ درصد است، 
در صورتــی که این رقم در مــرغ ۶۵ درصد 

می باشد

علیرضا یعقوبیان
 مدیریت ایران خوراک

بسیاری از کارشناسان تایید کرده اند که یک رژیم غذایی 
حاوی روغن زیتون و زیتون، منجر به کاهش خطر وقوع 

سرطان روده بزرگ می شود

که این می تواند اثباتی در مورد خواص درمانی قوی زیتون 

9 دليل براى مصرف زيتون

سرطان عمل کند. زیتون سیاه منبع شناخته شده 
Eویتامین EEویتامین Eویتامین ویتامین EE است که در خنثی کردن رادیکال های آزاد  است که در خنثی کردن رادیکال های آزاد 

در بافت چربی سریع عمل می کند. 
بسیاری از کارشناسان تایید کرده اند که یک رژیم 
غذایی حاوی روغن زیتون و زیتون منجر به کاهش 

خطر وقوع سرطان روده بزرگ می شود. 

۵.ضد آلرژی
خواص ضد التهابی زیتون باعث می شود که حتی 
افراد مبتال به آلرژی بتوانند از خواص زیتون بهره 
ببرند. عصاره زیتون به عنوان یک آنتی هیستامین در 
سطح سلولی عمل می کند. زیتون همچنین می تواند 
اثرات  کاهش  به  و  دهد  افزایش  را  خون  جریان 
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چای سبزسه ماه قبل از باردارى چاى سبز نخوريد

کمک کند. تحقیقات نشان داده چای سبز می تواند 
سیستم ایمنی بدن را هم در دوران بارداری تقویت 
کند اما همه این ها به این شــرط است که در مورد 

مصرف آن با پزشک مشورت شود.
مناسب نبودن کافئین موجود در چای سبز

با وجود تمام مزایای چای سبز برخی متخصصان 
هشدار می دهند مادران باردار نباید زیاد از این چای 
استفاده کنند. به طور کلی یک فنجان چای سبز 
۲۰ میلی گرم کافئین دارد که البته در مقایسه با همین 
انــدازه قهوه که ۱۲۰ میلی گرم کافئیــن دارد، زیاد 
نیســت اما توصیه کلی به زنان باردار این است که 
مصرف کافئین را در ایــن دوران کم کنند کافئین 
باعث می شود آب زیادی از بدن دفع شود و اگر به 
اندازه کافی آب ننوشند بدن کم آب می شود. کافئین 

بیش از ۴ هزار ســال است که چای سبز به عنوان 
یک نوشیدنی مهم در آسیا استفاده می شود چون 
اعتقاد بر این است که این چای به هضم غذا، تنظیم 
قند خون، کنترل خونریزی و.... کمک می کند. 
اما علی رغم فواید چای سبز برای سالمتی وجود 
برخی از ترکیبات موجــود در آن، مصرف آن را در 
دوران بارداری با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده 

است که در ادامه به آن می پردازیم.
فواید این نوشیدنی  ضد سرطان

چای ســبز حاوی آنتی اکســیدن های 
زیادی است که برای مقابله با سرطان 
بسیار مفید تلقی می شــود. این چای 
خواص آنتی اکسیدانی قوی تری نسبت 
به چای سفید و ســیاه دارد. چای سبز 
یا  اسید اســکوربیک  دارای  همچنین 
همان ویتامیــن C و مواد معدنی مانند 
روی، منگنز و کروم اســت. مطالعات 
نشان داده چای سبز می تواند به کاهش 
خطر ابتالی فرد به بیماری های قلبی-
عروقی، پوســیدگی دندان، سنگ کلیه 

و سرطان کمک می کند. با وجود تمام این مزایا، 
مصــرف چای ســبز در دروان بــارداری به دلیل 
محتوای پر کافئینی که دارد چندان توصیه نمی شود.

خطر چای سبز برای زنان باردار 
مطالعات نشان می دهد جنین زنانی که سه ماه پیش 
از بارداری روزانه ۱ تا ۲ فنجان چای سبز می خورند 
و یا در طول ســه ماهه نخست بارداری چای سبز 
می نوشند، دو برابر بیشتر از دیگران در معرض نقص 
لوله عصبی هستند. علت این مشکل آنتی  اکسیدان 
موجود در چای ســبز اســت. این آنتی اکسیدان 
فعالیت اسیدفولیک را مهار می  کند. میزان کافی 
اســیدفولیک در هفته های نخســت بارداری به 
کاهش میزان نقایص لوله عصبی در جنین کمک 
می  کند، پس اگر قصد دارید باردار شوید، تا انتهای 
دوران بارداری از نوشیدن چای سبز اجتناب کنید.

تنظیم فشار خون باال با چای سبز
خطر پره اکالمپسی(مسمومیت حاملگی) در زنان 
بارداری که فشار خون باال دارند، زیاد است، بنابراین 
مصرف چای سبز می تواند به تنظیم فشار خون باال 

زنــــان درمان سریع جوش صورت و آکنه در کوتاه ترین زمان
یک متخصص پوست و مو گفت: از آبلیمو و عسل و همچنین سیب رنده شده استفاده کنید این ترکیبات را جداگانه، به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی صورت خود بمالید و سپس آن را با آب سرد بشویید.
شهسواری متخصص پوست و مو در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به راهکار های رفع کامل جوش و لک های صورت اظهار کرد: شاید شما هم از آن دسته افراد هستید که مرتبا در صدد 
رفع لک  های قهوه ای و جوش های صورت برآمده اید و به نتیجه  دلخواه خود نرسیدید. توصیه می شود که مهمترین و طبیعی ترین مواد را برای از بین بردن این ضایعات استفاده کنید. شرط تاثیرگذاری 
و به نتیجه رسیدن درست آن، مراقبت و انجام کارهایی است که به آن می پردازیم. وی افزود: بهتر است از یک سیب کوچک و ۳ قطره آبلیمو و یک قاشق چای خوری عسل برای بهبود مشکالت 
پوست خود استفاده کنید. بهتر است از این مواد شب و قبل از خواب استفاده کنید اما اگر برایتان مقدور نیست ، هر ساعتی از روز که می توانید و آرامش دارید را انتخاب کنید. وی در پایان خاطرنشان 

کرد: توصیه می شود این کار را حتما تا چهل شب مرتب انجام دهید تا به نتیجه  مطلوب برسید. 
 

همچنین از جفت عبور کرده و جریان خون جنین 
را کاهش می دهد. ثابت شده است سطوح باالی 
کافئین می تواند منجر به سقط جنین، تولد جنین 

مرده و نوزاد با وزن کم شود.
کاهش جذب اسید فولیک، با این نوشیدنی

این نوشیدنی با متابولیزاسیون اسید فولیک تداخل 
ایجاد می کند. چای سبز  ماده ای به نام گاالت دارد 
که می تواند ســطح فــوالت را در بدن 
کاهش دهد. اســید فولیک یا فوالت 
یکی از مهم تریــن مواد مغذی در طول 
بارداری است. یکی از تحقیقات نشان 
می دهد خطر نقــص لوله عصبی مثل 
اســپینا بیفیدا(زمانی اتفاق می افتد که 
لوله اطراف سیستم عصبی مرکزی که 
لوله عصبــی نامیده می شــود، به طور 
کامل بسته نشــود. نقص لوله عصبی 
مثل اسپینا بیفیدا معموال در اثر کمبود 
اسید فولیک بوجود می آید). در نوزادانی 
که مادران آن ها در زمان لقاح یا ابتدای 
بــارداری از مقدار زیادی چای ســبز 
اســتفاده کرده انــد افزایش پیــدا می کند. نقص 
لوله عصبی مثل اسپینا بیفیدا معموال در اثر کمبود 

اسید فولیک بوجود می آید.
چه مقدار چای مناسب است 

نوشیدن چای سبز در حد اعتدال مشکلی ایجاد 
نمی کند به همین منظور معموال گفته می شود ۲ تا 
۳ فنجان در ســه ماهه دوم اشکالی ندارد. از آنجا 
که خطر بالقوه چای سبز بر سطح فوالت به اثبات 
رســیده است باید در سه ماهه اول از نوشیدن این 
چای پرهیز کنید اما مصرف آن در سه ماهه دوم و 

سوم با اندازه ای که گفته شد اشکالی ندارد.
مصرف برگ سبز با چای سبز

اگر به نوشیدن این چای عالقه دارید باید در کنار 
آن از مواد غذایی غنی از فوالت مانند سبزی های 
برگ سبز هم زیاد استفاده کنید. همه زنان باردار باید 
در طول روز دست کم ۴۰۰ تا ۶۰۰ میکروگرم اسید 
فولیک دریافت کننــد. در نهایت این که در مورد 
مصرف این چای در دوران بارداری حتما با پزشک 

مشورت کنید.

عرق کردن برای تنظیم درجه حرارت بدن حیاتی است؛ 
اما با هر قطره از عرق، شما الکترولیت ها و مایعات 
ضروری را که باعث تنظیم عملکرد بدن می شوند از 
دست خواهید داد. شما با از دست دادن بیش از حد 
آب، احساس خستگی و سرگیجه می کنید، این یعنی 
کم آبی بدن. واضح است که مبارزه با از دست دادن 
مایعات، ممکن است برای شرایط همه یکسان نباشد. مایعات، ممکن است برای شرایط همه یکسان نباشد. 
در نتیجه با توجه به فیزیولوژی بدن زنان و تغییرات در نتیجه با توجه به فیزیولوژی بدن زنان و تغییرات 
ماهیانه در سطح استروژن و پروژسترون آن ها، این 
نوسانات روی توانایی برای هیدراته شدن تاثیر گذار 

است. 
فاکتورهای زنانه

بنا به گفته استیسی سیمز، دکترای تغذیه در ورزش، 
"زنان، مردان کوچک نیستند". او در این کتاب عنوان 
کرده است: آنان نسبت به مردان احتمال دارد پنج برابر 
بیشتر به مشکالت دستگاه گوارش از جمله نفخ یا ورم 
معده و یا اسهال در هنگام ورزش دچار شوند. همچنین 
احتمال اینکه زنان دچار خستگی، گرمازدگی و سکته 
مغزی حاصل از گرمای هوا بشوند، بیشتر است. تمام 
این  موارد روی حجم خون تاثیر گذار است، که برای 
عملکرد مطلوب بدن باید سطح آن را باال نگه داشت. 
هنگامی که سطوح استروژن و پروژسترون بدن یک 
او حدود ۸ قاعدگی)،  از  پیش  (دوره  باالست  زن 
درصد حجم پالسما (بخش آبکی خون) را از دست 
خواهد داد. همچنین پروژسترون باال باعث افزایش 
دمای بدن می شود که می تواند در کوتاه مدت سبب 

خستگی شود و تحمل گرما را کاهش دهد.
سطح سدیم هم نقشی کلیدی دارد؛ زیرا به انتقال 
آب به خون کمک می کند. اما در افرادی که سطوح 
پروژسترون باال دارند، این روند دچار مشکل می شود. 
با  مشابه  گیرنده های  به  اتصال  برای  پروژسترون 
مبارزه  سدیم)  دفع  مسئول  (هورمون  آلدوسترون 
می کند، که این سبب افزایش میزان سدیم بدن خواهد 

شد.
نکته: اگر شما از قرص یا دیگر داروهای هورمونی 
و  استروژن  می کنید،  استفاده  بارداری  کنترل 

پروژسترون در سیستم بدن شما می تواند حدود ۶ تا 
۸ برابر بیشتر شود.

واقعا آب می تواند به کاهش وزن شما کمک 
کند؟

طبق گفته سیمز، بسیاری از این نوسانات خاص 
زنانه می توانند با نوشیدن منظم آب متعادل شوند. 

برای  بیشتری  سدیم  به  مردان  با  مقایسه  در  زنان 
انتقال آب به خون نیاز دارند و همین طور قندهای 
مختلف برای عملکرد صحیح هیدراته شدن مجدد. 
گلوکز و ساکاروز ساده ترین قندها برای عمل هضم 
هستند. معموال فروکتوز در زنان ایجاد نفخ می کند؛ 
زیرا سیستم گوارشی زنان در شکستن این قند دچار 

اختالل می شود.
بر اساس توصیه سیمز، انجام تمرینات ورزشی را 
با هدف تالش برای هیدراته شدن بدن خود دنبال 
کنید. در نتیجه از ۲۴ ساعت قبل از انجام تمرینات، 
نوشیدن آب کافی سبب افزایش تعادل سدیم در بدن 
آماده  باعث  آب  نوشیدن  همچنین  می شود.  شما 

بدن شما حین ورزش  استقامت  افزایش  و  سازی 
خواهد شد. دانشگاه پزشکی آمریکا طبق مطالعه ای 
که انجام داد، اثبات کرد که نوشیدن آب نسبت به دیگر 
نوشیدنی های ورزشی سبب حفظ وزن متعادل زنان 
می شود. طبق گفته سیمز، نوشیدن آب قبل و بعد 
از انجام تمرینات ورزشی حائز اهمیت است؛ اما به 
نوشیدن آب در حین ورزش نیاز چندانی نیست مگر 
اینکه بدن با مشکل کم آبی مواجه شود و به جذب آب 

نیاز داشته باشد.
طبق توصیه سیمز، بهترین محلول برای هیدراته کردن 
بدن تان پس از انجام حرکات ورزشی طوالنی و تعریق 
زیاد، محلول حاوی آب، مقدار کمی سدیم و ترکیبی 
از ساکاروز و گلوکز است. این فرمول در حمل و نقل 

آب به خون موثر می باشد.
برای کمک به بهبود قدرت و استقامت بدنی و کاهش 
عالئم دوره پیش از قاعدگی، مخلوطی از مواد غذایی 
که شامل کربوهیدرات پایین تر و سدیم بیشترهستند 

را مصرف کنید.  
سیمز در یک نسخه کلی، مخلوطی از کمی نمک 
پیشنهاد  را  آب  اضافه  به  افرا  درخت  شیره  یددار، 
می کند (به صورت پودری هم می توان آن را تهیه و با 

آب مخلوط کرد).
بد نیست بدانید، زنان تا زمانی که بدنشان هیدراته 
است، می توانند شدت تمرینات ورزشی را راحت تر 
نوسانات  و  مراحل  تمام  در  بنابراین  کنند.  تحمل 
هورمونی، اگر غلظت هورمون های خونی در بدن 
زنان افزایش یابد و هیدراتاسیون یا آب رسانی به بدن 
بدن در  تمرینات ورزشی،  انجام  با  نگیرد،  صورت 
معرض شکست عضالنی، ذخیره سازی چربی و 
افزایش استرس قرار خواهد گرفت. در نتیجه درد 
عضالت، افزایش ضربان قلب و عدم اشتها از دیگر 

عالئم کم آبی بدن زنان است.
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چرا زنان نسبت به مردان به آب 
بيشترى نياز دارند؟

بهترین محلول برای هیدراته کردن بدن تان 
پس از انجام حرکات ورزشی طوالنی و 
تعریق زیاد، محلــول حاوی آب، مقدار 
کمی سدیم و ترکیبی از ساکاروز و گلوکز 
است. این فرمول در حمل و نقل آب به 

خون موثر می باشد

خستگى، گرمازدگى و سكته مغزى ناشى 
از گرماى هوا در زنان بيشتر است

مطالعات نشــان می دهد جنیــن زنانی که 
ســه ماه پیش از بارداری روزانه ۱ تا ۲ فنجان 
چای ســبز می خورند و یا در طول سه ماهه 
نخست بارداری چای سبز می نوشند، دو برابر 
بیشتر از دیگران در معرض نقص لوله عصبی 

هستند

Ghaza va Khorasan Weekly

Ghazanews.ir

شنبه 3 مرداد ۵1394
25 July    2015
8 شوال 1436



مردان مبتال به کاهش تستوسترون، در معرض خطر افسردگیخـــانواده
محققان دانشگاه جورج واشنگتن دریافتند: مردان مبتال به هیپوگنادیسم که طی آن بدن شخص نمی تواند تستوسترون کافی تولید کند در معرض خطر باالی ابتال به افسردگی قرار 

دارند. 
به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا محققان، طی این پژوهش به منظور بررسی سالمتی روانی ۲۰۰مرد مبتال به هیپوگنادیسم در سنین ۲۰ تا ۷۷ ساله، دریافتند ۵۶ درصد از این افراد 
افسردگی و یا عالئم افسردگی دارند که از این میان نیز یک سوم داروهای ضد افسردگی مصرف می کردند. عالئم بسیار شایع در این افراد اختالل در نعوظ، کاهش میل جنسی، کاهش 
انرژی و اختالل در خواب عنوان شده است. به گفته پژوهشگران باید در مورد این افراد افسردگی، اضافه وزن و عوامل سبک زندگی ناسالم را در نظر گرفت. نتایج این پژوهش در 

مجله «Sexual Medicine» منتشر شده است.

گياهان آپارتمانى

گاواسه با برگ های کشیده،  مشخصات:  یوکا از خانواده آ
خنجری نوک تیز و به رنگ سبز می باشد. این گیاه دو 
گونه دارد یکی که فاصله برگ ها در آن زیادتر است و گل 
نمی دهد که این نوع بیشتر برای آپارتمان توصیه می شود. 
نوع دیگر که فاصله برگ های آن کمتر است و گل هایی به 
شکل زنگوله واژگون و در رنگ های سفید و کرم می دهد و 
برای کشت در باغچه مناسب تر است؛ ولی با این وجود هر 
دو گونه را می توان هم در آپارتمان و هم در باغچه نگهداری 

کرد.
مراقبت: این گیاه نسبت به شرایط نامساعد نور، دما و 
هوا بسیار مقاوم است به همین دلیل در اکثر منازل دیده 
می شود. همچنین یوکا به نور کافی احتیاج دارد، در آفتاب 
کامل می توان آن را نگهداری کرد؛ ولی در سایه پس از 
مدتی گیاه بد شکل می شود و فاصله برگ ها زیاد می گردد.
۱۶ تا ۱۶ تا ۱۶ ۱۰ مطلــوب برای آن در زمســتان ۱۰ مطلــوب برای آن در زمســتان ۱۰ درجــه حرارت:
درجه سانتی گراد است و در تابستان محتاج به نگهداری 
در خارج از اتاق اســت ولی در مجموع از نظر دما در هر 
فصلی می توان آن را در اتــاق یا خارج از خانه نگهداری 
کرد. بنابراین در تابستان آن را همیشه مرطوب نگهدارید 
۳ تا ۳ تا ۳ روز یک بار گیاه را آبیاری نمایید. همچنین در  ۲و هر ۲و هر ۲
زمستان بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان 

خشک شود.
خاک: خاک مناسب خاک لوم است که مخلوطی از شن، 

رس و مواد آلی می باشد.
تکثیر: در بهار پا جوش ها (پا گیاه) را از  گیاه مادر جدا کنید 
و آن ها را بکارید. همچنین کاشتن قلمه در شن و ریشه دار 

کردن آن در اوایل بهار بهتر جواب می دهد. 

مریضی مردان هم دردسرهای خاص خود را برای 
خانم هایشان دارد و موجب می شود رفتاری بچه گانه 
و کودکانه از خود بروز دهند. در واقع این سوال پیش 
می آید که آیا همه مرد ها وقتی مریض هستند شکننده 
و غرغرو می شوند؟ البته که نه. اما برخی از آن ها بلی.  

دلیل شکایت و ناله هایشان اینجاست:
این هرگز اتفاق نمی افتد!

برخی از مردان عاشق این هستند تا در مورد این که 
هرگز مریض نمی شوند پوز بدهند. این یک راه برای 
ابراز سلطه  فیزیکی است. بی آنکه نیاز به ارائه مدرک 
واقعی باشد. بد نیست به این نکته توجه کنید که هیچ 
کس ایمن مطلق نیست و هیچ کس دوست ندارد 

خالف صحبت هایش اثبات شود.
بدن او یک غار مردانه است

مرد ها عاشق بدن خود هستند. فردی در قسمت 
آشکار طیف، با بدن خود مانند یک ماشین که خوب 
روغن کاری شده است رفتار می کند و فرد دیگری 
در قسمت کمتر آشکار طیف، با بدنش مثل یک 
رستوران با مدیریت خوب، رفتار می کند که همیشه پر 
از سیب زمینی سرخ کرده و گوشت کبابی می باشد. 
هر دو مرد به این که چه مواد ی وارد بدن شان می شود 
شدن  مریض  نتیجه   در  می دهند.  اهمیت  خیلی 
این ماشین  نا  امید کننده داخل  آچار  می تواند یک 

مردانه بیاندازد.
مبارزه با آدم بدها

از  بخش  یک  حداقل  مردی  هر  لحظه،  هر  در 
مغز خود را به این فکر اختصاص می دهد که اگر 
کماندوهای دشمن همین حاال حمله کنند، چگونه 
از مهارت و ابزار هایم استفاده  کنم تا عزیزانم را به جایی 
امن ببرم و خودم که به تنهایی یک ارتش کامل هستم  

آن ها را نابود کنم؟  
تنها راه برای  تبدیل شدن از یک قهرمان اکشن به 
قهرمان عطسه، یک تب واقعی است. از شما عذر 
خواهی می کنم، اما اکنون که داستان واقعی و وضع 
اسفناک این مرد فینی را می دانید، می خواهید چه کار 

کنید؟ 

برای شروع
ورای  در  منطقی  هیچ  که  باشید  داشته  یاد  به 
حساسیت باالی آن ها وجود ندارد و بحث کردن با 
یک بیمار بد اخالق شما را به جایی نمی رساند. اما 
اگر نمی خواهید به هذیان گفتن هایش گوش دهید او 

را با فیلم مورد عالقه اش سرگرم کنید.
مراقب  خوشبخت؛  زنان  رازهای  با  آشنایی 

شوهر خود باشید
زنان خوشبخت به خوبی می دانند که چگونه می توان 
ارتباطی دلخواه و خوشایند با همسر خود شکل داد. 
آن ها دارای این مهارت هستند که با دستان شفابخش 
خود همسرشان را در زمان بیماری عمیقا لمس کرده 

و از او همسر بهتری بسازند. 
شاید شما به شوهرتان بگویید «من باورم نمی شود 
که مردان نیاز به مراقبت داشته  باشند». البته مردان 
دوست دارند که همسرشان افرادی نازنازی بوده و 
خودشان زمام حمایت و مراقبت خانواده را در دست 
داشته  باشند. اما این حقیقت غیرقابل انکار وجود 
دارد که بسیاری از مردان در زمان بیماری دوست 
دارند از سوی همسرشان مورد مراقبت قرار گیرند. 
اگر چنین چیزی واقعیت ندارد پس چرا غالب زنان 
اظهار می کنند: «هر وقت شوهرم مریض می شود، 

مانند یک بچه رفتار می کند». 
در نتیجه اگر یک مرد نیاز به مراقبت داشته باشد و 
همسرش متوجه چنین مسئله ای نشود، به احتمال 
زیاد مرد احساس اندوه و ناراحتی می کند؛ زیرا او 
جایی در روح و روان خود نیاز به آن دارد که بداند 
همسرش در زمان بیماری کاری برایش انجام دهد و 

زندگی را برایش راحت تر سازد.
نتایج تحقیق ها

شواهد نشان می دهند که زنان به طور ذاتی در مقایسه 
با مردان عاطفی تر هستند. در یک تحقیق نوزادان 
یک روزه  دختر، در مقایسه با نوزادان پسر واکنش 
قوی تری نسبت  به اصوات ناشی از غم و اندوه نشان 
 دادند. همچنین نوزادان یک هفته ای دختر، توانستند 

میان صدای گریه و دیگر صداها تفاوت قائل شوند و 
۴دختران ۴دختران ۴ ماهه توانستند عکس های افراد آشنا را از 

افراد ناشناس تشخیص  دهند. 
همچنین دختران خردسال نسبت  به پسران هم سن 
خود پنج برابر بیشتر با عروسک بازی می کنند و بیشتر 
خیال پردازی های آن ها درباره  بچه داری  کردن است. 
حال اگر شما این را با شمشیربازی و هفت تیر بازی 

پسربچه ها مقایسه کنید، به خوبی متوجه خواهید شد 
که به احتمال زیاد مراقبت کردن در جنس زن یک 
خصیصه  ذاتی است و آن هم تاثیر هورمون استروژن 

است.
در آخر 

برای زنی که می خواهد در زندگی مشترکش احساس 
خوشبختی کند، این مسئله مهم است که آیا شوهرش 

از آن دسته مردانی است که دوست دارد در زمان 
قرار  مراقبت  مورد  از سوی همسرش  بیماری 
مردان  دسته  این  از  همسرش  اگر  حال  گیرد؟ 

است، تصمیم می گیرد تا نیاز او را برآورده سازد.

كا 
يو

ممکن اســت بــوی ناخوشــایند، از غذایی 
سوخته و یا حاصل از انجام مراحل آماده سازی 
پخت غذایی لذیذ باشــد؛ مانند درست کردن 
پیازداغ، ســیرداغ یا سرخ کردن انواع و اقسام 
سبزیجات ، مرغ و ماهی که همه این ها فضای 
خانه را با بویی ناخوشایند پر می کند. معموال 
اولین عکس العمل ها در چنین شرایطی روشن 
کــردن هواکش هــا و بازکردن کلیــه راه های 
خروجی شامل در و پنجره های خانه است، 
اما در این مقاله ما به شما راهکار های متعددی 
بــرای رهایی از این بوهای مزاحم پیشــنهاد 
می کنیم که  فقط کافی اســت حداقل یک بار 

آن ها را امتحان کنید.
*در یک نعلبکی کمی ادکلن خوشــبو بریزید و 
یک حبه قند چهار گوش در آن بیندازید ، طوری 
که ادکلن را خوب جذب کند و قند خیس شود ، 
ســپس قند را آتش بزنید و وقتی ادکلن تمام شد 
قند را خاموش کنید با این تدبیر فضای خانه بسیار 

معطر خواهد شد.
* اگر می خواهید سبزی یا موادی سرخ کنید که 
مطمئن هستید اعضای خانواده از بوی حاصل 
از آن ناراحت می شوند، پیش از شروع کار، ابتدا 
هواکش های داخل آشپزخانه را روشن کنید سپس 
مقداری سرکه سفید را در کاسه ای بریزید و آن را 
کنار اجاق گاز روشن قرار دهید؛ بوی حاصل از 
سرکه سفید، باقی مانده بوی حاصل از سرخ کردن 

آن مواد را در محیط خنثی می کند.
*هرچقدر هم که غذا خوشمزه باشد، بوی سوختن 
آن بسیار بد و ناخوشایند است، پس اگر حواس تان 
پرت شد و غذای تان سوخت و بوی آن تمام خانه 
را در برگرفت، ناراحت نشــوید ابتدا اگر هواکش 
روشن نیســت، روشنش کنید سپس قابلمه ای 
حاوی آب را روی شعله اجاق گاز قرار داده و چند 

تکه لیموترش در آن بیندازید و بگذارید بخار حاصل 
از جوشــیدن لیموترش در آب، بوی ســوختگی 

موجود در خانه را از بین ببرد.
*کاسه ای حاوی آب را روی شعله اجاق گاز قرار 
دهید و تعدادی چوب دارچین یا کمی از پودر آن را در 
آب بریزید و بگذارید روی شعله مالیم اجاق گاز تا 

کم کم به جوش آید. عطر دارچین فضا را معطر کرده 
و بوی حاصل از سرخ کردنی و حتی سوختگی را از 

بین خواهد برد.
*اگــر حواس پرتــی کار دســت تان داده و غذا به 
قدری سوخته که بوی حاصل از آن با هیچ یک از 
راهکارهای فوق خنثی شدنی نیست، دیگر مجبور 

هستید پنجره ها را باز کنید ولی برای این که این 
بو هرچه سریع تر از طریق پنجره آشپزخانه 
خارج شــده و به دیگر قسمت های خانه 
انتقال پیدا نکند، پارچه و حوله مخصوص 
آشپزخانه را نمدار کرده و برای چند دقیقه آن 

را تکان دهید.
*بــوی حاصل از پخت و پز غذا را با ریختن 
مقــداری جعفــری در تابــه ای کوچک و 
قراردادن آن روی شعله اجاق گاز از بین ببرید. 
حرارت دادن جعفری برای مدت ۵ دقیقه، نه 
تنها بوی نامطبوع موجود را از بین می برد بلکه 

گین می کند . فضا را عطرآ
*برای از بین بردن بوی غذا در خانه آب لیموی 
تازه را درون یک لیوان آب حل کرده و با کمک 

افشانه آن را در هوا اسپری کنید.
*استفاده از عودهای خوشبوی صندل، یاسمن، 
چوب و دیگر رایحه های طبیعی نیز برای از بین 
بردن بوی غذا یا خوشبو کردن فضای خانه بسیار 

مناسب است.
*این را بدانید که عطر وانیل یکی از رایحه های 
مطبوعی است که بیشتر خانم ها و کودکان از 
آن لذت می برند. استفاده از رایحه وانیل در خانه 
عالوه بر آن که موجب خوشبویی خانه می شود، 
موجب افزایش اشــتهای اعضای خانواده نیز 
می شود. کافی است پنبه ای را با عصاره وانیل 
آغشته کنید و روی میز ناهارخوری تان بگذارید.

*اگر خانه شــما از بوی غذا پرشــده و باعث 
ناراحتی شــما می شــود، از دود اســپند و یا 
دود خاکشیر استفاده کنید . با دود  کردن دارچین 

هم می توانید بوی غذا را کامال از بین ببرید.
*برش های پیاز را در کاسه حاوی آب در چند 
قسمت منزل قرار دهید تا بوی سوختگی را به 
خود جذب کند. همچنین می توانید از زغال که 
جذب کننده بو است، استفاده کنید به این صورت 
که می توانید چند تکه از آن را در جاهای مختلف 

منزل قرار دهید.
*۱۵ تا ۲۰ عدد میخک را در کمی آب در قابلمه ای 
به مدت نیم ساعت بجوشانید. این کار باعث از بین 

رفتن بوی سوختگی می شود.

بوى بدروش هايى براى مقابله با بوى بد غذا    

 غذا

از آن دسته مردانی است که دوست دارد در زمان پسربچه ها مقایسه کنید، به خوبی متوجه خواهید شد میان صدای گریه و دیگر صداها تفاوت قائل شوند و 

وقتى مردها بيمار مى شوند!
ادا و اطوارهاى مردان بيمار را دريابيد

بحث کــردن با یک بیمار بد اخالق شــما را 
به جایی نمی رســاند. اما اگر نمی خواهید به 
هذیان گفتن های همسرتان گوش دهید او را 

با فیلم مورد عالقه اش سرگرم کنید
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بــراى طـرح سـواالت خــود مى توانيد
از راه هاى ارتباطى مقابل استفاده نماييد
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ســالم لطفا برای الغر شــدن و این که چه کارهایی را باید انجام داد تا به نتیجه 
مطلوب رسید راهنمایی کنید؟

دکتر ریحانه احمــد زاده قویدل: جهت الغر شــدن و کاهش وزن حتما باید 
سبک زندگی تغییر کند. ســبک زندگی شامل دو بخش عادات غذایی و فعالیت 
بدنی می باشد. بنابراین کسی که تمایل به کاهش وزن دارد باید حتما در کنار تغییر 
در عادات غذایی و همچنین حذف مواد غذایی پر کالری فعالیت بدنی و ورزشی را 

به طور منظم در برنامه زندگیش قرار دهد. 
سالم آیا الزم است فردی که با رژیم به وزن ایده آل رسیده است دوران تثبیت آن را 

نیز تحت نظر پزشک بگذراند؟
دکتر ریحانه احمد زاده قویدل: دوران تثبیت هم به اندازه دوران کاهندگی حائز 
اهمیت است به این معنی که پس از رسیدن به وزن مطلوب فرد باید به طور منظم 
ولی در فواصل زمانی بیشــتر مثال دوره های ۲ تا ۳ ماه تحت نظر متخصص تغذیه 
باشد. همچنین در دوران نگهد ارندگی، حفظ تعادل انرژی دریافتی روزانه اهمیت 
زیادی دارد به این معنی که اگر فرد به علت سفر و یا شرکت در مهمانی ها، وعده 
و یا تعداد روزهایی را رژیم شکنی کند باید دو برابر آن مدت زمان رژیم غذایی اش را 
جدی تر رعایت کند به این ترتیب کالری دریافتی اضافه جبران می گردد این حالت 

را حفظ تعادل کالری دریافتی می نامند. 
با سالم. چه رژیم غذایی به افرادی که دارای ورم معده هستند توصیه می کنید؟

دکتر ریحانه احمد زاده قویدل: ۱. تعداد دفعات وعده های غذایی باید به صورت 
۳وعده اصلی صبحانه، ناهار و شــام و دو میان وعــده در فاصله صبح تا ظهر و 
دو میان وعده در فاصله عصر تا شــب باشد یعنی ۷  وعده غذایی کوچک مصرف 
شود. ۲. پرهیز ار مواد غذایی نفاخ مانند ادویه ها، میوه های و سبزیجات خام. ۳. 
در صورت رعایت موارد فوق و ادامه داشتن مشکل توصیه می شود با فوق تخصص 

گوارش مشورت گردد. 

باسالم خانمی ۲۹ساله و دارای یک فرزند هستم، به مدت۷سال ونیم است که از 
Iud استفاده می کنم می  خواستم بدانم امکان این هست که بعد این مدتIud  را 

برمی  دارم برای باردار شدنم مشکل ایجاد کند لطفا راهنمایی بفرمایید؟

دکتر شــهرزاد نوذری: توصیه می شــود یک ماه قبــل از اقدام به بــارداری به 
متخصص زنان مراجعه تا وضعیت Iud بررســی شود. انجام آزمایش پاپ اسمیر 
و درمان آنتی بیوتیکی در صورت وجود عفونت الزامی می باشد همچنین مصرف 
فولیک اسید قبل از اقدام به بارداری توصیه می شود(به طور کلی توصیه می شود 

جهت معاینه و ترجیحا تعویضIud  به پزشک متخصص زنان مراجعه کنند). 

باسالم.پسری دوســاله دارم. صبح که از خواب بیدارمی شود علیرغم مسواک 
شب، دهانش کمی بو می  دهد. لطفاراهنمایی کنید علتش چیست؟

دکتــر غالمعلی معموری: بوی بد دهان علــل متفاوتی دارد که از جمله این 
عوامل می توان به عفونت بینی، وجود جسم خارجی در بینی، اختالالت دندان 
و لثه، عفونت های گلو، عفونت دهان و یا ناشــی از فلور میکروبی مخصوص 
دهان(که در دهان بعضی از افراد وجود دارد) ا ســت، اشاره کرد بنابراین توصیه 
می شود با مراجعه به دندان پزشــک از کرم خوردگی و پوسیده نبودن دندان ها و 
همچنین با مراجعه به متخصص کودکان از نبود عفونت در بینی، گلو، و دهان 
مطمئن شــوید و در نهایت اگر چنانچه علتی برای بوی بد دهان پیدا نشد بهتر 
است از خشک شــدن دهان کودک جلوگیری شود، مایعات بیشتری استفاده 

کند و همچنین به طور منظم مسواک بزند.
باسالم پســری ۲ســال و یک ماهه دارم درماه ۲الی ۳مرتبه خون دماغ می شود 
مخصوصا شب ها و در خواب، می خواستم بدانم علتش چیست وبرای درمانش 

راهنمایی ام کنید؟
دکتر غالمعلی معموری: دســت کاری کردن بینی، خشــکی مخاط بینی و 
همچنین حساسیت و آلرژی که کودکان در داخل بینی دارند، از شایع ترین علل 
خونریزی بینی در کودکان می باشــد که معموال توصیه می شود با چرب کردن 
مخاط بینی با پماد ویتامین A  از خشــکی مخاط بینی و در نهایت خونریزی 
بینــی جلوگیری کنید. در صورت ادامه یافتن خونریــزی می توان با مراجعه به 

پزشک متخصص اقدامات الزم را به منظور درمان انجام دهید. 

با سالم. مدت ۲ ماه  است که گودی مچ هر دوپایم ورم کرده و یا اصطالحا آب آورده 
است. به پزشــک زنان، قلب، داخلی، ارتوپد و کلیه مراجعه کردم پس از انجام 
آزمایشــاتی مشکلی مشاهده نشد لطفا بفرمایید به کجا مراجعه کنم و علت ورم 

چیست در ضمن ۵۸ ساله هستم.
دکتر حمید قاضی: در صورتی کــه ورم دردوطرفه مچ پاها و بدون هیچ دردی، 
وجود داشته باشد ممکن است بیشتر ناشی از اختالل کارکرد قلبی، کبدی، کلیوی 
و یا کم کاری تیروئید و یا واریس و یا اختالل عروق لنفاوی باشــد که بایستی به 

متخصص داخلی مراجعه شود.
ســالم. مدتی اســت که بعد از یک خواب طوالنی مخصوصا زمانی که صبح ها 
از خواب بیدار می شــوم، حدودا به مدت ۵ دقیقه دچار کمر درد شدید هستم اما 
بعد از این که چند قدمی راه می روم برطرف می شــود و در طی روز دیگر مشکلی 
ندارم لطفا راهنمایی بفرمایید علت و راه درمان چیست؟(از تشک طبی هم استفاده 

کرده ام اما تاثیری نداشته است).
دکتر حمید قاضی: داشــتن کمردرد صبحگاهی، بیشتر علل التهابی دارد که به 
دنبال بیماری های روماتیسمی و یا ناشی از بستر نامناسب و... می باشد بنابراین 
بایســتی با مراجعه به پزشــک متخصص، معاینه و آزمایشات الزم و همچنین 

رادیوگرافی انجام شود.

خانم ۴۷ ساله هستم موهای  سرم خشک وموج دار است، می خواستم بدانم برای 
رفع این حالت باید چکار کنم و از چه شامپویی استفاده کنم؟

دکتــر فرحناز ثمره محمدیان: فرم و حالت مو یک مســئله ژنتیکی اســت که 
نمی توان با مصرف شامپو آن را تغییر داد.بنابر این می توان   با استفاده از شامپوها و 

نرم  کننده های مختلف کنترل کرد. 
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هپاتیت C؛ کشنده ترین نوع هپاتیت 

افراد شب کار، روز در جای تاریک بخوابنددرمــــان
یک متخصص طب سنتی با بیان این که بیداری در شب موجب چاقی می شود، توصیه هایی برای خواب افراد شب کار عنوان کرد و گفت: افراد شب کار، روز در جای تاریک بخوابند.

به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری تسنیم، مجید انوشیروانی متخصص طب سنتی در پاسخ به پرسشی درباره « کسانی که شغل شبانه دارند و مجبورند صبح بخوابند، بنابراین تدابیر خواب در 
این افراد چگونه است؟» اظهار داشت: عالجی نداریم، ولی توصیه می کنیم کسانی که از خواب شب نمی توانند بهره مند شوند حداقل روز را در جای تاریک بخوابند. این متخصص طب سنتی بیان 
داشت: بحث تاریکی خیلی مهم است، در معارف دینی و آموزه های قرآنی خواب جایگاهش شب است و روز وقت فعالیت است، برای این که پیکر ما به نور عالقه مند است و اگر روشنایی زیاد 
باشد و فرد بخوابد، خواب عمیق نمی تواند داشته باشد. انوشیروانی خاطرنشان کرد: کسانی که بی خوابی دارند چاق می شوند، کسانی که خواب عمیق شبانه ندارند و ناچارند در روز بخوابند بدانند 
که خواب روز بسیار نامناسب است و با طبیعت بدن منافات دارد و دچار چاقی مرضی می شود چون بیداری باعث تحلیل رطوبت ها می شود، بنابراین بهتر است به تدریج این عادت را کم کنند چرا 

که سالمتی در گروی خواب شبانه کافی و عمیق است.

۲۸ جوالی برابر با ششم مرداد ماه توسط سازمان 
جهانی بهداشت به عنوان روز جهانی هپاتیت و یا 
گاه  مبارزه با هپاتیت اعالم شده است و هدف آن آ
سازی انسان ها نسبت به راه های انتقال و کنترل این 

بیماری رو به رشد در جهان است. 
امروزه  می دارد  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
در دنیا ۵۰۰ میلیون نفر(۷درصد) مبتال به یکی از 
هپاتیت های B یا C هستند. یعنی از هر ۱۴ نفر یک 
نفر به هپاتیت مزمن B یا C مبتال است. در ایران نیز 
بالغ بر ۳ درصد افراد آلوده به این ویروس می باشند. 
هپاتیت ویروسی منجر به عفونت کبدی می گردد. 
در حال حاضر ۸ نوع از این ویروس شناخته شده 

است. 
C انواع هپاتیت

هپاتیت C نوعی بیماری واگیردار کبدی است که 
افراد با شدت های مختلف به آن مبتال می شوند، در 
بعضی از افراد این بیماری فقط چند هفته عمر دارد، 
در حالی که در دیگر افراد این بیماری برای مدت 
یک عمر همراهشان بوده و زندگی آن ها را به صورت 
جدی تهدید می نماید. این بیماری در نتیجه آلوده 
شدن به ویروس عامل هپاتیت سی (HCV) رخ 
داده و در درجه اول از طریق تماس با خون آلوده 
وارد بدن می شود. هپاتیت C می تواند مزمن و یا 

حاد باشد.
*هپاتیت C حاد – این نوع هپاتیت بیماری کوتاه 
این  به  شدن  آلوده  اول  ماه   ۶ در  که  است  مدتی 
ویروس رخ می دهد و برای چند هفته باقی می ماند. 
 C حاد تبدیل به هپاتیت C در اکثر افراد هپاتیت

مزمن می شود.
بیماری  هپاتیت  نوع  این   – مزمن   C *هپاتیت 
ویروس  که  می دهد  رخ  زمانی  و  بوده  بلندمدتی 
هپاتیت C مدتی طوالنی در بدن فرد باقی می ماند. 
باعث  می تواند   C هپاتیت  ویروسی  عفونت 
مشکالت جدی کبدی از قبیل سیروز کبدی و یا 

سرطان کبد شود.

C عالئم هپاتیت
نشان  از خود  C عموما عالمتی  هپاتیت  بیماری 
نمی دهد. زمانی که بیماری عالمتی داشته باشد، 

این عالئم می تواند شامل:
*خستگی

*تب
*تهوع و اشتهای کم

*درد مفاصل و ماهیچه ها
*زرد شدن پوست و سفیدی چشم ها

*مدفوع زرد یا کم رنگ
دالیل بیماری و افراد در خطر

Cبیماری هپاتیت Cبیماری هپاتیت C زمانی رخ می دهد که شما آلوده 
به ویروس عامل این بیماری (HCV) باشید. شما 
زمانی آلوده به ویروس عامل هپاتیت C می شوید 
که خون فرد آلوده به آن وارد بدن شما شود. راه های 

ورود شامل:
C از طریق سوزن آلوده به خون فردی که هپاتیت*C از طریق سوزن آلوده به خون فردی که هپاتیت*C

دارد.
*از طریق زخمی که بر روی پوست بوده و خون 

آلوده بر روی آن بریزد.

*خون فرد آلوده با چشم و یا دهان شما در تماس 
باشد.

Cافرادی که در خطر ابتال به بیماری هپاتیت Cافرادی که در خطر ابتال به بیماری هپاتیت Cهستند 
شامل:

از سرنگ و سوزن مشترک  که  تزریقی  *معتادان 
استفاده می کنند.

به  مبتال  فرد  با  نشده  محافظت  جنسی  *رابطه 
. C هپاتیتC هپاتیتC

*افرادی که در بخش درمانی کار می کنند.
ویروس  به  آلوده  مادر  از  شده  متولد  *کودکان 

 .C هپاتیتC هپاتیتC
با  (تاتو)  خال کوبی  یا  و  سوزنی  طب  *دریافت 

سوزن های آلوده.
*دریافت عضو از فرد مبتال به این بیماری.

*افرادی که وسایل شخصی مشترک همچون تیغ 
و یا مسواک مشترک با فرد آلوده به ویروس دارند.
*افرادی که برای مدت طوالنی دیالیز می شده اند.

نمی شود،  منتقل  آن ها  از   C هپاتیت  که  راه هایی 
شامل:

استفاده از ظروف مشترک، شیر دادن به نوزاد، بغل 
کردن، بوسیدن، دست دادن، سرفه و یا فین کردن 
این  همچنین  نمی شود.   C هپاتیت  انتقال  باعث 
ویروس از طریق خوراکی و آب نیز منتقل نمی شود.

C عوارض هپاتیت
عفونت هپاتیت C می تواند سال ها در بدن مانده و 

باعث مشکالت جدی همچون:
*زخم در بافت کبدی (سیروز کبدی)

*سرطان کبد
*نارسایی کبد 

C تشخیص ابتال به هپاتیت
از آزمایش های مختلف خونی برای تشخیص ابتال 
Cبه هپاتیت Cبه هپاتیت C استفاده می شود. این آزمایش ها برای 
تشخیص ویروس در بدن و سطح ویروس انجام 
می شوند. همچنین از آزمایش های مختلف کبدی 
توسط  کبد  دیدن  آسیب  سطح  تشخیص  برای 

Cهپاتیت Cهپاتیت Cنیز استفاده می شود.

C درمان هپاتیت
Cداروهای معمولی که برای درمان هپاتیت Cداروهای معمولی که برای درمان هپاتیت C استفاده 
و   (peginterferon) پگینترفرون  می شوند، 
داروهای ضد ویروسی می باشند. هدف این داروها:

*کمک به بدن برای از بین بردن ویروس
*کاهش خطر سیروز کبدی و سرطان کبد

برای عملکرد صحیح داروهای تجویز شده را باید 
طبق دستور پزشک و به درستی مصرف نمود. در 
افرادی که دچار مشکالت کبدی همچون سیروز 
کبدی شده اند، ممکن است از پیوند کبد استفاده 

Cنمود. اگر شما مبتال به هپاتیت Cنمود. اگر شما مبتال به هپاتیت C هستید:

از  قبل  می کردید،  استفاده  قبال  که  داروهایی  *از 
مشورت با پزشک دوباره استفاده ننمایید.

*از الکل و مواد مخدر استفاده ننمایید. الکل باعث 
افزایش سرعت آسیب کبدی می شود و همچنین 

می تواند تاثیر داروها را کم نماید.
B*با پزشکتان درباره نیاز به واکسن های هپاتیت B*با پزشکتان درباره نیاز به واکسن های هپاتیت B و 

Aهپاتیت Aهپاتیت A مشورت نمایید.
C پیشگیری از هپاتیت

متاسفانه هنوز واکسنی برای پیشگیری از ابتال به 
Cهپاتیت Cهپاتیت C وجود نداشته و واکسن های موجود فقط 

A و A و A می باشند. B برای هپاتیتB برای هپاتیتB

 برای پیشگیری از ابتال:
*در صورت اعتیاد مواد مخدر را ترک نمایید. در 
صورت مصرف و تزریق از وسایل مشترک استفاده 

نکنید.
*در مکان های غیربهداشتی و بدون مجوز اقدام به 

خال کوبی و تاتو نکنید.
*از رابطه جنسی پرخطر و رابطه های بی بند و بار 

خودداری نمایید.
*وسایل شخصی همچون مسواکتان را با دیگران به 

اشتراک نگذارید.
امروزه در دنیا ۵۰۰ میلیون نفر(۷ درصد) مبتال 
به یکی از هپاتیت های B یا C هستند. یعنی 
از هــر ۱۴ نفر یک نفر به هپاتیت مزمن B یا 

C مبتال است

Ghaza va Khorasan Weekly

شنبه 3 مرداد 1394
25 July    2015
8 شوال 1436

Ghazanews.ir

۸



عطارباشـى درمان ریزش مو از طریق طب سوزنی
طب سوزنی بدون عارضه ترین درمان ریزش مو نسبت به PRP و دارو های شیمیایی است.

دکتر الدن  دلداری عضو انجمن علمی طب سوزنی ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اساس درمان طب سوزنی بررسی مشکالت درونی بدن است و این مشکالت پیش 
آمده به صورت ریزش مو خود را نشان می دهد، طب سوزنی این عدم هماهنگی در بدن را تنظیم می کند و پس از ریزش مو کم کم موجب رشد بهتر، ضخیم شدن و طبیعی شدن حالت مو می شود. 
طب سوزنی هورمون های بدن را تنظیم می کند و بدون نیاز به دارو مقدار ریزش مو را کنترل می کند و بدون عارضه ترین درمان نسبت به PRP و درمان شیمیایی است، به گونه ای که درمان شیمیایی 
ریزش مو با استفاده از قرص های هورمونی،می تواند عوارضی در بدن ایجاد کند و در روش PRP نیز با توجه به دلیل ورود ماده PRP در سر و در جوار مولکول های سر تا حدی ریزش مو را کنترل 
می کند ولی اگر درون بدن مشکلی وجود داشته باشد، مطمئنا موقتی است و بعد از مدتی دوباره ریزش مو بر می گردد. دلداری در پاسخ به درمان ریزش مو از طریق طب سوزنی در مردان یا زنان 

چگونه است، اظهار داشت: در هر دو گروه انجام می شود ولی چون  ریزش مو در مردان تا حدی به موروثی بودن بر می گردد، سخت تر به نتیجه می رسد اما به طور کلی محدودیت ندارد.

زردآلو بومی نواحی چین است و هنوز هم به 
صورت وحشی در این مناطق می روید. این 
درخت در اوایل قرن اول میالدی به آسیا و 
اروپا راه یافت. ارتفاع درخت زردآلو تا ۶ متر 
هم می  رسد . میوه آن گوشتی و زرد رنگ ، با 
طعمی مطبوع و شیرین بوده که در تابستان 
و  قهوه ای  صاف ،  زردآلو  هسته  می رسد. 
آن  مغز  داخل هسته  در  بیضی شکل است. 
قرار دارد که طعم آن گاهی شیرین و گاهی 

تلخ می باشد.
زردآلو و مواد مغذی موجود در آن

لیکوپن موجود  و  بتاکاروتن  باالی  *مقادیر 
مفیدی  غذای  می شود  باعث  زردآلو  در 
دو  این  باشد.  قلب  سالمتی  حفظ  برای 
ماده به عنوان آنتی اکسیدان، از اکسیداسیون  
قلبی  بیماری  بروز  و   (LDL)کلسترول

جلوگیری می کنند.
لذا  است.  بتاکاروتن  غنی  منبع  *زردآلو 
بروز  از  جلوگیری  چشم ،  بینایی  تقویت  در 

بیماری های قلبی و آب مروارید موثر است.
آب  در  محلول  فیبرهای  حاوی   *زردآلو 
مصرف  می دهد  نشان  مطالعات  است. 
قند خون  حفظ  باعث  محلول  فیبرهای 
کلسترول خون  کاهش  و  طبیعی  مقدار  در 
بروز  از  زردآلو  در  موجود  فیبر  می شود. 
جلوگیری  روده ای  بیماری های  و  یبوست 

می کند.
*برگه زردآلو سرشار از پتاسیم است. مصرف 
مواد غنی از پتاسیم باعث تنظیم فشارخون 

می شود.
*زردآلو  رسیده به علت دارا بودن ویتامین های 
و  عصبی  بیماری های  درمان  برای   B گروه
گیجی،  خستگی شدید،  بی خوابی،  روحی ، 

فراموشی و … مفید است.
دارا  علت  به  زردآلو  شیرین  هسته  و  *میوه 
رفع  بدن،  تقویت  برای   C ویتامین بودن 

اختالل در رشد کودکان، جلوگیری از خونریزی 
لثه موثر است.

*به علت داشتن آهن در خون سازی موثر است.
زردآلو  و سایر خواص درمانی آن

*زردآلو به علت داشتن مقداری اسید سالسیلیک ، 

برای درد مفاصل و روماتیسم مفید است.
*زردآلو، خنک و اشتها آور است و نیز برای 

بواسیر مفید است.
*زردآلو، باعث رفع تشنگی و عطش می شود.

*مصرف برگه زردآلو سبب هضم غذا می شود 
و از یبوست جلوگیری می کند. برای مصرف 
برگه ، ابتدا آن را با آب بشویید سپس آن را در 
بماند.  آب خیس کنید و بگذارید یک شب 
و  بیندازید  آن  در  لیموترش  عدد  یک  سپس 
صبح ناشتا، برگه خیس خورده را همراه با آب 
آن میل کنید که برای رفع یبوست بسیار مفید 

است.

تذکراتی در مورد مصرف زردآلو 
خودداری  زردآلو  مصرف  در  زیاده روی  *از 
کنید ، زیرا مصرف زیاد آن در هضم مواد غذایی 

ایجاد اختالل کرده و دچار اسهال می شوید.

*افرادی که ناراحتی کبدی دارند، باید از زیاد 
خوردن زردآلو پرهیز کنند.

*زردآلو به طور کلی دیرهضم و نفاخ است. 
از  باید  کودکان  و  مسن  اشخاص  بنابراین 

خوردن زیاد آن پرهیز کنند.
و  بخورید  غذا  از  قبل  همیشه  را  *زردآلو 
هسته اش را نیز همراه آن مصرف کنید ، زیرا 
هسته شیرین زردآلو ضد نفخ بوده و هضم آن 

را آسان می سازد .
خالی  معده  وبا  ناشتا  هنگام  را  میوه  *این 

نخورید، زیرا سبب دل پیچه می شود.
*بعد از خوردن زردآلو آب سرد ننوشید یا با 
آب سرد استحمام نکنید، زیرا باعث ایجاد گاز 

و نفخ در معده می شود.
و  زردآلو دچار سنگینی  از خوردن  بعد  *اگر 
نفخ معده شدید ، فورا مقداری زیره را دم کرده 
و میل نمایید یا مقداری عرق زیره یا عرق نعنا 

بخورید.
خواص درمانی هسته و برگ زردآلو

ایران گرم و  *هسته زردآلو از نظر طب قدیم 
خشک ، و برگ و گل آن سرد و خشک است.
قوای جنسی  کننده  تقویت  زردآلو  *هسته 

است.
مفید  پوست  نرم کردن  برای  *روغن هسته 

است.
*روغن هسته اگر تلخ باشد ، کرم معده و روده 

را از بین می برد.
برده و  بین  از  را  *روغن تلخ هسته ورم مقعد 

سنگ مثانه را خرد می کند.
مفید  اسهال  قطع  برای  برگ زردآلو  *دم کرده 

است.
از  قطره  چند  گوش ،  درد  تسکین  *برای 

دم کرده برگ زردآلو را در گوش بچکانید .

زردآلو كلسترول و قند خون را 
تنظيم مى كند

زردآلو حاوی فیبرهای محلول در آب است. 
مطالعات نشــان می دهد مصــرف فیبرهای 
محلول باعث حفظ قند خون در مقدار طبیعی 

و کاهش کلسترول خون می شود

زردآلو از نظر طبیعت و طبق حکمای طب سنتی در درجه دوم سرد و تر 
است و شیرین آن گرم  می باشد. از نظر خواص ، باز کننده گرفتگی های 
مجاری عروق و نرم کننده سختی هاست، زردآلو شیرین ملین مزاج است 
و موجب رفع بد بویی دهان می شود، خوردن آب پخته یا خیس کرده برگه 
آن مسهل صفرا و ملین مزاج است، غلیان خون و صفرا و التهاب معده را 
فرو می نشاند، آروغ(باد گلو) را قطع می کند، برای  افراد سرد مزاج و معده 
ضعیف اشخاص کهن سال نیز مضر است از این نظر برای عدم مواجهه 
با این ضرر ها باید آن را با شکر، زیره، کندر، مصطکی و انیسون(بادیان 

رومی) مصرف کرد. 
در کره از مغز هسته زرد آلو به عنوان داروی  سینه و معالج خشکی حلق 
و گلو و همچنین برای بیماری های ورم حنجره( الرنژیت) و بیماری های 
ریه و آبسه به کار می رود، در چین و ژاپن به عنوان تصفیه کننده خون 
برای  ضد تشنج،  مرکز تنفسی،  ناراحتی های  مسکن  ضد سرفه،  و 
سرماخوردگی های سخت و آسم های برونشیتی، روماتیسم، ورم های پا 
و یبوست  تجویز می شود. جوشانده برگه  زرد آلو اشتها آور است، روغنی 
که از مغز هسته آن گرفته می شود به ترکیبات دارویی ضد سرفه اضافه 
می شود. اگر روی آن آب خورده شود خصوصا آب سرد و یا این که بعد 
از غذای سنگین مصرف شود بسیارمضر است در این قبیل موارد برای 

اصالح ابتدا باید قی و سپس با خوردن سکنجبین ناراحتی را رفع کرد. 
میوه ها  لیست  باالی  ردیف  در  زردآلو  جدید  علمی  تحقیقات  طبق 
هم  شاید  و  ریه  ضد سرطان  خصوص  به  ضد سرطان  سبزیجات  و 
ضد سرطان لوزالمعده جای دارد. علت این اثر مفید وجود مقدار زیادی 
ماده شیمیایی بتاکاروتن و یا ویتامینA  در زردآلو و سایر میوه جات و 
سبزیجات نارنجی و تیره می باشد. همچنین توصیه شده است برای 
دریافت بیشترین نتیجه بهتر است برگه زردآلو خورده شود زیرا تراکم و 

غلظت بتاکاروتن در آن خیلی بیشتر از زردآلو تازه است. 
قرار دادن قسمت گوشت دار زردآلوی رسیده بر روی پوست صورت، 
اثرات نرم کنندگی و مفیدی بر روی پوست های خشک بخصوص در 
فصل تابستان دارد همچنین توصیه می شود برای دریافت نتیجه بهتر، 
بعد از این کار از یک لوسیون مقوی نیز برای  پوست صورت استفاده 
شود. جهت رفع چین و چروک پوست صورت نیز می توان از مخلوط 
روغن مغز هسته زردآلو، روغن بادام و روغن جوانه گندم هر کدام به مقدار 

۳۰ میلی لیتر استفاده کرد.
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زردآلو از نظر طبیعت و طبق حکمای طب سنتی در درجه دوم سرد و تر 

نجمه سادات تقوی
 دانشجو پزشکی عمومی – سنتی



تفاوت سس مایونز کم چرب و معمولی
تفاوت سس مایونز کم چرب و سس های مایونز معمولی در فرموالسیون تولید آنهاست. همان طور که می دانید، حجم باالیی از ماده اولیه سس های مایونز از روغن تشکیل شده است.یعنی روغن در 
کنار تخم مرغ، مقدار کمی سرکه، نمک و برخی افزودنی های دیگر قرار می گیرد تا از ترکیب خاص آنها، سس مایونز تشکیل شود. زمانی که تولیدکننده قصد تولید سس مایونز کم چرب را داشته باشد، 
مقداری از حجم روغن را کاهش می دهد و به جای آن از آب اســتفاده می کند. از آنجا که معموال آب و روغن با یکدیگر ترکیب و مخلوط نمی شــوند، برای حفظ بافت سس های مایونز کم چرب، 
مقداری امولسیفایر یا صمغ های گیاهی به کار می رود. این کار باعث مخلوط و ترکیب شدن آب و روغن و ایجاد سسی با بافت و قوام مناسب تر می شود.با این حساب و به دلیل اینکه در سس های 
مایونز کم چرب از روغن کمتر و آب بیشتری استفاده می شود، محصول نهایی چربی و کالری کمتری دارد این میزان از چربی و کالری، به هیچ وجه به صفر نمی رسد و فقط کمی کاهش می یابد. برای 

تهیه سس مایونز کم چرب می توان حدود ۴۰-۲۵ درصد از میزان چربی را کاهش داد و به جای آن از آب و صمغ و امولسیفایرها استفاده کرد. 
.

ويــژه نامه

Low-fat diet و  ها  روغن  غذایی،  رژیم  در  اصلی چربی  منابع 
چربی ها، گوشت قرمز ، ماکیان و لبنیات می باشد. 
مجموع این مواد غذایی در رژیم های غذایی حدود 
۹۰ درصد دریافت چربی را شامل می شوند. در 
سال های اخیر میزان مصرف مواد غذایی چرب به 
طور چشمگیری افزایش یافته است. رژیم غذایی 
بیماری  چاقی،  شیوع  افزایش  باعث  چربی  پر 
های قلبی - عروقی، فشار خون و سرطان های 
کولون  و  پروستات  سینه،  سرطان  مانند  خاص 
می شود. طبق دستور RDA(مقادیر توصیه شده 
غذایی )، میزان چربی مواد غذایی باید کاهش یابد 
و یا توسط فرایندهای معتبر ارائه شده با ترکیبات 
خاص جایگزین گردد. در سال های اخیر به دلیل 
افزایش تقاضا برای غذاهای کم چرب، صاحبان 
و  ظاهر  با  غذاها  نوع  این  تولید  درصدد  صنایع 
ویژگی های ظاهری محصوالت پرچرب بر آمده و 
فراورده های جایگزین چربی را به بازار ارائه کرده 
اند. این محصوالت و ترکیبات، ویژگی های حسی 
و کاربردی چربی ها را دارند، ولی از نظر شیمیایی 
در گروه چربی ها قرار نمی گیرند و انرژی کمتری 
نسبت به چربی ها دارند. این ترکیبات ممکن است 
دارای چند یا تمامی ویژگی های چربی ها باشند.که 
بیشتر آنها از گروه پروتئین ها و قندها می باشند که 
به جای چربی به کار می روند . گاهی اوقات شاهد 
هستیم بعضی افراد چون می بینند که محصول کم 
چرب است هرچه  دلشان می خواهد مصرف   می 
کنند به خیال اینکه هیچ تاثیری در چاقی و اضافه 
وزن آنها ندارد در اینجا باید به این افراد متذکر شویم 
که به جز چربی مواد  مغذی دیگر مانند قند و پروتئین 
نیز مصرف بیش از حدش باعث چاقی  و عوارض 
دیگر در بدن می شود پس هر چند که محصول کم 
چرب است با ید همیشه  از آن متعادل مصرف کرد.  

۱.چربی های تقلیدی 
این چربی ها باعث ایجاد حجم و احساس طعمی مشابه 
چربی می شوند، ولی کالری کمتری تولید می کنند؛ مانند 
نشاسته، سلولز، پکتین، پروتئین. معموال، این ترکیبات 
در غذاهایی که محتوای آب باالیی دارند، مانند سس ها 
استفاده می شود. جایگزین هایی که در این گروه قرار 
دارند، معموال بر پایه کربوهیدرات و پروتئین هستند که از 
دانه ها و غالت و سلولز تهیه شده و در انواع فراورده های 
لبنی، دسرهای منجمد، سس های ساالد، گوشت های 

فرآوری شده، فراورده های قنادی و... کاربرد دارند.
۲.چربی های کم کالری 

این گروه چربی ها حقیقی هستند، ولی کالری کمتری 
از  که  است  ساالتریم  مورد؛  این  از  مثال  یک  دارند. 
روغن سویا و کانوال تولید می شود و حاوی اسیدهای 
چرب خیلی بلند زنجیر و خیلی کوتاه زنجیر بوده، به 
خوبی جذب نمی شود و حدود ۵ کالری انرژی دارد. 
از ساالتریم برای کاهش چربی در فراورده های نانوایی، 

قنادی و لبنی استفاده می شود. 
۳.چربی های بدلی(مصنوعی) 

 یک مثال از این ترکیبات اولسترا می باشد. این نوع 
جایگزین می تواند به فرم مایع یا جامد وجود داشته باشد 
و هضم و جذب هم نمی شود؛ زیرا مولکول آن بسیار 
بزرگ تر از آن است که قادر به جذب شدن باشد. برای 
مثال، یک انس چیپس تهیه شده با اولسترا هیچ گونه 
چربی ندارد و فقط حاوی ۷ کالری انرژی است؛ ولی 
یک انس چیپس تهیه شده با روغن معمولی حاوی ۱۰ 
گرم چربی و۱۶۰ کالری انرژی است. مطالعات نشان داده 
اند که اولسترا بر جذب ویتامین های محلول در چربی 
تاثیر می گذارد و غذاهایی که با اولسترا تهیه می شوند، 

باید با این ویتامین ها غنی سازی شوند.

شیمیدان های دانشگاه وارویک مدعی شدند که شکالت جدیدی 
را به بازار عرضه می کنند که به جای چربی از وجود آب میوه سود 

می برد و به ذائقه تمام طرفداران شکالت خوش خواهد آمد.
محققان دانشگاه وارویک پس از آن که چند ماه روی مزه این 
شکالت کار کرده اند، اعتقاد دارند طعم این شکالت شبیه شکالت 

واقعی است.
از دپارتمان شیمی دانشگاه وارویک به عنوان  دکتر استفان بن 
نویسنده اصلی این تحقیق گفت: همه به شکالت عشق می ورزند، 
اما متاسفانه همه ما می دانیم که میزان چربی در شکالت بسیار 
زیاد است. اگرچه این چربی است که به شکالت طعم می دهد و 

موجب آب شدن آن بافت نرم در دهان می شود.
وی افزود: ما راهی پیدا کرده ایم که تمام این مولفه هایی که شکالت 
را شکالتی می سازد حفظ کنیم اما در عوض آب میوه را جایگزین 

چربی آن کنیم.
براساس اظهارات محققان وارویک، در تهیه این شکالت جدید 
۵۰ درصد از چربی با آب میوه جایگزین شده است بدین صورت 
که قسمت اعظم کره کاکائو و چربی شیر را از شکالت خارج کرده 
و به جای آن قطرات آب میوه که اندازه آن زیر ۳۰ میکرون در قطره 

بوده را افزوده اند.

نان و فرآورده های نان  کم چرب
انواع مختلفی از جایگزین های چربی در خمیر نان استفاده می 
شود در این رابطه بررسیهای الزم در ارتباط با تاثیر آنها بر حجم 
نان، بافت مغز، رنگ پوست و ... انجام شده است. به عنوان مثال 
افزودن ژل اینولین به خمیر نان موجب افزایش جذب آب در خمیر 
می شود. به طوری که، حجم نان معمولی حاوی چربی با حجم 

نان حاوی ژل اینولین یکسان می باشد. 
سوسیس کم چرب

 جهت کاهش میزان چربی در سوسیس می توان از ۲ درصد، فیبر 
مرکبات و کنسانتره پروتئین سویا به عنوان جایگزین چربی استفاده 
کرد. استفاده از این ترکیبات میزان انرژی و کلسترول را کاهش می 
دهد. البته تفاوتی نمی کند شما از فیبر مرکبات و یا نمونه حاوی 
کنسانتره پروتئین سویا جهت کاهش کالری استفاده کنید. اما 
مصرف توام آن ها با هم نتایج بهتری دارد، به طور کلی با جایگزین 
این مواد به جاي چربی به ترتیب انرژی و کلسترول به نوبت ۳۶۸ 

و ۴۵/۷ درصد کاهش می یابد. 
پنیر کم چرب

دو نوع جایگزین چربی با پایه پروتئین و یک جایگزین چربی بر پایه 
کربوهیدرات در این مقوله مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده 
از جایگزین پروتئین نواقص ظاهری پنیر کم چرب را اصطالح می 
کند و افزودن دو نوع جایگزین پروتئین و کربوهیدرات با هم تاثیر 

مطلوبی در بافت، عطر و طعم پنیر کم چرب می شود.
ماست چکیده کم چرب

ماست چکیده حاوی ۲۲ درصد ماده جامد کل، ۵/۵ درصد 
چربی، ۶/۱۲ درصد پروتئین می باشد. استفاده از جایگزین های 
چربی با پایه پروتئین به میزان۰/۲۵ الی ۰/۷۵ درصد در ماست 
چکیده موجب بهبود سفتی ماست و تاخیر در آب اندازی می 
شود. اما از سوی دیگر جایگزین های چربی بر روی خواص 
تاثیر  نگهداری  طول  در  چکیده،  ماست  طعم  و  عطر  بافتی، 

نامطلوبی می گذارند. 
بستنی کم چرب

تولید بستنی کم چرب با استفاده از جایگزین های چربی، بر پایه 
آب پنیر و کاکائو قابل انجام است. در تمام فرمولهایی که برای 
تولید  ارائه می شود،  بدون چربی  یا  بستنی کم چرب  ساخت 
کنندگان محصوالت کم چرب بر آن هستند تا با جایگزین های 
چربی محصوالتی سالم تر تولید کنند. Dairylo، یک کنسانتره 
پروتئینی آب پنیر است این ترکیب در تولید بستنی کم کالری استفاده 
مي شود و در نگهداری طعمهای شیر و شربت بستنی عملکرد 

مطلوبی دارد. 
چیپس کم چرب

بـا توجـه بـه میـزان بـاالي روغـن (۴۰ درصد)در چیـپس سیب 
تولیـد چیپس  بـرای  دنیـا  در سطح  زیادی  تالشهای  زمینی، 
سیب زمینی کم چربی صورت گرفته است. می توان به تولیدات 
کمپانیهای بزرگ جهـان ماننـد Frito Lay و UTZ که در زمینه 
تولید فراورده های سیب زمینـی فعـال هستند، اشاره کـرد کـه 
محـصول چیـپس سـیب زمینـی کم چربی را وارد بازار کردند. 
روشهایی  زمینی  سیب  چیپس  روغـن  میـزان  کـاهش  بـرای 
وجود دارد که برخی از آنهـا عبارتنــد از: اســتفاده از سیــستم 
مــایکرویو، اســتفاده از جایگزین هـای چربـی ماننـد اولـسترا 
( چربی مصنوعی)و ... و پوشاندن قطعات سیب زمینی بـا فـیلم 

هـای خـوراکی بـه منظور کاهش جذب روغن. 

جایگزین های چربی در محصوالت رژیمی کم چرب
چند نمونه از محصوالت رژیمی کم چرب

جایگزینی آب میوه به جای چربی شکالت

محصــوالت رژيمى كم چــرب 12 درصد 
خطر سكته مغزى را كاهش مى دهد
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مقدار چربی در فراورده های مختلف نانوایی متفاوت است . چربی بکار رفته در 
فرمول برخی محصوالت مانند نان پایین است در حالیکه سایر فراورده های نانوایی 

که جزء مواد غذایی پر چرب باال هستند، گزینه های مناسبی برای تولید محصوالت کم چرب می باشند.کربوهیدرات یا ترکیب 
۵۰/۵۰ از کربوهیدرات و پروتئین می توانند به عنوان یک جایگزین چربی مناسب در محصوالت نانوایی بکار برده شوند. از 
جمله جایگزین های چربی مناسب برای محصوالت نانوایی می توان به نشاسته های اصالح شده (سیب زمینی ، گندم،ذرت) ، 
مالتودکسترین، فیبرها (سلولز،گندم، برنج)، صمغ ها (گوار، زانتان)، امولسیفایرها (مونوگلیسیریدها ، دی گلیسیریدها، لسیتین 
) و پروتئین ها ( سفیده تخم مرغ، شیر کم چرب یا آب پنیر ) اشاره کرد. صمغ ها در صنایع نانوایی به بهبود بافت، به تعویق 
انداختن بیاتی، حفظ رطوبت و افزایش کیفیت نهایی محصوالت در حین نگهداری کمک می کنند. بنابراین، با توجه به ساختار 

پلیمری این ترکیبات، از برخی از صمغ ها به عنوان جایگزین چربی در تولید محصوالت کم کالری استفاده می شود.

کشف پروتئین جایگزین چربی و تولید مواد غذایی فوق کم چرب
پژوهشگران پروتئینی تولید کرده اند که می تواند در طیف گسترده ای از مواد غذایی جایگزین چربی ها شود .

گروهی از پژوهشگران دانشگاه ادینبورگ اعالم کرده اند که موفق به تولید پروتئینی شده اند که قادر است  به ریزذرات شکسته شود و هنگام تولید مواد غذایی رفتار چربی ها را 
تقلید کند . به کار بردن این پروتئین موجب کاهش چشمگیر استفاده از چربی در محصوالتی مانند ماست ، شیر و خامه می شود این در حالی است که استفاده از این پروتئین 
 Steve در محصوالت دیگری چون پنیر و کیک موفقیت کمتری داشته است چرا که این پروتئین نمی تواند رفتار چربی ها را در این مواد غذایی تقلیدکند .دکتر استیو استون
Euston می گوید : ما راه را برای توسعه  پروتئین های اصالح شده که رفتاری شبیه رفتار چربی ها دارند هموار کردیم و اکنون می توان از این پروتئین ها در تولید محصوالت 

غذایی با چربی بسیار کم استفاده نمود.

ويــژه نامه

Low-fat dietجذب ضعیف ویتامین ها
مصرف رژیم های غذایی بسیار کم چرب می تواند در جذب ویتامین های 

KوKوK ) اختالل ایجاد کند.  A،D،E محلول در چربی ( ویتامین هایA،D،E محلول در چربی ( ویتامین هایA،D،E
افسردگی

مطالعات نشان می دهند که اسیدهای چرب در پوشش اعصاب به کار 
می روند و به ارتباط بهتر سلول های عصبی با یکدیگر کمک می نمایند 
و افرادی که کمبود اسیدهای چرب امگا۳ را دارند ممکن است از اختالل 

دو قطبی، اسکیزوفرنی، اختالالت غذایی و عدم تمرکز ذهنی رنج ببرند.
کلسترول باال و بیماری قلبی

رژیم های کم چرب همچنین در کاهش سطوح کلسترول و بیماری های 
قلبی نقش دارند. اگر رژیم غذایی تان بسیار کم چرب باشد سطوح کلسترولHDL بدنتان ( کلسترول خوب) کاهش 
HDLمی یابد و این موضوع مشکل ساز است چرا که برای پیشگیری و محافظت در برابر بیماری های قلبی به HDLمی یابد و این موضوع مشکل ساز است چرا که برای پیشگیری و محافظت در برابر بیماری های قلبی به HDL نیاز 

HDLدارید و HDLدارید و HDL کلسترول بد (LDL) را از جریان خونتان جمع می کند و به کبدتان منتقل می کند. 

۸۱ گرمکره                    
۸۱مارگارین  
۵۳٫۷۶      حلوا ارده 

پزشکان در یک مطالعه بزرگ دریافته اند افراد بالغی که مقادیر بیشتری از فراورده های لبنی کم چرب 
استفاده می کنند کمتر با خطر سکته مغزی مواجه هستند.

۱۰ هزار فرد بزرگسال سوئدی انجام گرفته که به طور متوسط مدت ۱۰ هزار فرد بزرگسال سوئدی انجام گرفته که به طور متوسط مدت ۱۰ ۷۵این مطالعه روی نزدیک به ۷۵این مطالعه روی نزدیک به ۷۵
سال تحت آزمایش و بررسی قرار داشتند.

این آزمایشات تایید می کند افرادی که به مصرف شیر، ماست و پنیر کم چرب عادت دارند در 
۱۲مقایسه با افرادی که بیشتر از نوع پرچرب لبنیات استفاده می کنند، ۱۲مقایسه با افرادی که بیشتر از نوع پرچرب لبنیات استفاده می کنند، ۱۲ درصد کمتر دچار سکته مغزی 

می شوند.
به گزارش سایت اینترنتی هلث دی نیوز، لونا ساندون متخصص رژیم درمانی و استادیار تغذیه بالینی 
در مرکز پزشکی دانشگاه جنوب غربی تگزاس در این باره گفت: وقتی شما لبنیات پرچرب مصرف 
می کنید بی شک چربی اشباع شده وارد بدنتان می شود. چربی اشباع شده یکی از انواع چربی است 
که به طور مشخص روی سطح کلسترول بد خون تاثیر می گذارد و موجب ایجاد لخته های خونی 
در سرخرگ هایی می شود که خون پاک را به قلب و مغز می برند. به این ترتیب می توان پذیرفت که 

لبنیات پرچرب در افزایش خطر بروز سکته ایسکمیک موثر هستند.

امروزه با توجه به شیوع چاقی در دنیا مردم نسبت 
نشان  خاصی  توجه  رژیمی   محصوالت  به 
می دهند. یکی از مهمترین انواع محصوالت 
رژیمی محصوالت رژیمی کم چرب می باشد که 

به دو صورت قابل بررسی هستند: 
۱. یک دسته از محصوالت رژیمی کم چرب 
که در محل تولید غذا مانند کارخانه ها آماده 

می شوند.
۲. دسته دیگری از محصوالت رژیمی کم چرب 
در منزل از مواد غذایی طبیعی و در حین طبخ 
غذا با کمتر اضافه کردن روغن در حین آشپزی 

تهیه می شوند.
اما یکی از مهمترین منابع تامین کننده چربی 
بدن لبنیات است بنابراین با استفاده از لبنیات 
در  را  چربی  دریافت  می توانیم  کم چرب 

رژیم غذایی تا حد زیادی کاهش دهیم. 

کم چرب  رژیمی  محصوالت  مهمترین  از 
دسته اول

*شیر  کم چرب
در  و  ۱ درصد  کم چرب  شیر  در  چربی  میزان 
شیر فله ۳/۵ تا ۴  درصد می باشد. این بدان معنی 
است که اگر فردی در روز ۲ لیوان شیر استفاده 
کند با مصرف شیر کم چرب در حدود ۱۲ گرم 
چربی کمتر مصرف کرده است و در صورت 
استفاده فرد از شیر پر چرب میزان چربی دریافتی 
اضافی را باید از طریق فعالیت بدنی(۵۰ دقیقه 

قدم زدن با سرعت متوسط) بسوزاند. 
*ماست کم چرب

ماست به طور کلی و به صورت طبیعی یک 
غذای کم چرب محسوب می شود اما متاسفانه 
در چند سال اخیر به دلیل تغییر ذائقه ای که در 
جمعیت ایرانی رخ داده است افراد دیگر تمایلی 
به استفاده از ماست های کم چرب(چربی کمتر 
با  ماست ها  از  استفاده  و  ندارند  ۲ درصد)  از 
ماست  است.  شایع تر  ۵ درصد  باالی  چربی 
کم تر  چربی  داشتن  خاطر  به  کم چرب  های 
سریع تر ترش می شوند که این امر سبب می شود 
پیشگیری  و  روده  برای  مفید  باکتری های 
امروزه  اما  باشند  داشته  فعالیت  یبوست  از 
ماست های پر چرب به دلیل داشتن درصد چربی 

باال ترش نمی شوند و در نتیجه باکتری های مفید 
نیز نمی توانند فعالیت داشته باشند. 

*پنیر کم چرب
 ، چربی  ۲۰ درصد  دارای   سفید ایرانی  پنیر 
پیتزا دارای ۲۵  پنیر  پنیر خامه ای  ۳۰درصد و 

درصد چربی می باشد.
بنابراین بهتر است در رژیم  های غذایی از شیر، 
به دلیل  پنیر و ماست کم چرب استفاده شود 
آن که میزان مصرف چربی به طور متوسط تا 
کاهش  ۴ قاشق غذا خوری)  ۳۰ گرم(معادل 
می یابد که معادل حدود ۳۰ گرم کاهش وزن در 

روز می باشد. 
*شیرینی جات و بیسکویت های کم چرب

یکی دیگر از محصوالت رژیمی که به عنوان 
کم چرب در نظر گرفته می شود شیرینی جات 
و بیسکویت ها هستند که به عنوان جزئی از 
رژیم غذایی سالم نیز مورد تایید است و معموال 
نوع  از  می شود  توصیه  مصرف  صورت  در 

کم چرب استفاده شود. 
نکته: البته باید به این نکته توجه کرد که استفاده 
از محصوالت رژیمی کم چرب برای افراد باالی 
۹ سال توصیه می شود به دلیل اینکه کودکان 
در این سن در مرحله رشد قرار دارند و باید از 
محصوالتی استفاده کنند که چربی کامل دارند.

از مهمترین محصوالت کم چرب دسته دوم
*انواع مواد غذایی گوشتی

یکی دیگر از منابع عمده چربی در رژیم غذایی 
روزمره مواد غذایی گوشتی است که ذاتا پر چرب 
هستند به طور مثال در گوشت مغز  ران گوسفند 
که هیچ چربی با چشم رویت نمی شود در حدود 
۳۰ درصد وزن آن چربی پنهان وجود دارد(یک 
کباب برگ که ۱۵۰ گرم وزن دارد ۴۵ گرم چربی 
پنهان دارد). این میزان در مورد گوشت گوساله 
در  و  ۱۰ درصد  مرغ  گوشت  در  ۲۰ درصد، 
از  یکی  و  می باشد  ۸ درصد  گوشت بوقلمون 
دلیلی که معموال توصیه می شود از گوشت مرغ 
و بوقلمون بیشتر استفاده شود چربی کمتر آن ها 

نسبت به گوشت قرمز است. 
*انواع غذاهای سرخ شده

سیب زمینی  مانند  سرخ کردنی  غذاهای 
سرخ شده یا چیپس که میزان چربی آن ها در 
همچنین  و  است  غذا  وزن  ۴۰ درصد  حدود 
غذاهایی که مدت زمان سرخ کردن آ ن ها بیشتر 
از ۵ دقیقه است چربی زیادی را به خود جذب 
نیز  غذاها  کردن  برای سرخ  بنابراین  می کنند 
توصیه می شود در روغن داغ و کمتر از ۴ دقیقه 

سرخ شوند. 
*مطالعات و تحقیقات انجام شده

در یکی از بزرگترین پروژه های تحقیقاتی که در 

کشور آمریکا و بر روی یک جمعیت ۸۰ هزار 
نفری انجام گرفت  مشخص شد احتمال ابتال 
به بیماری قلبی-عروقی در افرادی که از رژیم 
۲۳ درصد  کرده اند،  استفاده  کم چرب  غذایی 
پرچرب  غذایی  رژیم  که  بود  افرادی  از  کمتر 

داشتند. 
آلمان انجام  در تحقیق دیگری  که در کشور 
پر چرب  رژیم غذایی  که  شد  مشخص  شد، 
باعث افزایش ابتال افراد به بیماری سرطان روده 
بزرگ می شود بنابراین با استفاده از رژیم غذایی 
کم چرب می توان از ابتال به بیماری سرطان روده 

بزرگ جلوگیری کرد. 

مصرف لبنیات کم چرب خطر سکته مغزی را کاهش می دهد

فراورده های نانوایی گزینه های مناسبی برای تولید محصوالت کم چرب هستندخطرات رژیم غذایی بسیار کم چرب

۳۷٫۴۷ گرم گرمچیپس سیب زمینی
۳۷خامه سفت

۳۳٫۴مایونز
۳۳٫۱۴پنیر چدار

۲۹٫۶۶شکالت شیری
۲۹٫۰۸سوسیس گوشت گاو

۲۷٫۸پنیر سوئیسی
۲۶٫۵۴تخم مرغ (زرده تنها)  تخم مرغ (زرده تنها)  

۲۱٫۳۹شیرینی
۱۹٫۳۱  خامه شل 

۱۷٫۹خاویار

۱۵٫۱۸گرمگرمبیسکویت معمولی
۱۰٫۷۲بستنی

۹٫۹۴  تخم مرغ تخم مرغ 
۴٫۱۱نان گندم  نان گندم  
۴نان تست  

۳/۵شیر       
۱٫۵ماست کم چربماست کم چرب
۱شیر کم چربشیر کم چرب

۰٫۹۲ماکارونی
۰٫۱۸ماست بدون چربی
۰٫۰۸شیر بدون چربی

در۱۰۰ گرم ماده غذایی

میزان چربی در ۱۰۰ گرم مواد غذایی 
مختلف

محصوالت کم چرب برای افراد کمتر از ۹ سال توصیه نمی شود

محصــوالت رژيمى كم چــرب 12 درصد 
خطر سكته مغزى را كاهش مى دهد
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دکتر ریحانه احمد زاده قویدل
دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیات 

علمی دانشگاه آزاد اسالمی

دکتر عبدالرضا نوروزی
 متخصص تغذیه و فلوشیپ 

بیماری های متابولیک
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد



لباس زرد تن نوزادان نکنیدجــوانه ها
به گزارش اقتصاد آنالین ، ماریا صادقی دبیر انجمن علمی مامایی ایران درباره علل زردی در نوزادان،  اظهار داشت: علت زردی نوزادان دقیقا مشخص نیست ولی عواملی مانند  ناسازگاری خون و 
RH مادر با نوزاد، کم کاری تیروئید نوزاد، سزارین های پیش از موعد، وزن کم موقع تولد، جنسیت پسر و نوزادان مادران دیابتی و دریافت کم شیر مادر توسط نوزاد می تواند در این امر دخیل باشد. 
وی با توصیه به مادران برای تغذیه نوزاد با شیر مادر، گفت: بهترین راه پیشگیری از زردی نوزادان توصیه به مادر جهت شیردهی مکرر است زیرا شیردهی مکرر موجب اجابت مزاج و کمک به دفع 
بهتر بیلی روبین می شود. صادقی تصریح کرد: در سزارین هایی که به صورت انتخابی نوزاد ۲ الی ۳ هفته زودتر از موعد حقیقی به دنیا می آید، کبد نوزاد هنوز کامل نشده است در نتیجه دفع بیلی روبین 
به خوبی صورت نمی پذیرد و نوزاد بیشتر در معرض خطر زردی قرار می گیرد. دبیر انجمن علمی مامایی ایران خاطر نشان کرد: تغذیه در ماه های پایانی تاثیری در جلوگیری از زردی ندارد. همچنین 

توصیه می شود در روزهای اول تولد رنگ لباس نوزاد زرد انتخاب نشود تا تشخیص زردی از طرف والدین به تاخیر نیفتد.

بیشتر کودکان شب ها دچار کابوس و ترس از دست 
دادن والدین خود می شوند و در پی آشفتگی آنان والدین دادن والدین خود می شوند و در پی آشفتگی آنان والدین 
نیز نگران و سردرگم می شوند که چه رفتار مناسبی باید 
در این وضعیت با کودک خود داشته باشند. برای حل 
این نگرانی ها سراغ یک مشاور خانواده و کودک رفتیم 
و از او خواستیم تا در این خصوص توضیح بیشتری به 

ما بدهد.  
کابوس و وحشت شبانه در کودکان چیست و 

چه نشانه هایی دارد؟ 
رایج  اختالل های  از  شبانه  و وحشت های  کابوس  
خواب در کودکان هستند. این دو در یک راستا اما 

متفاوت با یکدیگر هستند. 
در کابوس معموال کودک به یاد دارد که چه خوابی دیده 
است؛ با استرس و ناراحتی از خواب بیدار می شود. اما 
با آرامشی که خانواده به او می دهند دوباره به خواب و 
حالت آرام باز می گردد. به طور کلی کابوس از وحشت 
شبانه خفیف تر است و بیشتر در اواخر دوره خواب 

۶ تا ۶ تا ۶ صبح) رخ می دهند.  ۴(معموال بین ۴(معموال بین ۴
در وحشت شبانه کودک با جیغ از خواب بیدار می شود 
و فورا به سراغ اتاق مادر و پدرش می رود. ممکن است 
کودک دچار تعریق، تپش شدید قلب و امتناع از رفتن 
به تختخواب خود و خوابیدن مجدد شود. گاهی در این 
وضعیت با وجود باز بودن چشمان، کودک هنوز خواب 
و گیج است و زمانی که از او می پرسید چه اتفاقی 
افتاده است، نمی تواند جواب بدهد و یا به  یاد نمی آورد. 
۱وحشت شبانه، در یک خواب عمیق (معموال بین ۱وحشت شبانه، در یک خواب عمیق (معموال بین ۱ تا 
۳ صبح) اتفاق می افتد. برخی کودکان دچار وحشت 

شبانه در خواب راه می روند. 
کابوس ها و وحشت های شبانه، با افزایش سن کودک 
کاهش می یابند و اغلب هنگامی که کودک به سن 
نوجوانی می رسد، به کلی متوقف می شوند. اما در 

برخی از افراد به خصوص افرادی که تخیلی فعال دارند 
و خالق هستند، کابوس ها و وحشت های شبانه در 

سنین بزرگسالی هم ادامه پیدا می کند.
کودکان  در  شبانه  وحشت  و  کابوس  علت 

چیست؟ 
کابوس دیدن یکی از مراحل رشد است و به دلیل مشکل 
جسمی یا روانی بروز نمی کند. به طور کلی معموال 
کودکانی که قوه تخیل باالتری دارند کابوس بیشتری 
می بینند. اما وحشت شبانه به میزان استرسی که کودک 
در طول روز تجربه کرده و مسائل و دعواهای خانوادگی 
مسافرت های  آن  خستگی،  بر  عالوه  گردد.  برمی 
طوالنی که ریتم خواب کودک را بهم می زند، دعوا و 
مشاجره های کودک با والدین یا در مدرسه، افسردگی 
و مصرف برخی داروها می تواند وحشت شبانه را در 
پی داشته باشد. اگر همه شرایط روحی کودک مساعد 
باشد، شرایط جسمانی مثل پایین آمدن قند خون، تب، 

زمینه ساز  اختالالت گوارشی و.... می توانند علل 
باشند. 

از چه زمانی کابوس و وحشت شبانه در کودکان 
شروع می شود؟ 

و حتی کودک  ندارد  دیدن سن مشخصی  کابوس 
در سن ۶ ماهگی نیز ممکن است از خواب بپرد. در 
واقع این بخشی از رشد کودک است که اندوخته های 
ذهنی اش در خواب جا به جا می شود که ممکن است 

به شکل کابوس در بیاید. اما معموال کابوس دیدن در 
کودکان باید تا سن ۵ یا ۶ سالگی تمام شود. در غیر این 
صورت باید کودک را به روان پزشک برد تا دلیل این 
ناآرامی را در محیط کودک، پیشینه و زمینه خانوادگی  

وی بررسی کند. 
و  رفتارها  چه  کودک  ترس  قبال  در  والدین 

اقدام های صحیحی باید داشته باشند؟ 
*در ابتدا آرامش خودتان را حفظ کنید. 

*اگر کودکتان وحشت شبانه دارد، با او به آرامی و 
مالیمت صحبت کنید و او را به تختخواب برگردانید. 

*وقتی کودک در حال دیدن کابوس یا وحشت شبانه 
است هرگز او را تکان ندهید یا بر سرش فریاد نکشید 
زیرا در این حالت شما را نیز جزئی از خواب ترسناکش 

فرض می کند و به گریه خود ادامه خواهد داد. 
*خانه را ایمن کنید تا در صورت خوابگردی کودک، 

برایش مشکلی پیش نیاید. 

*اگر کودک هنگام خواب به علت وحشت  شبانه یا 
خوابگردی آسیب دیده است، به پزشک مراجعه کنید. 
ممکن است الزم باشد پزشک او را هنگام خواب 

بررسی کند. 
ادامه داشتن این کابوس ها چه مشکالتی را 

برای کودک به وجود می آورد؟ 
خوردن و خوابیدن دو نیاز اساسی انسان است که هر 
اختاللی در آن ها رشد کودک را به مخاطره می اندازد. 
کودکی که خواب کم یا همراه با وحشت شبانه و کابوس 
و به اصطالح خواب منقطع دارد. احساس خوابیدن 
و استراحت نمی کند. در نتیجه آستانه تحملش پایین 
می آید و پرخاشگر، بهانه گیر و لجباز می شود. بنابراین 
کودک روز بعد از بد خوابیدن تعادل روانی اش به هم 
می ریزد. همچنین هیجان، تمرکز و آرامش الزم را 
ندارد. که این مسئله برای کودکانی که در سن یادگیری 

هستند بسیار مضر است. 
چه نکاتی را باید والدین رعایت کنند تا کودک 

خواب بهتری را تجربه کند؟  
* کودک را از تماشا فیلم و کارتون های بیشتر از سنش 

منع کنید.   
*در حضور کودک با همسر خود دعوا نکنید.  

*کودک را با شکم خالی یا خیلی پر به تختخواب 
نفرستید. 

*یک روال منظم برای خواب کودک تعیین کنید. 
*چراغ خوابی را در اتاقش یا راهرو منتهی به اتاقش 

روشن بگذارید. 
*برای او از خاطرات خودتان تعریف کنید که وقتی هم 

سن او بوده اید شما هم از بعضی چیزها می ترسیدید. 
*قصه یا الالیی برایش بخوانید.  

کم  صدای  با  مالیمی  موسیقی  کودک  اتاق  *در 
بگذارید.  

*یک همراه خواب مانند عروسک مورد عالقه اش به 
کودک معرفی کنید. 

وقتی کودک در حال دیــدن کابوس یا 
وحشــت شبانه اســت هرگز او را تکان 
ندهید یا بر سرش فریاد نکشید زیرا در 
این حالت شــما را نیز جزئی از خواب 
ترسناکش فرض می کند و به گریه خود 

ادامه خواهد داد 

كابوس كودكتان نشويد!  مژگان حضرت زاده  
كارشناس ارشد روان شناسى 

مشاور خانواده و كودك 
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غذاى روح
افراد بی استرس مدام می خوابند

استرس هرگونه تغییر در محیط پیرامون موجود زنده است که حد طبیعی آن برای هر موجودی الزم است و عدم وجود آن موجب غیرفعال شدن مغز و خوابیدن مداوم می شود. در این 
میان خواب کافی، تغذیه و تحرک مناسب در کنترل استرس موثر است.

امیرمحمد شهسوارانی در گفتگو با خبرگزاری فارس، درباره موقعیت هایی که فرد را در معرض استرس قرار می دهد، اظهار داشت: استرس شامل هر گونه تغییر در محیط پیرامون 
موجود زنده است که تعامل درون او را به هم زده و بازگشت مجدد به این تعامل درونی برای موجود زنده مستلزم صرف انرژی است. وی افزود: استرس به خودی خود بد نیست و 
در سطوح معین و بهینه ای برای زندگی الزم است. در صورت عدم وجود میزان معینی از استرس در زندگی افراد مداوم در حالت خواب هستند، مغزشان غیرفعال بوده و انگیزه ای 
برای کار و تالش نخواهند داشت. شهسوارانی گفت: وجود استرس منجر به تالش فرد برای رقابت و کوشش او برای موفق شدن در انجام کارهاست، اما وقتی که استرس از حد 
طبیعی و بهینه خود خارج می شود، ایجاد اشکال می کند. این متخصص حوزه بهداشت روان درباره راه کارهای کنترل استرس گفت: ساده ترین و موفق ترین راهبرد مقابله با استرس 
داشتن سبک زندگی اصالح شده براساس حداقل ۸ ساعت خواب شبانه ، ۴۵ دقیقه ورزش، ۲ ساعت پیاده روی و رعایت رژیم غذایی متناسب با وضعیت بدنی و سطح فعالیت است.

یک ضرب المثل قدیمــی یونانی وجود دارد که 
می گوید:« خیلی خوب اســت کــه با خودتان 
حرف می زنید ولی مواظب باشــید که مبادا به 
خودتان جواب دهیــد.» ولی با وجود تذکرات 

موجــود در فرهنگ های مختلف، 
می دانیــم که همــه افــراد تجربه 
گفت و گو با خــود را در دوره های 
داشــته اند.  سنشــان  مختلــف 
اجازه دهید نگاهی داشــته باشیم 
بــه تحقیق هایــی کــه در زمینــه 
روان شناســی صورت گرفته است 
که نشان می دهد چگونه می توانیم 
به بهترین وجه از این قدرت ذهنی 

استفاده کنیم.
 Ethan  روان شــناس آمریکایــی
Krossکه جســتجوهایش درباره 
با  زدن  ســودمندی های« حــرف 
اســت؛ گفت و گوی  بــوده  خود» 
درونی را به دو گونه تقسیم می کند. 
او معتقد است اســتفاده درست و 

به موقع این قابلیت انســانی بــه ویژه از دوران 
خردسالی می تواند موفقیت افراد را در بزرگسالی 

رقم بزند.
به نظر وی، افــراد در حین مکالمه با خود، دو 
نوع رفتار می کنند. گاهی افراد از قول خودشان 
حرف می زنند« من می بایست این کار را سریع 
انجام می دادم». او می افزاید این نوع گفت و گو 
به احتمال زیاد مشــغول منتقــل کردن حس 
ضعف و ثابت کردن ادعای بی عرضگی شــان 

است.
امــا نوع دیگر گفت و گوی فرد بــا خود که یا به 
صورت حرف زدن با لحن ســوم شخص است 
مثل « بهتر است این کار سریع تر انجام شود» یا 
این که خودش را از طرف یک فرد تخیلی مورد 
خطاب قرار می دهد « این کار را سریع تر انجام 
بده» افراد را قادر می ســازد توقع مثبت تری از 
خود داشــته باشــند و کار را با جدیت به پایان 

برسانند.
Ethan Kross  معتقد اســت افــراد با تغییر 

مورچه هاى درون مغز شما 

گاه  نامه  یا نوشته ای از متهم  گاهی مثل شرلوک  هلمز وقتی کارآ یادتان هست که در سریال های کارآ
می دید، می گفت او چگونه شخصیتی است و در چه حالی آن دست خط را نوشته است؟ باید بدانید 
چنین اتفاق هایی تنها در داستان ها و فیلم ها نیست و در دنیای واقعی نیز نگارنده با هر حرکت قلم 

گوشه ای از خصوصیات خود را آشکار می کند.  خط ناشی از طرز کار عصب و به نوعی نشانگر 
سن، فرهنگ، شغل و... است؛ به طوری که خطوط نگاشته شده بیان گر شخصیت افراد می باشد. 

لحنشــان در حین گفت و گوی خصوصی، بین 
اول یا سوم شــخص، در حقیقت شیوه تماس 
ذهنی خودشان را بین دو نقطه اصلی مغز جا به 
جا می کنند. در بیولوژی انسان مشخص شده 

  cerebral cortex است که مغز جلو پیشانی
 amygdale مرکز تفکر است و مغز کنار شقیقه
بخــش واکنش هــای اولیه و غریــزی و مرکز 

احساسات اولیه اش نظیر ترس است.
بنابراین در حیــن این گفت و گوی 
ذهنــی هــر چــه مخاطــب به « 
مــن» نزدیک تر باشــد واکنش و 
قضاوت ها به ســمت ترس و غرق 
شدن در واکنش های حساب نشده 
و منفــی خواهد بــود و بر عکس 
هر چه از نظر روحــی و روانی، با 
مخاطبی دورتر از خود حرف بزنیم 
شــانس کنترل و تمرکز بــر کار یا 

هدف، بیشتر خواهد گشت.
 Charles  روان شــناس انگلیسی
این  تکمیل  در  Fernyhoughنیز 
فرضیه ضمن نقل قول از ســقراط 
که تفکر را« گفت و گوی فرد با روح 
و وجود خودش تعبیر کرده است» 
بهتر  درونی  گفت و گوی  می گوید: 
اســت با فاصله گرفتن و از طریق گفت و گو با 

خود به عنوان شخص ثالث، مهار شود.
او بــه ســابقه با خــود حــرف زدن در دوران 
خردسالی اشاره می کند که البته با صدای بلند 
نیز صورت می گرفته اســت. این توانایی برای 
کــودک، هم امکان یادگیــری در حین بازی را 
افزایش می دهد و نیز زمینه ساز اعتماد به نفسی 
می شود که در بزرگسالی و در حین اجرای یک 
کار بــه کمک گفت و گــوی خاموش مخاطب 

می آید. 
بــه نظر روان شناســانی نظیــر Vygotsky و 
Laura Berk که ســال ها دربــاره تاثیرهای 
مهم گفت و گو های کودکان با خودشان در حین 
بازی تحقیق کرده اند. میدان دادن به گفت و گوی 
کودک با خــود و حتی میــدان دادن به تخیل 
کودکانی که یک دوست خیالی دارند و با آن ها 
مدام در حال گفت و گو هستند نتایج مثبتی برای 
یادگیری این تکنیک ذهنی در بزرگسالی خواهد 

داشت. 

راه و رسم 

صحبت کردن با 

خود

خط شما نشانگر
 شخصيت  شماست

میدان دادن بــه گفت و گوی کودک با خود و 
حتی میــدان دادن به تخیل کودکانی که یک 
دوســت خیالی دارند و با آن ها مدام در حال 
گفت و گو هستند نتایج مثبتی برای یادگیری 
این تکنیک ذهنی در بزرگسالی خواهد داشت

نامرتب های احساساتی
احتماال در زندگی بســیار فعال هستند و 
به همین دلیل برای شــان مشکل است که 
بتوانند ثابت و بی تحرک بمانند و برخی از 

کارهای شــان حساب شده و سنجیده نیست، به همین دلیل گاهی  اوقات برای دوستان و افراد خانواده 
غیرقابل پیش بینی هستند. آزادی شخصیتی برای آن ها خیلی مهم است و اهمیت زیادی به استقالل خود 

می دهند و ممکن است گاهی خیلی احساساتی رفتار کنند.

مرتب های سرکوب گر
می توان این طور برداشــت کرد که 
آن ها خودشــان را بســیار کنترل 

می کنند و دوست ندارند به  راحتی شخصیت خود را لو بدهند، حتی گاهی  اوقات برای شان مشکل است 
که احساسات شان را بروز دهند و آن را سرکوب می کنند.

پررنگ های با اعتماد به نفس
احتمــاال این گروه عالقــه زیادی به 
مخالفت کردن با دیگران دارند چراکه 
احســاس قــدرت و اعتماد به نفس 
زیادی می کنند و دوســت دارند روی 

دیگران اعمال نفوذ کنند و به همین خاطر شخصیت افراد را درست درک نمی کنند.

کم رنگ های دلسوز
افرادی که کم رنگ می نویسند احتمال 
این که افرادی حساس و دلسوز باشند 
بسیار زیاد است و موقعیت دیگران را 

حتی بیشتر از خودشان درک می کنند و این امکان نیز وجود دارد که قادر به اثبات حرف خودشان نباشند 
و خیلی راحت ضربه می خورند و وقتی دیگران از آن ها انتقاد می کنند خیلی ســریع از موضع خودشان 

عقب نشینی می کنند.

محافظه کارها
کسانی که خیلی کند و آهسته می نویسند به سرعت قادر به نشان دادن عکس العمل نیستند. این افراد احتماال به زمان 
بیشتری برای ابراز عقیده خود نیاز دارند.  افرادی که آهسته می نویسند از نظر خلق و خو اغلب اشخاصی مالحظه کار و 
محتاط هستند و در نتیجه به زمان بیشتری برای فکر کردن و فهمیدن نیاز دارند و در ابراز احساسات شان هم کند هستند 

و اغلب دوست دارند هیچ تصمیمی نگیرند تا این که یک تصمیم غلط بگیرند.

شتاب زده های کم حوصله
کســانی که دست خط تند و شــتابزده ای دارند 
احتماال افرادی کم حوصله هســتند و از اتالف  

وقت خســته می شوند و از نظر خلق وخو بسیار لحظه ای هستند. ســریع درک می کنند و در نشان دادن رفتار و 
احساسات شان چندان پایدار نیستند و اغلب به دلیل شتاب زدگی در تصمیم گیری دچار لغزش و خطا شده و از این که 

در آرامش به حرف های دوستان شان گوش کنند، خسته می شوند.

ساده های با تدبیر
در روابط با دیگران ترجیحــا واقع گرا و باتدبیر 

هستند و نمی توانند قبول کنند که گاهی باید با دیگران کنار بیایند و به آن ها توجه کنند و همچنین اطرافیان آن ها به ندرت 
گاهی پیدا می کنند. از آن چه درون آن ها می گذرد، آ

زیبا نویس های رسمی
کسانی که دســت خط زیبا و پررنگ و لعابی دارند این 
امکان وجود دارد که گاهی به شدت رسمی برخورد کرده و 
خیلی مفصل و با  عالقه درباره مسائل دلخواه شان حرف 
بزنند و این احتمال نیز وجود دارد که در خواســته ها و 

تمایالت شان پرتوقع و رویایی باشند.

کسانی که بسیار ریز و کوچک می نویسند
احتماال توانایی های خود را دست کم می گیرند 

و خودشان را از آن چه واقعا هستند کمتر ارزیابی می کنند و ممکن است گاهی تنگ نظر و خرده گیر باشند.

شکسته نویس های با اراده
کسانی که دست خط شکسته  دارند و حروف 

را زاویه دار می نویســند افرادی بسیار با اراده که در کارهایشان حد وسط را قبول ندارند و به همین علت اهل 
سازش و مصالحه نیستند و اغلب به همین خاطر که حد وسط را دوست ندارند از دیگران خسته می شوند و 

تصمیمی نمی گیرند چون می ترسند راه اشتباه را انتخاب کنند.

فشرده نویس های منزوی
کســانی که کلمــات را درهــم و فشــرده 
می نویســند احتماال افراد راحتی نیستند و 
در جمع خودشــان را به کناری می کشند و 

می خواهند کنترل خود را از دست ندهند. از برقراری رابطه با دیگران خوش شان نمی آید و گاهی دوست ندارند 
خود را فردی خوش فکر نشان دهند. اغلب بعد از دیگران ابراز عقیده می کنند و عقیده خود را می گویند و این به 

این علت است که قدری محتاط هستند.

با فاصله نویس های بی تکلف
کسانی که کلمات را با فاصله  می نویسند خیلی راحت با دیگران رابطه برقرار کرده و خیلی ســاده و بی تکلف به 
دیگران نزدیک می شوند. گـاهــی به راحتی از کوره درمی روند و با این کار ممکن است به حریم شخصی دیگران 
تجاوز کنند و این، به این علت است که آن ها ارزشی به خودداری کردن و کنترل خود نمی دهند اما انسان هایی کوشا و 

باطراوت هستند که سریع تصمیم گرفته و با کارهای خود به دیگران خدمت می کنند.

خسیس ها چگونه می نویسند
خسیس به تبعیت از خلقیات خود، ناگزیر خط خود را هم محدود می کند، همان گونه که همه چیز زندگی خود 
را محدود می سازند. برعکس، افراد ولخرج با فاصله می نویسد، زیرا اسراف همیشه جزو ویژگی های اوست. 
در واقع خسیس ها خطی فشرده دارند، بین خطوط فاصله ای کافی نمی گذارند و از تمام سطح کاغذ استفاده 
می کنند. برعکس،اشخاص مسرف سه کلمه روی یک سطر می نویسند و خطوط دراز پایانی آن ها، یادآور 

حرکت دست شخص بخشنده است. 
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3. گوشت كداميك از پرنده هاى زير به دليل وجود عناصر معدنى كمياب، 
براى بيمارى هايى چون آسم و تشنج مفيد است؟

الف. گوشت مرغ  ب. گوشت بلدرچين    
ج. گوشت شتر مرغ
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خانه ھای  از  را  جدول  رمز 
شماره  با  و  کرده  پیدا  رنگی  

تلفن زیر تماس بگیرید :
36091747 يا به شماره 

10009305082800  همراه با نام و 
نام خانوادگى خودپيامك كنيد

به دو نفـراز کـــسانی که به هر ســـه سوال( دو سوال مسابقه بزرگترها و  سوال تصویری) 
پــاسخ صـحـیح بدهند، به قید قرعه از طرف نشریه جایزه ارزشمندی اعطاء می گردد .

رمز جدول شماره ١٨٠ : آب ھویج 

 جدول خوراکی ها ۱۸۱  

زن انگلیسی، ناخواسته چینی صحبت می کند
یک زن انگلیسی پس از بهبود سردرد شدید، ناخواسته به لهجه چینی صحبت می کند و کسی حرف او را نمی فهمد.

به گزارش مشرق ، سارا کالویل ۴۰ ساله دچار سردرد شدید بود و پس از بهبودی شروع به گفتگو به زبان چینی کرده است و پزشکان بروز چنین امری را در علم پزشکی نادر و درمان ناپذیر 
می دانند. به نوشته روزنامه میرور چاپ انگلیس، کالویل پس از ۲ سال سردرد شدید متوجه شد که لهجه انگلیسی اش به لهجه چینی تغییر کرده است و کسی حرف هایش را نمی فهمد، در 
حالی که در تمام عمرش حتی یک روز هم در چین نبوده است. پزشکان معالج می گویند که کالویل باید با وضعیت موجود بسازد، زیرا تالش آن ها برای بازگرداندن زبان اصلی وی بی نتیجه 
بوده است. در سراسر جهان تنها حدود ۶۱ نفر از سال ۱۹۴۱ تا سال ۲۰۱۲ به بیماری تغییر لهجه مبتال شده اند. بیماری تغییر لهجه بیماری نادری است که تاکنون درمانی برای آن یافت نشده 
است. این بیماری پس از دچار شدن فرد به درد شدید در یکی از نیم کره های مغز خود و نابودی عصب های مغزی به وجود می آید و مبتالیان به تغییر لهجه معموال تا آخر عمر خود به زبان 

دیگری صحبت می کنند.
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افقی 
۱. مظهر- مخ با واو.

۲. نوعی لواشک.
۳. اینترنت بی سیم.

۴. از شهرهای مذهبی ایران- حرص و طمع.
۵. رخنه کردن در موبایل- مقیاس گرمی و سردی.

۶. حس بینی- متضاد ماده.
۷. از وب گاه های اینترنتی- نوعی خاک.

۸. نوعی پوشاک.
۹. به خط.

عمودی
۱. نوعی دسر ایرانی.

۲. مخفف وای- تکرار یکی از حروف الفبا.
۳. لوله ای که هوا را به ُشش ها می رساند- خیس.

۴. مکان طلوع خورشید- خراش.
۵. در هم ریخته کامل- روحانی دین زرتشتی.

۶. وسیله ای برای درو_ نوعی ریش.
۷. ایمن- ناف بدون الف.

۸. از پنیرهای نیمه نرم ایتالیایی.
۹. نوعی وسیله نقلیه عمومی.

۱۰. نوعی غذا.

گیاهی اســت معطر( البته برای بعضی ها) که افراد 
یا از آن متنفر و یا یکی از طرفدارانش می شــوند. از 
این گیاه جادویــی برای مقابله با بیماری هایی مانند 
بیماری های قلبی، سرطان و عفونت ها نیز استفاده 

می گردد.  

دستت بده فالت بگيرم...
آيا زمان تولد با سالمت افراد ارتباط دارد؟

در چه ماهی از سال متولد شده اید ، اگر می دانستید 
بر روی میزان سالمت  تاثیری  تولدتان چه  که ماه 
جسمی شما دارد کمی بیشتر روی ماه تولدتان تمرکز 
و بر روی آن مطالعه می کردید. در این مطلب تمام 
با  ماه تولد  تاثیر  با  ارتباط  در  انجام شده  مطالعات 
وضعیت سالمت و بیماری ها را برای  تان فهرست 
کرده ایم به طوری که به شما خواهد گفت که احتمال 
ابتالی شما به کدام بیماری ها باالست و در مقابل 

کدام بیماری ها ایمن هستید .
زمستانی ها؛ ناراضی و عصبی

بر اساس نتایج مطالعه ای گسترده که توسط کالج 
نتردام انجام شده است متولدین ماه های زمستانی 
سال از لحاظ مالی کم درآمدتر از متولدین ماه های 
دیگر هستند. جالب است بدانید که برا ساس این 
تحقیق که بر روی ۶ میلیون کودک متولد شده در 
انجام گرفته است مشخص شد  ماه های مختلف 
مادرانی که در زمستان وضع حمل می کنند نسبت 
به سایر مادران، سطح تحصیالت پایین تری دارند و 
وضعیت اقتصادی آن ها هم نسبت به دیگر مادران 
بدتر است. در این مطالعه مشخص شده است که 
به خود و زندگی  نارضایتی عمومی نسبت  سطح 
همه  از  سال  سرد  ماه های  متولدین  در  اجتماعی 
بیشتر است و برای همین متولدین این ماه ها بیشتر 
از متولدین فصول دیگر به روانشناس مراجعه می کنند 
روانشناس  به  آن ها  مراجعه  علت  عمده ترین  و 

عصبانیت و پرخاشگری است.
تابستانی ها در معرض ابتال به نزدیک بینی

نزدیک   بینی
متولد تابستان هستید و در دیدن چیزهای دور دچار 
مشکل هستید؟ این اصال عجیب نیست چرا که 
مطالعات انجام گرفته در فرانسه نشان داده است که 
متولدین ماه های مرداد و شهریور بیشتر از متولدین 
ماه های دیگر سال در معرض ابتال به نزدیک بینی 
سازمان  توسط  گرفته  انجام  مطالعات  هستند. 
بهداشت جهانی نشان داده این مشکل چشمی در 

تمام جهان در افراد متولد ما ه های تابستانی در حدود 
۲۵درصد بیشتر از متولدین دیگر فصل هاست. جالب 
است که آمار نشان می دهد متولدین ماه های تابستانی 
بیشتر از متولدین فصل های دیگر جراحی چشمی 

انجام می دهند.
اسکیزوفرنی

مطالعاتی که توسط گروه پژوهشی انجمن روانپزشکی 
آمریکا انجام گرفته نشان داده است که متولدین ماه های 
تابستانی سال بیشتر به نوع خاصی از اسکیزوفرنی(که 

مبتال  شهرت)  کمبود  نوع  از  اسکیزوفرنی  نام  به 
می شوند. عالئم این بیماری عبارت است از صحبت 
کردن بی هدف و بی ربط، عدم تناسب احساسات 
با حالت چهره و عدم رفتار مناسب با دیگران و… 
جالب است بدانید که متولدین ماه های تابستانی کمتر 
اسکیزوفرنی (توهمات  به  دیگر  فصل های  تمام  از 

شنوایی یا بینایی) دچار می شوند.
بهاری ها در خطر ام اس

بر اساس مطالعاتی که در کانادا انجام گرفته مشخص 

و  فروردین  ماه های  متولدین  که  است  شده 
اردیبهشت(حداقل در این کشور) بیشتر از متولدین 
ماه های دیگر سال در معرض ابتال به بیماری ام اس 

هستند .
پاییزی های حساس به غذا و هوا

آسم
مطالعات انجام شده در آمریکا نشان می دهد که 
آسم  به  پاییز  اول  متولد  کودکان  ابتالی  احتمال 
این مطالعات مشخص شد که  در  بیشتر است. 
کودکان پاییزی ۳۰درصد بیشتر از کودکان متولد 
دیگر فصل ها به آسم دوران کودکی مبتال می شوند. 
اختالف میان بروز آسم در بزرگسالی میان متولدین 
ماه های مختلف کمتر از این حد است اما باز هم 
میزان بروز آسم در میان متولدین پاییز بسیار بیشتر 

است.
حساسیت   غذایی

بر اساس مطالعه ای که انجمن ملی اپیدمیولوژی و 
آلرژی انجام داده است متولدین ماه های آبان و آذر 
دوبرابر متولدین ماه  های دیگر دچار حساسیت های 
میزان  که  است  جالب  هستند.  متفاوت  غذایی 
حساسیت به تخم مرغ در کودکان متولد ماه های 
آبان و آذر ۳ برابر کودکان متولد ماه های دیگر است. 
در این مورد مطالعات نشان داده که در پاییز میزان 
آلرژی   های موجود در هوا بیشتر از همیشه است 
و برای همین در بدن زنان باردار نوعی آنتی بادی به 
نام ایمونوگلوبین E ترشح می  شود که به بدن کودک 
راه می یابد و احتماال این ایمونوگلوبین باعث بروز 

حساسیت غذایی در کودکان در آینده است.

sajjad jafari

Ghaza va Khorasan Weekly

شنبه 3 مرداد 1394
25 July    2015
8 شوال 1436

Ghazanews.ir

۱۴



توپک شکالتی 
مواد الزم

شکالت: ۱۰۰گرم
پنیر خامه ای و پودر قند: از ھر کدام ۱۰۰ گرم

خامه صبحانه: ۱۰۰ گرم
وانیل: به میزان الزم

بیسکویت پتی بور وانیلی: یک بسته
بیسکویت پتی بورکاکائویی: یک بسته

شکالت ذوب شــده و ترافل ھای رنگی: به میزان 
دلخواه برای تزئین

طرز تھیه 
کوچولوی عزیز؛ شــکالت را روی بخار آب کتری 
ذوب کنید. پنیر خامه ای، پودر قند، خامه و وانیل را 
با ھم مخلوط کرده و به شکالت اضافه نمایید. ھر 
دو بسته بیسکویت را کامال خرد کرده و ھمه مواد 
را با ھم مخلوط کنید و خوب ھم بزنید. از مواد به 
اندازه یک گردو برداشته، گرد کرده و در نی ھای 
کوچک (مخصوص آب نبات) فرو کنید. سپس آن ھا 
را به دلخواه در شــکالت ذوب شــده و ترافل  ھای 

رنگی بغلتانید.

آشپز
كوچولو

بیسکویت پتی بور وانیلی: یک بسته
بیسکویت پتی بورکاکائویی: یک بسته

شکالت ذوب شــده و ترافل ھای رنگی: به میزان 
دلخواه برای تزئیندلخواه برای تزئین

طرز تھیه 
کوچولوی عزیز؛ شــکالت را روی بخار آب کتری 
ذوب کنید. پنیر خامه ای، پودر قند، خامه و وانیل را 
با ھم مخلوط کرده و به شکالت اضافه نمایید. ھر 
دو بسته بیسکویت را کامال خرد کرده و ھمه مواد 
را با ھم مخلوط کنید و خوب ھم بزنید. از مواد به 
اندازه یک گردو برداشته، گرد کرده و در نی ھای 
کوچک (مخصوص آب نبات) فرو کنید. سپس آن ھا 
را به دلخواه در شــکالت ذوب شــده و ترافل  ھای 

رنگی بغلتانید.

دندون  شیری
صبح یکی از روزھای گرم  تابستون پانی از خواب بیدار شد و بعد از این که تختشو مرتب کرد دست و صورتش شست و بعد رفت سر میز نشست تا 
صبحونه بخوره. مانی ھم که سر میزه صبحونه بود با دیدن پانی زد زیر خنده، پانی که از این کار مانی خیلی ناراحت شده بود گفت: «مانی میشه بگی داری 

به چی می خندی؟» مانی در حالی که ھنوز داشــت می خندید به پانی گفت: «امروز خودتو تو آینه دیدی؟» پانی که از حرف مانی عصبانی شــده بود گفت: بله 
نگاه کردم چند بارم نگاه کردم مشــکلی پیش اومده». مانی گفت: «برو یکبار دیگه با دقت تو ی آینه نگاه کن». پانی که صبر نکرد حرف مانی تموم بشــه سریع 
رفت طرف آینه تا ببینه چه اتفاقی توی صورتش افتاده که باعث شده این طور مانی بھش بخنده. وقتی پانی خودشو تو آینه دید ھیچ تغییری تو صورتش ندید با 

خودش فکر کرد شاید مانی داره اونو اذیت می کنه پانی تو این فکرا بود که یھو وقتی دھانشو باز کرد دید که یکی از دندون ھایی که مدت ھا پیش شل شده بود افتاده. 
پانی وقتی این صحنه رو دید گریه کنان  رفت پیش مامان که مشــغول خوردن صبحونه بود. مامان وقتی دید که پانی گریه می کنه ازش پرســید: «پانی جان چرا گریه می کنی» مانی که ھنوز  ســر میز 
صبحونه بود قبل از این که پانی حرفی بزنه در حالی که می خندید گفت: «مامان جون یکی از دندونای پانی افتاده » مامان ھم مثل مانی وقتی دلیل گریه کردن پانی رو شنید خندید و گفت: «اشکالی 
نداره دخترم اول بیا بشین صبحونتو بخور تا بعد من واست توضیح بدم    که بی دلیل داری گریه می کنی». پانی در حالی که از اتفاق افتاده خیلی نگران بود   از مامان پرسید: « مامان جون یعنی ھمه 
بچه ھا وقتی کوچولو ھســتند دندوناشــون می افته؟ مامان گفت: «آره عزیزم وقتی که بچه ھا به سن ٦- ٧ سالگی می رســن دندونھای شیری شون می افت و به جای اون ھا دندون ھایی دائمی که 
خیلی محکم تر و با اســتقامت تر در میاد». پانی دوباره از مامان پرســید: «مامان کی دندونم دوباره در میاد؟» مامان گفت: «معموال چند  ھفته ای طول می کشه تا دندونت در بیاد فقط باید خیلی 
تو این مدت مراقب باشی که جای دندونی که افتاد رو با زبانت بازی نکنی چون این کار ممکنه باعث بشه دندونت کج در بیاد». پانی که بعد از شنیدن حرفای مامان کمی آرومتر شده 

بود نشست سر و میز تا صبحونه بخوره.

راحله غفاريانسيد ابوالفضل رضوى

زهرا پور قربانكلثوم نورىسوگند جهانگيرى

كــودك

كوچولوهاى عزيز جواب مسابقه را پيدا كنين و با 
اين شماره تماس بگيريد 36091747 يا به شماره 
10009305082800 همراه با نام و نام خانوادگى 

خودپيامك كنيد.

افقى
1. از لبنيات.

2. نوعى سبزيجات ساالدى.
3. از غذاهاى سنتى ايرانى- 

مهارتى در انجام كار.
4. ماده  غذايى سرشار از پروتئين 

و ويتامين.
5. امانت  دار.

عمودى
1. نوعى درخت.

2. از حبوبات.
3. صداى اندوه- پيدا نيست.

4. َسمت- ما انگليسى.
5. دختر و پسراى امروزى.

6. مفرد سنن.

رمز جدول شماره قبل: لبو

www.ghazanews.irتوى سايت نشريه ديدن كنيد.از عكس كوچولو برنده شده تون 

جدول 

181شماره 

نگاه کردم چند بارم نگاه کردم مشــکلی پیش اومده». مانی گفت: «برو یکبار دیگه با دقت تو ی آینه نگاه کن». پانی که صبر نکرد حرف مانی تموم بشــه سریع 

برندگان مسابقه شماره قبل:
یگانه مبارکی
مھسا خالقی

اسماعیل قنبری
کیان مھر کاونده

متین صفرزاده

صبحونه بخوره. مانی ھم که سر میزه صبحونه بود با دیدن پانی زد زیر خنده، پانی که از این کار مانی خیلی ناراحت شده بود گفت: «مانی میشه بگی داری 
به چی می خندی؟» مانی در حالی که ھنوز داشــت می خندید به پانی گفت: «امروز خودتو تو آینه دیدی؟» پانی که از حرف مانی عصبانی شــده بود گفت: بله 

نگاه کردم چند بارم نگاه کردم مشــکلی پیش اومده». مانی گفت: «برو یکبار دیگه با دقت تو ی آینه نگاه کن». پانی که صبر نکرد حرف مانی تموم بشــه سریع 

با استشمام بوی دهان نوزاد بیماری را شناسایی کنید
یکی از بیماری های اعصاب و روان که فرد را با معلولیت ذهنی شــدید برای تمام عمر مواجه می کند را می توان تنها با بوییدن بوی دهان از همان دوران نوزادی تشــخیص داد تا ادامه فرآیند 

درمانی سریع تر صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان در یک کشف منحصر به فرد دریافته اند ابتالی کودک به بیماری اوتیسم را می توان در دوران نوزادی و تنها از طریق انجام یک آزمون 
استشمام به دست آورد. گفتنی است، بر اساس مطالعات انجام شده کودکان به دنیا آمده با بیماری اوتیسم دارای بوی بدن دهان به نسبت کودکان سالم هستند. کارشناسان علت این امر را 
ناتوانی به درک این نکته که تنفس را باید تنها از طریق راه بینی محدود کند، است. بررسی ها نشان می دهد، یکی از موارد شایع در دوران کودکی بوی بد ناشی از تنفس دهان کودکان و یا بوی 
ناشی از خروپف دهان آن ها است که به تدریج با یادگیری نحوه صحیح دم و بازدم این مشکل برطرف می شود اما در کودکان مبتال به اوتیسم این اختالل ادامه می یابد و کودک نمی تواند آن را 
کنترل کند. کارشناسان با انجام آزمون استشمام بر روی کودکان تا حدود ۸۱ درصد موفق به شناسایی کودک مبتال به اوتیسم شده اند. این آزمون غیرکالمی می تواند به عنوان یک شاخص 

مفید برای تشخیص این بیماری هنگامی که کودک تنها چند ماهه است به کار رود.
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عكس هاى زيبا و آتليه اى كودكانتان را به ايميل 
نشريه  ghvakh@yahoo.com  ارسال كنيد تا در سايت 

نشريه بخش آتليه كوچولوى ناز قرار دهيم

به 5 نفر ازكوچولوهايى كه به جواب مسابقه 
پاسخ صحيح بدهند شــــركت                      و 

نشريه به قيد قرعه جوايزى اعطاء مى كند

 نفر ازكوچولوهايى كه به جواب مسابقه  نفر ازكوچولوهايى كه به جواب مسابقه  نفر ازكوچولوهايى كه به جواب مسابقه 
پاسخ صحيح بدهند شــــركت                      و پاسخ صحيح بدهند شــــركت                      و 

آشپز
كوچولو

 نفر ازكوچولوهايى كه به جواب مسابقه 

يوسف سعادت نيامحمد امين هاشم زائىاسما محمدى كيان سوقندى

آريا خرم دلارشيا نظامىآتش نبوى مهنا ملك دادزهى

غزل فضلى

نگار عليزاده

برندگان شماره 179 كه جايزه خود را 
در دفتر نشريه دريافت نموده اند
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بهداشت
محققان موفق به تولید واکسن وبا شدند

بر اساس نتایج به عمل آمده مواد تشدید کننده وبا در افراد واکسینه ۴۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ اولین آزمایشات واکسن وبا Shanchol موفق بوده و برای حفاظت بدن در برابر بیماری ها قابل دوام بوده است. بر اساس نتایج به عمل 
آمده موارد تشدید کننده وبا در کسانی که واکسینه بوده اند، ۴۰ درصد کاهش یافته است. مطالعات انتشار یافته در مجله النست نیز اثربخشی این دارو را در شهر بنگالدش (جایی 
که بیماری وبا همه گیر بوده است) چشمگیر تلقی کرده است. ماده دارویی یکی از دو واکسن وبا با مجوز بین المللی در حال حاضر در دسترس است. گفتنی است که واکسن وبا 
اتفاق تازه ای نبوده و بیش از یک دهه به عنوان محافظت کننده مسافران کشور های غربی مورد استفاده بوده است، اما برای کنترل گسترده از این بیماری هرگز در منطقه رایج نبوده 
است. محققان آزمایشاتی را بر روی ساکنان انجام داده و توصیه داشتند که از واکسن وبا استفاده کرده و در شست و شوی دستان خود و استفاده از آب آشامیدنی سالم تغییر رویه 
دهند. با این وجود واکسیناسیون نتایج امیدوار کننده ای را نشان داد به طوری که شیوع وبا پس از دو سال در گروه واکسینه شده ۳۷ درصد و به هنگام مصرف آب شرب سالم ۴۵ 

درصد کاهش یافت.

۳

-۳

تعریق ها، ترکیبات آلومینیوم هستند که در کاهش 
تولید عرق بســیار موثرند. ضد تعریق ها از طریق 
مجاری عرق وارد بدن شده و سدی ایجاد می کنند 
که به طور موقت، از تعریق بدن جلوگیری می کند، 
درســت مثل چوب پنبه ای که ســر یــک بطری 

می گذارند.
ضد تعریق ها هم مثل دئودورانت ها در شکل های 
مختلفی ماننــد ژل، پودر، کرم و اســپری عرضه 
می شوند. اما این ماده بر خالف دئودورانت ، بیشتر 
برای زیر بغل استفاده می شود و به  ندرت در دیگر 

نقاط بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
یادتان باشد

* اگر تعریق شما زیاد است، باید به  جای دئودورانت 

از ضد تعریق اســتفاده کنید، یا به  دنبال دئودورانتی 
بگردید که حاوی مواد ضد تعریق نیز باشد.

* موقع ورزش  کردن، از ضد تعریق استفاده نکنید 
و اجازه دهید بدن به طور طبیعی عرق کند. بنابراین 
هر نــوع تعریقی، بد به حســاب نمی آید؛ زیرا بدن 
باید نفس بکشد و عرق کردن برای دفع سموم بدن 

ضروری است.
* از پوشیدن لباس های تنگ با جنس مواد مصنوعی 
(پالســتیکی) خودداری کنید، چون باعث حبس  
شدن بو و عرق در بدن و در نهایت، منجر به خارش 

و حساسیت های دردناک می شوند.
* هرگز به طور مداوم از ضد عرق ها استفاده نکنید، 
زیرا این کار ممکن اســت باعث ایجاد حساسیت 

بدن اسپری می شود، برای مخفی کردن بوی بد بدن 
کاربرد دارد، یا باکتری هایی که بو را تولید می کنند، 
از بین می برد. الزم به ذکر اســت این ماده هیچ  گونه 
مانعی در تعریق ایجاد نمی کند، اما در عوض بوی 
زننــده ای که در اثر تعریق ایجاد می شــود را از بین 
می برد. عالوه بر این چون این محصول حاوی درصد 
بسیار کمی از روغن های معطر هست در صورتی که 

بر روی لباس اسپری شود، اثری ندارد.
این ماده به شــکل مایع، ژل، پودر، کرم و اســپری 
موجود است. دئودورانت پودری، بهترین گزینه برای 
پاهای شماست و نوع کرمی یا اسپری آن برای زیر 

بغل ها مناسب تر است.
ضد تعریق 

ضد تعریق ها از زیر مجموعه هــای دئودورانت ها 
محسوب می شوند. بد نیست بدانید دئودورانت ها 
بوی بد را از بین می برند و ضد تعریق ها روند تولید 

عرق را کند می کنند.
همچنیــن یکی از مواد اصلی تشــکیل  دهنده ضد 

روی میز آرایش هر کســی درســت مقابــل آیینه، 
اسپری، مام و دئودورانت ها صف کشیده اند و امید 
خیلی ها برای فرار از بوی بد عرق همین شیشــه ها 
هستند. اگر شما هم جزو افرادی هستید که بوی بد 
بدنتان را انکار نمی کنید، بیایید با هم سری به دنیای 

چنین محصوالتی بزنیم.
دئودورانت و ضد تعریق

برای حفاظت از سالمت پوست و جلوگیری از بروز 
حساسیت ها، مهم است که تفاوت بین محصوالت 

دئودورانت و ضد تعریق  را از هم تشخیص دهید.
دئودورانت (بو زدا)

دئودورانت ماده ای برای از بین بردن بو در تمام نقاط 
بدن است و فقط مخصوص زیر بغل نیست. اگرچه 
نوع مخصوص زیر بغل، پرمصرف ترین آن است؛ اما 
دئودورانت ها برای هر نقطه از بدن که بوی نامطبوعی 
را تولید می کنند قابل استفاده هستند. این محصول از 
۶ تا ۱۵درصد روغن های معطر محلول در ۸۰ درصد 
الکل ساخته شده است. همچنین هنگامی که روی 

تعریق ها، ترکیبات آلومینیوم هستند که در کاهش 
تولید عرق بســیار موثرند. ضد تعریق ها از طریق 
مجاری عرق وارد بدن شده و سدی ایجاد می کنند 

از ضد تعریق اســتفاده کنید، یا به  دنبال دئودورانتی 
بگردید که حاوی مواد ضد تعریق نیز باشد.

* موقع ورزش  کردن، از ضد تعریق استفاده نکنید 

دئودورانت ها؛ اميدى براى فرار از 
بوى عرق 

پوستی شود. 
تفاوت بین دئودورانت و عطر 

عطر نســبت به دئودورانت دارای درصد باالتری 
از روغن هــای معطر محلول در الکل (حدود ۱۵ 
تا ۲۵) درصد است. همچنین عطرها ماندگاری 

بیشتری نسبت به دئودورانت ها دارند.
دئودورانت به طور مستقیم بر روی بدن به خصوص 
در زیر بغل استفاده می شود؛ اما عطر بر روی لباس 
و برخی از قســمت های بدن مانند پشت گردن، 
گوش ها و مچ دست ها مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین زمان و مکان
خیلی از افراد عادت دارند پس از حمام یا صبح ها 
قبل از ترک منزل زیر بغل شان را اسپری بزنند؛ اما 

بهتر اســت این محصوالت شب ها استفاده شوند. 
بنابراین باید زیر بغل خشــک شود و در ابتدا روزی 
دو نوبت مورد استفاده قرار گیرد. پس از ۲ تا ۳ هفته 
که تعریق کاهش پیدا کرد، می توانید هفته ای دو تا سه 

مرتبه از این محصوالت استفاده کنید.
امان از حساسیت

چنین محصوالتی دردســرهایی هم برای بعضی ها 
دارند و آن هنگامی اســت که پوســت فرد به مواد 
شیمیایی این محصوالت حساسیت داشته باشد. 
خارش، قرمزی و حتی خشــکی پوســت نشانه 
حساسیت به دئودورانت ها، مام ها و ضد تعریق ها 

است. 
توصیه

باید به طرفداران چنین محصوالتی بگوییم که الزم 
است چند ســاعت پس از مصرف آن روی پوست، 
محل را با آب و صابون بشــویید. با این روش، مواد 
شیمیایی از روی پوست تان پاک شده و فرصت پیدا 
نمی کنند تا وارد منافذ پوستی شما شده و حساسیت 
پوستی ایجاد کنند. سپس می توانید الیه ای جدید از 

محصول را روی پوست خود استفاده کنید.
اگر نشد چی؟

شــاید شــما همه این محصوالت را امتحان کرده 
باشید، ولی هنوز بدن تان زیاد عرق می کند و از بوی 
بد بدنتان خجالت می کشید. در این صورت باید به 

سراغ راه های دیگری بروید.
* تزریق بوتاکس در زیر بغل و تحت نظر پزشــک 
متخصص می تواند شــش تا هشــت ماه تعریق را 
کاهــش دهد، ولــی این تزریق ها اغلــب دردناک  

هستند.
* الکتروفورز (استفاده از جریان برق) می  تواند برای 

درمان این بیماران موثر باشد.
* استفاده از داروهای ضد عرق چون تعریق کل بدن 

را تحت تاثیر قرار می دهند، اغلب توصیه نمی شود.
* گاهی هم با جراحی غدد عرق زیر بغل را برمی دارند 

که جای زخم آن باقی می ماند.

خانواده سالم

كودكان: کمبود ید  موجب کند ذهنی، کاهش آموزش پذیری 
و ضعف توانایی جسمی کودک می شود که این مشکل با 

مصرف نمک یددار در رژیم غذایی تا حدودی 
برطرف می شود.

 نوجوانان: به دلیل تسریع در رشد 
استخوان ها ، نیاز به کلسیم در سن بلوغ 

بیشتر است  بنابراین نوجوانان باید از منابع 
غذایی حاوی کلسیم مثل شیر ، ماست 

و کشک به میزان فراوان استفاده 
کنند.

 بزرگ ساالن: به منظور کاهش 
خطر دیابت و بیماری های قلبی-

 عروقی و برخی سرطان ها، روزانه 
مقادیر مناسبی فیبر و مواد گیاهی (سبوس، 
غالت و دانه ها، سبزیجات، میوه ها) را در 

برنامه غذایی خود بگنجانید. 

سالمندان: توصیه می شود افراد سالمند به جای استفاده 
از روغن های جامد، کره، مارگارین و چربی های حیوانی از 

روغن های مایع مانند روغن زیتون، روغن 
آفتابگردان و روغن ذرت استفاده کنند.

مادران باردار: انگور، میوه خوبی برای 
خانم های باردار به شماره می آید اما با 
توجه به این که انگور طبع بسیار گرمی 
دارد الزم است که مادران باردار از 
مصرف آن در سه ماه آخر دوران 

بارداری صرف نظر کنند.
مادران شيرده: در شیرمادر 
یک سری چربی های غیر اشباع 

موجود است که در غدد پستان ساخته 
نمی  شوند و باید از طریق غذا تامین شوند 
پس بنابراین بهتر است مادر هفته ای یک بار 

ماهی  و از روغن زیتون در ساالدش 
استفاده کند.

قابل توجه كاشمرى هاى عزيز
نمايندگى كاشمر:آقاى مسعود گلشن آبادى 09158981299 - 05328256700
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زيـــبايى
هشدار به مصرف کنندگان لنز

یک متخصص چشم پزشک گفت: هنگام استفاده از لنز در مقایسه با عینک، دید انسان طبیعی تر می شود و بدون هیچ مانعی می تواند به مشاهده اطراف بپردازد.
گودرز مظاهری متخصص چشم پزشکی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع کیفیت لنز یا عینک اظهار کرد: استفاده از لنز های تماسی، دید واضح تر و بهتری را 
نسبت به عینک ایجاد می کند، همچنین استفاده از لنز مشکالتی مثل کثیفی شیشه عینک و کاهش میزان دید را ندارد. این متخصص چشم پزشک تصریح کرد: اما هنگام استفاده از عینک 
احتمال ابتال به عفونت های چشمی کمتر است، زیرا در خارج از چشم قرار می گیرد. ممکن است برخی افراد بعد از استفاده چند ساعت  از لنز های تماسی دچار خستگی چشم شوند اگر 
افراد نکات بهداشتی را هنگام استفاده از لنز های تماسی رعایت نکنند، احتمال ابتال به بیماری هایی مثل ورم ملتحمه، سوزش چشم، مشکالت مربوط به پلک، خشکی چشم وجود دارد. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: عینک در برابر وزش باد و گرد و خاک از چشم ها محافظت می کند، هزینه استفاده از عینک کمتر از هزینه خرید و نگهداری از لنز های تماسی است، مدت 
زمان استفاده از عینک بسیار طوالنی تر از لنز است، لذا لنز ها را باید بعد از مدتی تعویض کرد و لنز جدید خرید اما در صورتی که عینک آسیب ندیده باشد، برای سال ها قابل استفاده است. 

بیشتر دچار سرطان نوع مالنومای بدخیم می شوند. 
این خال ها از نظر بالینی نیز ضایعاتی هســتند که 
معموال قطری بیش از ۵ میلی متر داشــته و دارای 
حاشــیه ای نامنظم می باشــند. بنابراین اگر فکر 
می کنید خال شما از نوع دیسپالستیک و غیرعادی 
است با متخصص مشــورت کنید؛ زیرا بعد از هر 

گونه تغییری بالفاصله باید این خال ها را برداشت.
خال هاله دار

این خال حاشیه ای از پوستی سفید به پهنای ۲/۵ 

میلی متر در اطراف خود دارد و بیشتر در زمان بلوغ 
دیده می شود. شایع ترین محل خال هاله دار در پشت 
می باشــد. همچنین اگر چه این نوع خال در افراد 
جوان نیازی به پیگیری ندارد ولی در افراد مســن تر 
بایستی مالنوم بدخیم را در نظر گرفت و در صورت 

هر گونه شک باید اقدام به نمونه برداری نمود.
خال آبی

به صــورت یک برجســتگی آبی رنگ می باشــد 
که معمــوال قطری کمتر از یک ســانتی متر دارد. 

از داخل آ ن ها به خارج رشــد می کند. این ضایعات 
می توانند در هر نقطه ای از بدن دیده شوند.

خال داخل درمی 
این نوع خال ها به صورت برجستگی  های گنبدی، 
کروی و نرم هستند و عمدتا در بالغین دیده می شوند. 
رنگ آن ها قهوه ای کم رنگ بوده که به تدریج تبدیل به 
قرمز گوشتی می شوند. گاهی نیز ممکن است چند 

عدد مو در داخل آن ها جوانه بزند. 
خال های مالنوسیتی مادرزادی

نوع کوچک یا متوسط آن در بدو تولد ممکن است 
بسیار کم رنگ باشد و به همین دلیل ممکن است به 
آن ها توجه نشود. معموال این خال ها سرعت رشد 
کمتری نســبت به سرعت رشد شیر خواران دارند و 
با گذشت زمان کوچک به نظر می رسند. در مقابل، 
خال های مالنوســیتی مادرزادی درشــت معموال 
بالفاصله بعد از تولد دیده شــده و والدین را نگران 
می کنند. قسمت تحتانی پشت و ران ها شایع ترین 
مناطــق درگیری این خــال   می باشــد. خال های 
مالنوسیتی مادرزادی ممکن است به اندازه ای بزرگ 
شوند که قسمتی از اندام را فرا بگیرند و در مواردی 

موهای زبری بر روی آن ها رشد می کند.
شانس بروز بدخیمی در این خال ها و در تمام عمر 
فقط بین ۴ تا ۶ درصد می باشد. خال های کوچک 
و متوسط فقط در دوران بعد از بلوغ امکان بدخیمی 
دارنــد. به همین دلیل چنان چه این خال ها رشــد 
غیر طبیعی دارند تا ســنین ۱۰ تا ۱۲ سالگی در مورد 
برداشــتن آن ها باید اقدام کرد. از آنجا که خال های 
مادرزادی درشت خطر باالیی برای بدخیمی دارند و 
از نظر زیبایی نیز برای بیمار قابل تحمل نیستند باید 

در سنین پایین تر، برداشته شوند.
خال دیسپالستیک

این خال ها معموال بزرگ تــر از خال های معمولی 
هستند و از نظر ظاهری نا منظم و رنگ غیریکنواخت 
دارند. چنیــن خال هایی معموال زمینه خانوادگی و 
ارثی داشته و کسانی که از این نوع خال دارند ۱۰ برابر 

خال ها ضایعات پوستی مسطح یا برجسته پوست 
هســتند که ناشــی از به هم خوردن ترکیب طبیعی 
بافت های پوســت و افزایش عملکرد غیر طبیعی 
سلول های رنگدانه ساز پوســت می باشند. در علم 
پزشــکی به سلول هایی که به طور نا به جا و با تعداد 
زیاد در محلی غیر از محل اصلی خود تجمع یافته اند 
خال می گویند. بنابراین خال ها بر حســب این که 
جنس سلول سازنده آن ها چه باشد با هم فرق دارند 

که در ادامه قصد داریم به انواع آن بپردازیم.
انواع خال

خال های مالنوسیتی اکتسابی
خال های مالنوسیتی یکی از انواع خال های شایع 
می باشند. در واقع این خال ها یک تومور خوش خیم 
حاصل از تکثیر سلول های رنگ دانه ساز مالنوسیتی 
محسوب می شوند و بیشتر در دوران کودکی وجود 
دارند و در اکثر افراد فاز نســبتا گذرایی از رشد اولیه 
یک خال مرکب هســتند که در بزرگ سالی به خال 
مرکب تبدیل می شوند. از نظر ظاهری اندکی برجسته 
یا پهن هســتند و اندازه ای بین یک میلی متر تا یک 
سانتی متر دارند. رنگ این خال ها از قهوه ای روشن 
تــا تیره متغیر بوده، گرد یا بیضی و متقارن اســت و 

شایع ترین محل آن در کف دست و پا می باشد.
بیشتر خال های مالنوســیتی، خوش خیم هستند 
و نیازی به برداشتن آن ها نیست. مگر آن که چنین 
خالی در فرد بزرگ سال رشد کند و تغییر شکل داشته 

باشد.
خال مرکب 

این خال به شــکل یک برجستگی بزرگ، مدور یا 
بیضی و متقارن است و رنگ آن از قهوه ای روشن تا 
تیره متغیر می باشد. اغلب خال های مرکب در دوران 
بلوغ، درشــت و پررنگ تر می شوند و موهای زبری 

دکترفرحناز ثمره محمدیان
متخصص پوست، مو و زیبایی

لطفا با تيغ وارد شويد
تحليلى جامع بر انواع خال هاى بدن

شــایع ترین محل درگیری آن سر و صورت است 
و در صورتی که از نظر زیبایی مسئله   ســاز باشد 
می توان آن را توسط جراحی خارج نمود. باید توجه 
داشــت که این خال ها باید به صورت عمقی و تا 
چربی زیر جلدی برداشته شوند؛ زیرا در غیر این 

صورت ممکن است مجدد عود کنند.
چه نوع خالی احتمال بدخیمی دارد؟

خال های مادرزادی شــانس بیشتری برای تبدیل 
شدن به سرطان بدخیم نوع مالنوما را دارند. البته 

بیشترین خطر ابتال به سرطان مربوط به خال های 
مادرزادی بزرگ با قطر بیشتر از ۲۰ سانتی متر است .

عالوه بر این بزرگ شدن ناگهانی خال، تغییر رنگ 
(تیره و روشن)، به هم خوردن حاشیه  خال، افتادن 
موی خــال به طور طبیعی، تورم و دردناک شــدن 

ناگهانی همه دال بر بدخیم شدن آن است.
عوامل تســریع  کننده در ایجاد بدخیم شدن 

خال 
بازی کردن با خال، تحت فشار بودن، به طور مستمر 
قرار داشــتن در معرض نور خورشید و کندن موی 
خال تحریک کننده خال است به همین دلیل تاکید 

می  شود که موی آن ترجیحا قیچی شود.
درمان خال ها از نظر زیبایی 

درمان اصلی خال  جراحی می باشد و چون جراحی 
خال معموال با به جا ماندن جای زخم همراه است؛ 
لذا باید در مورد برداشتن خال زمانی تصمیم گرفت 
که جای زخم جراحــی آن از خود خال کم تر جلب 
توجــه کند. روش هــای دیگری نظیر ســوزاندن، 
تراشیدن، لیزر و مالیدن اسیدهای سوزاننده بر روی 
خال مرسوم است که هر کدام از نظر علمی خالی از 

اشکال نیستند.
برداشتن خال

* جراحــی بهتریــن روش برای برداشــتن خال 
می باشد.

* خال فقط همان چیزی که ما می بینیم نیست؛ بلکه 
سلول های حاشــیه خال بی رنگ هستند. بنابراین 
هنگام جراحی باید کمی از حاشــیه به ظاهر سالم 
هم برداشته شــود. در غیر این صورت خال بعد از 

برداشتن عود می کند.
* نتیجه برداشــتن خال در نواحی مقعر (فرو رقته) 
صورت عالی اســت و در خیلی از موارد هیچ گونه 

اسکار (جای زخمی) باقی نمی ماند.
* اگر بعد از برداشــت خال رد جراحی باقی بماند 

برای برطرف کردن آن لیزر وسیله ارزشمندی است.

بزرگ شدن ناگهانی خال، تغییر رنگ (تیره و 
روشن)، به هم خوردن حاشیه  خال، افتادن 
موی خال به طور طبیعی، تــورم و دردناک 
شــدن ناگهانی همه دال بر بدخیم شدن آن 

است
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یک مسئول دارویی کشور گفت: مصرف خودسرانه قطره های چشمی بدون تجویز پزشک، باعث سوراخ شدن سطح قرنیه، تخریب عصب 
بینایی و از بین رفتن چشم می شود. بنابراین داروخانه ها نباید بدون تجویز چشم پزشک، قطره های چشمی را در اختیار مردم قرار دهند.

به گزارش سالمت خبرگزاری تسنیم، سید علی وکیلی اظهار کرد: مصرف خودسرانه قطره های چشمی بدون تجویز پزشک،  منجر به سوراخ 
شدن سطح قرنیه، تخریب عصب بینایی و از بین رفتن چشم می شود. وکیلی افزود: افرادی که با جوشکاری سروکار دارند و بدون تجویز 
پزشک برای تسکین درد چشم از قطره های تتراکائین استفاده می کنند، بیشتر در معرض خطر سوراخ شدن قرنیه چشم قرار دارند. جوشکاری 
بدون استفاده از لوازم محافظتی چشم، سبب تابش مستقیم اشعه به چشم و سوزاندن سطح قرنیه و از بین رفتن اپیدلیوم می شود. معاون غذا 
و دارو خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: کدر شدن، سوراخ شدن سطح قرنیه و کوری را، از جمله عوارض مصرف خودسرانه قطره تتراکائین 
برشمرد و تصریح کرد: قطره تتراکائین مانع ترمیم اپیدلیوم و باعث ایجاد اثرات سمی روی سطح قرنیه شده و عوارض جبران ناپذیری را به 
دنبال خواهد داشت. بنابراین داروخانه ها نباید بدون تجویز چشم پزشک، قطره های چشمی را در اختیار مردم قرار دهند. وکیلی در پایان 
خاطرنشان کرد: بتامتازون و دگزامتازون قطره هایی با ترکیبات کورتونی هستند، که در صورت استفاده طوالنی مدت باعث گلوکوم، آب سیاه، 

افزایش فشارچشم و تخریب عصب بینایی می شوند.

مصرف خودسرانه قطره  چشمی، قرنیه را سوراخ می کند

آنـاتومى خـبر Human Anatomy News

پماد و روغن شترمرغ «روجا» غیر مجاز اعالم شد
مدیر کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو پماد و روغن شتر مرغ با نام تجاری روجا را فاقد مجوز اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان دکتر امیرحسین جمشیدی گفت: فراورده های فوق با شماره ساخت تقلبی ۱۹۲۹، هیچ گونه مجوزی اعم از تاسیس، واردات، تولید، 
توزیع و عرضه از اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل ندارد. بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی در ادامه از معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور خواست نسبت به جمع آوری فراورده های مذکور از سطح عرضه اقدام الزم و فوری مبذول داشته و نتایج فعالیت های خود 

را در اسرع وقت به اداره کل متبوع اعالم کنند.

همه پرسنلم سرآشپز شوند (با خنده)
*از خاطرات تلخ و شیرین دوران آشپزی تان 

بگویید؟
را  زیادی  شیرین  و  تلخ  خاطرات  بگوییم  باید 
همیشه  که  تلخی  خاطر  یک  اما  کرده ام  تجربه 
قابلمه  آب جوش  ریختن  است  مانده  ذهنم  در 
که  بدنم  از  قسمتی  روی  بر  لوبیا پخته  حاوی 
نهایت یک ماه مرخصی و  در  و  سبب سوختگی 

استراحت در منزل شد. 
مواد اولیه  غذا،  پخت  برای  می کنید  *فکر 

مهم تر است یا چگونگی پخت آن؟
هردو بسیار مهم هستند هر کدام ناقص باشد، کل 

سرآشپز ها معموال افرادی دوست داشتنی هستند، 
این  از  یکی  باشند.  هم  با محبت  اگر  مخصوصا 
که  است  مجیدسید شریفی  مهربان  سرآشپز های 
البته در حال حاضر به عنوان مدیر غذا و نوشیدنی  
در هتل پردیسان مشهد مشغول به کار است. او 
از عالقه زیاد به کارش می گوید و اینکه حاضر 

نیست شغلش را با هیچ کار دیگری عوض کند. 
*لطفا در ابتدا مختصری از سوابق و فعالیت 

هایتان در عرصه آشپزی بفرمایید.
در حدود ۲۶ سال پیش به عنوان سرآشپز چینی در 
هتل  الله تهران کارم را آغاز کردم و سپس در مراکز 
مختلف دولتی و نظامی از جمله بسیج کل کشور، 
عنوان  به  حرم امام(ره)  و  سپاه  مشترک  ستاد 
مسئول آشپز خانه و در شرکت تویوتا به عنوان مدیر 
به  نیز  هم اکنون  دادم،  ادامه  کارم  و....به  تغذیه 
عنوان مدیر غذا و نوشیدنی هتل پردیسان مشغول 

به کار هستم. 
به  که  شدید  متوجه  زمانی  چه  از  *دقیقا 

ید؟ آشپزی عالقه دار
در سن ۲۰ سالگی متوجه این عالقه در خود شدم و 

تا امروز به دنبال عالقه ام رفتم. 
*آشپزی در این سطح نوعی هنر محسوب 
می شود، ایده تزیین و آماده کردن غذاها و 
از  هر  تغییرات  و  غذا  ترکیبات  همین طور 
ذهن تان  به  کجا  از  هتل  منوی  گاهی  چند 

خطور می کند؟
بله، صد در صد نوعی هنر است. من معتقدم حتی 
اگر کسی طعم یا غذایی را دوست نداشته باشد، 
داد،  غذا  به  می توان  که  مختلفی  زیبایی های  با 
اشتهای  که  کرد  ارائه  زیبا  را  آن قدر غذا  می توان 
شخص تحریک شده و با کمال میل غذای جدید 
را امتحان نماید. اما در مورد ایده غذاها، از جای 
با  فقط  نمی گیرم  الهام  یا  نمی کنم  تقلید  خاصی 
امتحان  را  مختلف  ترکیبات  می کنم،  کار  عشق 
می کنم و بیشتر به ذائقه و سالیق غذایی ایرانی ها 
توجه می کنم تا در نهایت به نتیجه دلخواهم برسم.
*آیا این که می گویند هر کسی دستی دارد 
آشپزی  برای  دستش  فالنی  مثال  طور  به 

ید؟ خوب است را قبول دار
این  به  بله در واقعیت هم همین طور است و من 
است  ممکن  مثال  طور  به  دارم.  اعتقاد  مسئله 
از یک مواد و یک دستور پخت  نفر که دقیقا  دو 
کامال  مزه  و  طعم  با  غذا  دو  کرده اند  استفاده 

متفاوت طبخ کنند. 
*در مورد این که می گویند بهترین آشپز های 

دنیا مرد ها هستند چطور؟ موافقید؟
خانم ها  می گویم  سوال  این  به  پاسخ  در  همیشه 
آشپز ها،  بهترین  اما  هستند،  استاد  و  سرآشپز 

خیاط ها و قناد ها و آرایشگران، آقایان هستند. 
است؟  چقدر  شغل  این  توی  *استرس 

مخصوصا سرآشپز ها؟
خیلی زیاد، به طوری که در سن ۴۰ سالگی عمل 

قلب انجام دادم. 
خراب  غذای تان  شده  حال  به  تا  *آیا 
شود(مثال برنجی که درست کرده باشید کته 

شده باشد) آن زمان چکار کردید؟
این  به ندرت  باید بگوییم  با سوال شما  در رابطه 
اتفاق افتاده است ولی این که بگوییم تا حاال این 
مسئله پیش نیامده است اغراق کرده ام به دلیل آن 
که آشپزی مانند آب و آتش است و ممکن است 
هر لحظه که در حال آشپزی کردن هستید مشکلی 
پیش بیاید، با وسایلی که در اختیار داشتم خیلی 

سریع غذای دیگری را جایگزین آن کردم. 
یک سرآشپز و یک مدیر  *بفرمایید دقیقا کار

غذا و نوشیدنی چیست ؟
به طور کلی وظیفه یک سرآشپز نظارت بر پخت 
آشپز خانه  در  که  است  غذاهایی  انواع  دیزاین  و 

تهیه  مجموعه  بر  کلی  نظارت  و  می شود  تهیه طبخ  مجموعه  بر  کلی  نظارت  و  می شود  طبخ 
فست فود،  آشپز خانه،  توزیع(رستوران ها،  فست فود، و  آشپز خانه،  توزیع(رستوران ها،  و 
مهندسی  و...)،  همایش  سان های  کافی شاپ، 
منو و کنترل هزینه های اجرایی و مدیریت فروش 
و... از جمله وظایف یک مدیر غذا و نوشیدنی 

محسوب می شود. 
از  آیا  می کنید؟  آشپزی  هم  منزل  در  *آیا 
اطرافیان تان  همچنین  و  همسرتان  غذای 

ایراد می گیرید؟
هر زمانی که فرصت داشته باشم در منزل آشپزی 
به  را  کار  ایراد های  که  شده  بار ها  بله  می کنم، 

همسرم تذکر داده ام. 
چه  بیاید  منزل تان  به  سر زده  مهمانی  *اگر 

غذایی را برایش آماده می کنید؟
فرقی نمی کند سعی می کنم در مدت زمانی کوتاه با 
وسایلی که در اختیار دارم غذایی لذیذ و خوشمزه 

آماده کنم. 
*آیا به غذا ناخنک هم می زنید؟

و  جذاب  بسیار  برایم  زدن  ناخنک  بسیار زیاد، 
هیجان انگیز است و یکی از کار های مورد عالقه 

من است. 
*با توجه به این که همیشه با غذا سرو کار 
شکمو  ید(فردی  می خور غذا  یاد  ز ید،  دار

هستید)؟
نه خیلی، به دلیل آن که ساعت زیادی در طی روز 
با غذا سرو کار دارم دیگر اشتهایی برای خوردن 
به  می دهم  ترجیح  و  ندارم  مواقع  بیشتر  در  غذا 
جای آن همه غذاهای رنگارنگ نان و پنیر بخورم.
ید  *در تهیه کدام غذا بیشترین تبحر را دار
به  را  ایرانی  غذاهای  کدام  غذا ها  بین  از  و 
از  بیشتر می پسندید؟  عنوان یک سرآشپز 

بین غذا های فرنگی چطور؟
خورشت فسنجان که غذای مورد عالقه خودم نیز 

هست و در بین غذاهای فرنگی بیف استراگانف.
*نظرتان به طور کلی در مورد غذا چیست؟

و  بهترین  از  یکی  تداعی کننده  غذا  من  نظر  به 
خوشمزه ترین لذت هاست.

* به نظر شما طبخ غذاهای ایرانی راحت تر 
از  مردم  استقبال  و  فرنگی ؟  یا  و  است 

غذاهای ایرانی بیشتر است یا فرنگی؟
و  هستند  متفاوتی  کامال  سبک  دو  من  نظر  به 
نمی توان گفت که تهیه کدام یک از آن ها آسان تر 
کلی  چار چوب  اگر کسی  کلی  طور  به  اما  است 
تهیه و آماده سازی آن هارا به طور جداگانه بلد باشد 
می تواند به راحتی آن ها را بپزد. مردم بیشتر ترجیح 
می دهد از غذاهای ایرانی استفاده کنند تا فرنگی.

*حاضرید حرفه و شغل تان را با یک پست 
دیگر عوض کنید؟

با هیچ کار دیگری عوض نمی کنم، هیچ وقت. به 
دلیل آن که به آن چه که می خواستم رسیده ام. 

پیشنهاد  فرزندتان  به  را  شغل  این  *آیا 
می کنید؟

بله اگر عالقه داشته باشد چرا که نه! البته باید به 
این نکته اشاره کنم که در حال حاضر فرزندم در 

این رشته فعالیت می کند. 
*رمز موفقیت خودتان را در حرفه آشپزی در 

چه چیزی می بینید؟
بیشتر به خاطر تخصص و تجربه ای است که در 
طول سال های طوالنی کسب کرده ام  و همچنین 

عشقی و عالقه ای است که به آشپزی دارم.
در  آشپزی  بزرگ  مسابقه  داور  شما  *اگر 
سالگرد تاسیس هتل باشید، مالک انتخاب 

بهترین غذا را در چه قرار می دهید؟
مهم  نقش  که  غذا،  دیزاین  ابتدا  در  من  نظر  به 
واساسی برای جذب مشتری ایفا می کند و سپس 

طعم و مزه آن.
*از نظر شما یک سرآشپز خوب باید دارای 

چه ویژگی هایی باشد؟
برخورد خیلی خوبی  و  مدیریت  داشتن  ابتدا  در 
با پرسنل و به طور کلی زیر مجموعه اش  و دیگر 
این که یک سرآشپز خوب باید آشپزی را دوست 
داشته باشد و به شکلی متفاوت و با هیجان و شور 

و شوق آشپزی کند و به آشپزی عشق بورزد.
*آرزو شما به عنوان یک سرآشپز چیست؟

از  سرآشپزى تا مديريت غذا و نوشيدنى

کار را زیر سوال می برد. 
وقت گیر  ایرانی  آشپزی  می گویند  *چرا 

است؟
به  نسبت  ایرانی  غذا های  حجم  که  آن  دلیل  به 
غذاهای فرنگی بسیار باالست و در آشپزی ایرانی 
به جای تفت دادن همه چیز سرخ می شود و برای 

جا افتادن زمان زیادی نیز الزم دارد. 
را  آشپزی تان  فوت و فن های  از  *چند تا 

برایمان بگویید؟
جای  به  فسنجان  خورشت  در  من  که  این  اول 
که  این  دوم  می کنم،  آب آلبالوستفاده  از  شکر 
از  زعفران  جای  به  جوجه  کردن  مرینیت  برای 
آب نارنج  و سوم این که به برای تهیه خوشمزه ترین 
به  نوشابه زرد  مقداری  کردن  اضافه  سس ساالد، 
سس مایونزکه طعمی فوق العاده به سس می دهد. 

و  عملکرد  از  حال حاضر  در  و  االن  *آیا 
آدم  را  و خودتان  تصمیم تان راضی هستید 

موفقی می بینید؟
راضی  عملکردم  از  حاضر  حال  در  بگویم  باید 
هستم ولی به طور کلی تالش  برای رسیدن به این 
موفقیت ها راکافی نمی دانم. اما از لحاظ موفقیت 
از نظر دیگران، بله، آدم موفقی به حساب می آیم 
ولی از نظر خودم، نه. چون ذاتا آدم زیاده خواه و 
پرتوقعی هستم و هیچ وقت از خودم راضی نیستم 
به نظرم هنوز جای پیشرفت و موفقیت های زیادی 

دارم.
*برای کسانی که دوست دارند به این حرفه 

ید؟ ملحق شوند چه پیشنهادی دار
تجربه  کسب  بعد  و  کادمیک  آ آموزش  ابتدا  در 
این دو  تلفیق  آن که  دلیل  به  پیشنهاد می کنم؛  را 
می تواند به مرور زمان شخص را به یک آشپز ماهر 

تبدیل کند. 
ید بفرمایید؟ *در آخر اگر صحبت خاصی دار

از هفته نامه غذا و خراسان کمال تشکر را دارم.

من معتقدم حتی اگر کســی طعم یا غذایی را 
دوست نداشته باشد، با زیبایی های مختلفی که 
می توان بــه غذا داد، می توان آن قدر غذا را زیبا 
ارائه کرد که اشتهای شخص تحریک شده و با 

کمال میل غذای جدید را امتحان نماید
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فنــاورى تولید کفش های آدیداس با زباله های اقیانوس!
یکی از مشــهورترین شرکت های تولید لباس های ورزشی اعالم کرده  اســت که نمونه اولیه ای از کفش های سازگار با محیط زیست خود را به زودی تولید خواهد کرد که تمامی آن از 

زباله های بازیافتی جمع آوری شده از اقیانوس ها ساخته خواهد شد. 
به گزارش ســرویس علمی ایســنا، زباله هایی که برای ساخت کفش های جدید شرکت «آدیداس» به کار می روند، شامل تورهای ماهیگیری غیرقانونی، زباله های اقیانوسی و الیاف 
پایدار است. این زباله ها طی پروژه ای توسط انجمن حفاظتی «Sea Shepherd» جمع آوری شده اند که در یک ماموریت ۱۱۰ روزه برای پایش کشتی های غیرقانونی صید ماهی در 
سواحل غرب آفریقا اقدام به جمع آوری این زباله ها کرده اند. این کفش های بازیافتی حاصل مشارکت آدیداس و موسسه « گفت وگو برای اقیانوس ها» است که سازمانی زیست محیطی 
است و به منظور کاهش آلودگی اقیانوس ها فعالیت می کند. هنوز مشخص نیست که این کفش ها به تولید انبوه برسند، اما مدیران آدیداس قول داده اند که از اوایل سال ۲۰۱۶ از الیاف 

بازیافتی در تولیدات خود استفاده کنند.

از واحدهای تولیدی برتر مواد غذایی و همچنین 
تولیدکنندگان برتر محصوالت کشاورزی و دامی 

در روز جهانی غذا تقدیر به عمل می آید.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی 
معاونت غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه غذا و 
خراســان در رابطه با انتخاب واحدهای تولیدی 
برتر سال ۱۳۹۴ عنوان کرد: در سال های گذشته 
بر اساس شاخص های ارزیابی، واحدهای برتر 
تولید کننده مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی در 
طول ســال انتخاب می شــدند و در مراسم روز 
جهانــی غذا از آن ها تقدیر بــه عمل  می آمد، اما 
در خصوص اهــداف برگزاری مراســم انتخاب 
واحدهای تولیدی برتر امسال، در نظر داریم در 
روز جهانی غذا در سال جاری و مصادف با ۱۶ 
اکتبر (۲۴ مهرماه) ضمن تقدیر از واحدهای برتر 
مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی از تولیدکنندگان 
برتر محصوالت کشاورزی و دامی نیز که در طول 
سال در تحقق این شــعار تالش نموده اند تقدیر 
بــه عمل آوریم. تا ضمن تشــویق این واحدها و 
معرفی آن ها به مردم به عنوان تولیدکنندگان برتر، 
باعث ایجاد انگیزه در آن ها و ســایر واحدهای 

مشابه شویم.
دکتر اســماعیل زاده تاکید کرد: از کلیه مدیران و 
مســئولین فنی واحدهای تولیدی تحت پوشش 
دعــوت می گردد که فــرم مربوطــه را از صفحه 
اصلی سایت معاونت غذا و دارو مشهد به نشانی
  /www.mums.ac.ir/drugدریافت کنند 
و پس از تکمیــل آن به صــورت خوداظهاری، 
تاریــخ  تــا  حداکثــر  را  مربوطــه  مســتندات 
۱۳۹۴/۵/۱۵ به معاونت غذا و دارو دانشــگاه 
یانــی) تحویل  (اتــاق ۲۵۵- خانــم مهندس ژ
نمایند. الزم به ذکر اســت به درخواســت   های 
ارسالی بعد از مهلت داده شده ترتیب اثر نخواهد 

شد. 
ضمنا فرم ها و مستندات ارائه شده، توسط کمیته 

نیز برای تحقق شعار ســازمان بهداشت جهانی 
برنامه ریزی های متعدد و گفت وگوهای زیادی را 
برای ایمنی و سالمت غذا با ارگان های مرتبط از 
جمله دام پزشکی، جهاد کشاورزی و شبکه آب 
و فاضالب خراسان رضوی که به نوعی در تامین 
مواد غذایی و آشــامیدنی نقش دارند، انجام داده 
است. بدین ترتیب دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
تالش دارد آن چه بر سر سفره مردم می رسد سالم 
بوده و از کیفیت مناســب برخوردار باشــد تا نه 

همایش استانی مســئولین فنی خبر داد و گفت: 
این همایش توســط انجمن صنفی مدیران کنترل 
کیفیت و مســئولین فنی خراســان رضوی و با 
همکاری معاونــت غذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشکی خراسان رضوی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۲ 
برگــزار می گــردد. لــذا از کلیه مســئولین فنی 
کارخانه های مواد غذایی و بهداشتی که به عنوان 
ایمنی و ســالمت فراورده های  مســئول کنترل 
خوراکی و آشــامیدنی هســتند دعوت به عمل 

می آید که در این همایش شرکت نمایند.
ایشــان در رابطه با نقش تغذیه و غذای سالم و 
ایمن در ارتقاء سالمت مردم خاطر نشان کرد: از 
آن جایی که تغذیه مناسب و دسترسی آحاد مردم 
به غذای ســالم  نقش بســیار مهمی در ایمنی و 
سالمت آن ها دارد. بر همین اساس شعار سازمان 
جهانی بهداشــت در سال ۲۰۱۵، «ایمنی غذا از 
مزرعه تا ســفره» انتخاب شــد. در سال ۱۳۹۴ 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

ارزیابی این معاونت مورد بررسی و ممیزی قرار 
خواهد گرفــت و نتیجه متعاقبــا اعالم خواهد 
شد. لذا متقاضیان می توانند در صورت ابهام در 
تکمیل فرم مذکور با آقــای مهندس مقدادی و 
شماره تلفن ۳۸۷۹۸۶۲۰ تماس حاصل نمایند.

برگزاری اولین همایش اســتانی نقش و جایگاه 
مســئولین فنی در ایمنی و سالمت مواد غذایی و 

بهداشتی
دکتر اســماعیل زاده در ادامــه از برگزاری اولین 

انتخاب واحدهاى توليدى برتر در سال 94
تنها مردم با استفاده از آن انرژی الزم را دریافت 
کنند، بلکــه آن ماده غذایی بتواند نقش مثبتی در 
پیشگیری از بیماری ها ایفا نموده و موجب ارتقاء 

سالمتی شود.
وی در ادامــه با اشــاره به نقش مســئولین فنی 
گفــت: کلیه فرایندهای فراوری، تولید و بســته 
بنــدی محصــوالت غذایی و بهداشــتی باید با 
حضور مســئولین فنی واجد شرایط انجام گیرد. 
بنابراین حضور آن هاســت که ایمنی و ســالمت 
را محقق می ســازد. که خوشــبختانه این امر در 
قطب صنایع غذایی ایران؛ یعنی اســتان خراسان 

رضوی محقق شده است.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

محورهای همایش را به شرح زیر اعالم کرد:
* آشــنایی با آخرین ضوابط و دستورالعمل های 

سازمان غذا و دارو
* آشنایی با فرایند دریافت گواهی نشان ایمنی و 

سالمت فرآورده های غذایی، آشامیدنی
* آشــنایی بــا فرایند ممیــزی و تایید اســتقرار 
موادغذایــی  ایمنــی  مدیریــت  سیســتم های 
(HACCP و ایزو ۲۲۰۰۰) توســط سازمان غذا 

و دارو
* بررسی چالش ها و مشکالت فراروی مسئولین 

فنی
* تفاهم نامه حقوق و دســتمزد مسئولین فنی در 

سال ۱۳۹۴
در پایــان دکتر اســماعیل زاده به نحــوه ثبت نام 
مســئولین فنی اشــاره کرد: کلیه مســئولین فنی 
کارخانه های مواد غذایی و بهداشتی جهت ثبت نام 
می تواننــد تا تاریــخ ۱۳۹۴/۵/۷ و با مراجعه به 
ســایت انجمن صنفی مســئولین فنی به نشانی 
www.kh-qc.ir و یا مراجعه به نشــانی: بلوار 
فردوســی، نبش مهدی ۴، ساختمان شورای کار 

انجمن صنفی مسئولین فنی، اقدام نمایند.
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منتظر انتقادات و پيشنهادهاى شما هستيم

خالقيت هاى  جالب  خوانندگان محترم نشريه غذا و خراسان
   با ما تماس بگيريد  ما مى دانيم، شما بهترين مشاوران ما هستيد 

تلفن:36091737 پيام كوتاه 10009305082800 و ايميل نشريه

همشهریغذا در مطبوعات
شرايط نامناسب نگهدارى، آبليمو را اكسيده مى كندميوه آرايى با هندوانه

همكار ارجمند
سركار خانم نوشين ذاكرى

در گذشت مادر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت 
عرض نموده و براى آن مرحومه غفران و براى شما شكيبايى 

مسئلت مى نماييم.

مديريت و پرسنل هفته نامه غذا و خراسان

همكار ارجمند
جناب آقاى اميد اكبرى

با كمال تاسف درگذشت پدر بزرگ گراميتان را تسليت عرض 
نموده و از درگاه احديت براى آن مرحوم علو درجات و براى 

شما و خانواده محترمتان صبر جزيل خواستاريم.

مديريت و پرسنل هفته نامه غذا و خراسان

واحد پذيرش آگهى :
09305082800 - 36077083

آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی : ۳۷۶۷۸۰۷۵-۳۷۶۱۴۸۰۰

خلق تصاوير ماندگار اين بار روى فنجان قهوه

 / July  2015 25/ 20 صفحه به انضمام 16صفحه ضمائم

کمـک  بـه  قهوه سـاز  دسـتگاه های  تـا  شـده  سـبب  فنـاوری  پیشـرفت های 
چاپگرهـای سـه بعدی بتواننـد بـه تولیـد زیباتریـن تصاویـر بـر روی سـطح قهوه 
داخـل فنجـان و لیـوان بپـردازد. به گـزارش خبرنگار  حـوزه فن آوری گـروه علمی 
پزشـکی باشـگاه خبرنـگاران، طراحـان بـا ذوق نوعـی دسـتگاه هوشـمند چـاپ 
اتوماتیـک سـاخته اند کـه بـه افـراد اجـازه می دهـد هـر تصویـری را کـه دوسـت 
دارنـد بـه صـورت فـوم بـر روی لیوان قهـوه خود چـاپ کننـد. گفتنی اسـت، این 
دسـتگاه بـا قیمـت ٩٩٩ دالر تنها در عرض ١٠ ثانیـه به طراحـی از موضوع انتخابی 
بـر روی فنجـان قهوه می  پردازد. بررسـی ها نشـان می دهند، این دسـتگاه توسـط 
پرینتـر سـه بعدی و بـا کمک یـک سیسـتم جوهرافشـان کار می کند. افـراد حتی 
می تواننـد از این دسـتگاه بـه نـام ripple marker برای تولیـد طرح های پیچیده 
هنـری نیـز اسـتفاده کننـد. بـرای انتخـاب طـرح افـراد می توانند عکـس انتخابی 
در گوشـی تلفن همـراه خـود را بـه دسـتگاه معرفـی کننـد. از جملـه قابلیت هـای 
دیگـر ایـن دسـتگاه توانایـی طراحـی ابعـاد، ویرایـش تصویـر، کوچـک یـا بزرگ 
کـردن طراحـی، فیلتر کـردن و حتـی اضافـه کردن متن بـه آن اسـت. همچنین این 
دسـتگاه دارای یـک حافظـه کتابخانـه ای دیجیتـال اسـت که انـواع طرح هـا را بر 
روی خـود دارد و کاربـران می تواننـد طـرح های مـورد نظر خود را بر روی گوشـی 
تلفـن همـراه آپلود کنند.این دسـتگاه برای اتصال با گوشـی تلفن همـراه از فناوری 
wi-fi اسـتفاده می کنـد و بـه جـای افزودن رنگ هـای مصنوعی غیر مجـاز برای 
تزئیـن طرح هـا از دانه هـای خـود قهـوه اسـتفاده می کنـد. شـرکت سـازنده ایـن 
دسـتگاه قهوه سـاز امیـدوار اسـت بـا معرفـی آن بـه بازارهـای جهانی سـود قابل 
مالحظـه ای کسـب کنـد. بـه تازگی انـواع وسـایل خانگـی و الکترونیکـی دارای 
 wi-fi فنـاوری اینترنـت بـرای ارتباط بـا اینترنـت از طریق فنـاوری بلوتوث و یـا
شـده اند و کارشناسـان از ایـن هـراس دارنـد کـه در آینـده دسـتگاه های خانگـی 
بـه دلیـل نفـوذ هکرهـا ویروسـی شـوند و مشـکالت فراوانی را بـه وجـود آورند. 
طراحـان ایـن قهوه سـاز همچنیـن امیـدوار هسـتند در آینـده بتواننـد طراحی های 
سـه  بعـدی بـر روی فنجان قهـوه تولیـد کنند و بـه این ترتیب مشـتریان بیشـتری 

آورند. بدسـت 

معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غذا و دارو گفت: بسته بندی آبلیمو در 
بطری های بزرگ تر از دو لیتر غیرمجاز است.

به گزارش ایسنا، دکتر سهیل اسکندری درباره غیر مجاز بودن بسته بندی آبلیمو در بطری های بزرگتر از دو لیتر، گفت: از 
آنجا که مصرف آب لیمو در منازل بیشتر به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذایی و بسیار اندک است وقتی مقادیر زیادی 
در ظرف های حجیم نگهداری می شــود، احتمال نگهداری آن در شرایط نامناسب بسیار می شود و خود این موضوع 
باعث اکسیده شدن آبلیمو و آسیب به مواد مفید آن می شود. وی ادامه داد: تولید کنندگانی که بر حسب سفارشات مراکز 
دولتی، ارگان ها و سازمان ها قصد دارند تولیدات خود را با بسته بندی های بزرگ تر از دو لیتر به فروش رسانند، صرفا با 
انعقاد قرارداد مشخص می توانند نسبت به ارائه بسته بندی های بزرگ تر از دولیتر برای این چاشنی محبوب و قدیمی اقدام 
کنند. اسکندری با تاکید بر این که آبلیموهای اکسیده شده هیچ گونه ارزش غذایی ندارند، تصریح کرد: ویتامین های مورد 
انتظار مصرف کننده از یک میوه سالم، از این محصوالت بدست نخواهد آمد. ضمن این که از نظر ظاهری نیز هم رنگش 
تغییر می کند و تغییر شکل در پی خواهد داشت. بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاون اداره کل نظارت 
بر فراورده های غذایی، آرایشــی و بهداشتی ســازمان غذا و دارو در پایان با بیان این که توصیه عمومی ما به تازه خوری 

محصوالت است، اظهار داشت: این مطلب یکی از محورهای تغذیه سالم است.

۴۳۵۸...۰۹۱۵: با سالم و تشکر از نشریه پر محتوایتان. 
غذاها و دســر های خوبی را در صفحات آشپزی آموزش 
می دهیــد. لطفا در زمینه کاهش وزن و این که می توان از 
طریق چه رژیم هایی وزن خود را کم کرد، مطالب بیشتری 

چاپ کنید. 
۸۹۴۴...۰۹۱۵: باسالم. لطفا در نشریه در رابطه با تغذیه 
کــودکان و نوجوانانی که ورزش شــنا را انجام می  دهند 
مطالبی با نظر یک پزشــک تغذیه و به همراه یک برنامه 

تغذیه ای مناسب برای آ ن ها چاپ کنید. با تشکر.
۳۴۹۶...۰۹۱۵: از مطالبی که در ویژنامه ماه رمضان در 
مورد انواع مزاج ها بود بســیار استفاده کردم. اگر امکان 
دارد مطالب بیشــتری در زمینه طب سنتی و این که افراد 
با مزاج های مختلف باید از چه غذاهایی بیشــتر استفاده 
کنند، چاپ کنید و همچنین در صفحات آشــپزی طرز 
تهیه غذاهایی که بدون فر آماده می شــوند، را نیز آموزش 

دهید. 
۸۵۷۰...۰۹۳۵: مطالب خوبی در نشریه چاپ می کنید 
اما من بیشــتر از مطالب صفحه عطارباشی که در زمینه 

طب سنتی است استفاده می کنم و نتیجه هم می گیرم.
۷۲۷۶...۰۹۱۵: صفحات آشــپزی برای خانم ها بسیار 
کاربردی است اگر امکان دارد به صفحات آشپزی اضافه 

کنید. 
۹۸۶۱...۰۹۱۵: سالم لطفا در صفحات آشپزی غذاهای 
باکیفیت تــر و ســاده تری که برای تمام گروه های ســنی 
مخصوصا دوره میان سالی مناسب است، آموزش دهید. 

ممنون از نشریه خوب تان.
۴۹۹۷...۰۹۱۵: با سالم مطالبی که در صفحه زنان مطرح 
می شوند عالوه بر این که جالب و به روز هستند سبب باال 

گاهی خانم ها می شود. رفتن سطح آ
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مواد الزم برای ٤ تا ٦ نفر
برنج: ٥٠ گرم 

آب و نمک: مقداری برای خیس کردن برنج
شیر: دو و نیم پیمانه 

زرده تخم مرغ: ٢ عدد 
وانیل: یک چهارم قاشق چای خوری 

شکر: ١ پیمانه

کره: ٥٠ گرم
پودر ژالتین: ٣ قاشق مرباخوری (در 

صورت قالب زدن کرم)
تمایل  کمپوت: ١ عدد (از هر نوع که 

دارید)
خامه قنادی: ٢ قاشق غذاخوری

آلبالو: به مقدار الزم
طرز تهیه

برنج را با آب و نمک از قبل خیس کنید، اکنون بگذارید تا کامال بپزد. پس از پخت برنج، شیر را به آن 
بیافزایید. سپس آن را از روی حرارت بردارید. در این مرحله زرده تخم مرغ،  وانیل و شکر را با هم زن 
زده و پس از ٥ دقیقه کره را به مواد مخلوط شده اضافه کنید. اکنون تمام موادی را که با هم زن مخلوط 
کرده اید به مخلوط برنج و شیر بیافزایید. مجدد به مدت ٥ دقیقه آن ها را روی حرارت قرار دهید و هم 
بزنید تا حرارت بوی خامی زرده تخم مرغ را از بین ببرد. در این مرحله اگر خواستید دسر را به صورت 
قالبی درآورید ژالتین را به صورت بن ماری باز کنید و مواد را از روی حرارت بردارید، سپس ژالتین را 
به آن افزوده، در آخر مواد را به خوبی باهم مخلوط نمایید، اکنون یک قالب انتخاب کرده، آن را چرب 
کنید و مواد کمپوت را کف آن بریزید و با خامه قنادی مخلوط کنید. در مرحله بعد مواد دسر برنج را که 
مخلوط کرده اید روی آن بریزید. سپس کرم را داخل یخچال قرار دهید تا ببندد. در مرحله آخر نیز دسر 

را با مقداری آلبالو تزئین کنید.

مواد الزم برای ٤ تا ٦ نفر 
سینه مرغ: ٥٠٠ گرم خام

سوسیس: ٢ عدد
سیر رنده شده: ١ حبه

پیاز: ١ عدد متوسط
نخودفرنگی: نصف پیمانه

و  هویج  معطر،  سبزی های 
فلفل دلمه ای: نصف پیمانه 

تخم مرغ: ١ عدد
چیپس ساده: ١ بسته
روغن: به میزان الزم

سس قرمز و مایونز: مقداری برای تزئین
پودر آویشن، نمک و فلفل سیاه: به مقدار الزم

طرز تهیه
سینه مرغ را همراه سوسیس کامال با دستگاه چرخ کرده، سیر و پیاز را خرد کنید و اضافه 
با هم مخلوط کنید. ادویه ها و نخودفرنگی را افزوده، اکنون  نمایید. مواد را به خوبی 
سبزی های معطر،هویج و فلفل دلمه ای را بیافزایید. سپس تخم  مرغ را داخل مخلوط 
کن بشکنید و کمی مخلوط کنید. در این مرحله نصفی از بسته چیپس را داخل مواد 
بریزید و با مخلوط کن مخلوط نمایید. اکنون فویل را پهن کنید سپس با چتکه مقداری 
روغن روی فویل بزنید و باقی مانده چیپس را روی آن خرد کرده و مواد داخل مخلوط 
کن را روی چیپس ها بریزید. فویل را رول کنید و مانند شکالت ببندید. در آخر آن را 
با دمای ١٨٠ درجه سانتی گراد و به مدت ٤٥ دقیقه در فر بگذارید و در آخر ، پس از 

گذشت مدت زمان تعیین شده با چیپس، سس قرمز و مایونز تزئین نمایید.

آموزشگاه آشپزى و شيرينى پزى جوانه گندم
انواع غذاهای ایرانی و فرنگی، کیک، شیرینی، دسر و ساالد با ارائه ١٥ مدرک بین المللی و قابل ترجمه

آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، حد فاصل میدان جانباز و ثمانه- پالک ١٤٥
تلفن: ٣٧۶٧٨٠٧۵- ٠٩١۵٩١۵١۵٢٨

مدیریت: خانم عطار طوسی

خانم  
پخت دست 

خانوما
G h a z a n e w s . i r
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سال نهم شماره 181
گاهى بايد يك پيمانه شكر به زندگى اضافه كرد
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طرز تهیه
مواد مربوط به تهیه خمیر را با هم مخلوط کرده، آرد را به صورت الک شده به اندازه ای که خمیر به دست 

نچسبد به مواد بیافزایید. سپس به مدت ١٥ دقیقه در جای نسبتا گرم به خمیر استراحت دهید. 
اکنون برای تهیه مواد میانی پیاز را سرخ کرده، به آن گوشت، رب و ادویه را افزوده و مقداری آب جوش 
به مواد اضافه کنید تا گوشت بپزد. سپس فلفل دلمه ای و قارچ را که از قبل تفت داده اید به همراه جعفری 
و هویج پخته داخل مواد بریزید. در این مرحله خمیر آماده شده را به صورت گرد قالب زده و مقداری از 
مواد را وسط آن بگذارید و خمیر را جمع کنید. در انتها آن با دست گرد کنید. اکنون مقداری کنجد روی 

خمیر بپاشید و در آخر آن را در روغن سرخ کنید و یا داخل فر قرار دهید تا بپزد.

خانم حميده صولت زاده
مدرس آموزشگاه  هاى فنى حرفه اى

تلفن: 09158915760

مواد الزم برای ١٠ عدد
مواد الزم برای تهیه خمیر

فانتزی  نان  نانوایی: ٢ عدد (خمیر  خمیر 
مناسب تر است)
تخم مرغ: ١ عدد

شیر: نصف لیوان
روغن: ٢ قاشق غذاخوری

آرد: به میزان الزم
مواد میانی

پیاز: ١ عدد بزرگ

مواد الزم
پودر ژالتین: ٢ قاشق سوپ خوری

آب: یک سوم پیمانه
زرده تخم مرغ: ٤ عدد

شکر: سه چهارم پیمانه
شیر: دو و یک دوم پیمانه

وانیل: یک پنسه
نمک: ١ پنسه

خامه قنادی: یک و یک چهارم پیمانه
کاکائو: ٢ قاشق سوپ خوری

نسکافه: ١ قاشق سو پ خوری

طرز تهیه
پودر ژالتین را با آب مخلوط کرده و به صورت بن ماری روی بخار کتری قرار دهید. تا به 
صورت محلول شفاف درآید. اکنون زرده ها را بزنید تا روشن شود سپس به تدریج شکر را 
افزوده و به زدن ادامه دهید تا غلیظ و کش دار گردد. شیر جوشیده و داغ را با وانیل به مایه 
زرده های زده شده بیافزایید و با اندکی نمک مواد را به خوبی مخلوط نمایید و بگذارید تا 
سرد شود. اکنون مواد را با خامه فرم گرفته مخلوط کرده و آن  ها را به ٣ قسمت مساوی 
تقسیم کنید. سپس یک قسمت را با کاکائو و قسمت دیگر را با نسکافه مخلوط نمایید و 
بخش سوم را ساده در نظر بگیرید. در این مرحله ابتدا قالب دسر را از مواد کاکائویی پر کرده 
و بگذارید ببندد. بعد از مواد نسکافه ای درون قالب  ریخته و بگذارید تا در یخچال ببندد و 
در آخر مایه ساده را داخل قالب بریزید و اجازه دهید تا ببندد. در آخر دسر را در ظرف مورد 

نظر برگردانید و به دلخواه تزئین نمایید.

گوشت چرخ کرده: ٢٥٠ گرم
رب: کمی

پودر  و  کاری  زردچوبه،  فلفل،  نمک، 
آویشن: به مقدار الزم

آب جوش: مقداری
فلفل دلمه ای: ١ عدد

قارچ: ٢٠٠ گرم
جعفری: ١٠٠ گرم

هویج پخته شده: ١ عدد بزرگ
کنجد : مقداری برای تزئین

مجتمع غذايى كيانى
توليد كننده انواع پيش غذا، ساالد و دسر

تلفن: 38834110،09153063387 و 09157192001
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مواد الزم برای ٨ تا ١٠ نفر
مواد الزم برای تهیه خمیر

آرد: ٢٥٠ گرم
کره سرد: ١٨٠ گرم

نمک: ١ قاشق چای خوری
آب سرد: ٢ تا ٣ قاشق غذاخوری

مواد میانی
پیاز: ١ عدد درشت

سیر تازه: ٣ حبه
گوشت شترمرغ چرخ شده: ٣٠٠ گرم

قارچ: ١٥٠ گرم
قاشق   ١ کاری:  پودر  و  آویشن  پودر 

چای خوری از هر کدام 
نمک و فلفل: به میزان دلخواه

رب: ١ قاشق سوپ خوری
پنیر پیتزا: ١٥٠ گرم

جعفری خرد شده: نصف پیمانه
هرکدام  از  نخودفرنگی:  و  ذرت  کنسرو 

نصف پیمانه در صورت تمایل
زرده تخم مرغ: ١ عدد برای زرین کردن

آموزشگاه آشپزى و شيرينى پزى اديبى
خانم ناهيد اديبى دخانى- مدير، موسس و مدرس آموزشگاه اديبى 

آدرس: خيابان راهنمايى، ابتداى راهنمايى 8، پالك14/1
تلفن : 38451830  -38445464 - 38445437 - 09153193652

طرز تهیه
آرد را چند بار الک کنید و ١ ساعت داخل یخچال قرار دهید تا کامال 
بریزید. نمک را افزوده  سرد شود. کره سرد را تکه کرده و درون آن 
و با دست مواد را به صورت مالشی ماساژ دهید. اکنون به خمیر آب 
سرد افزوده و با نوک انگشتان خمیر را ورز دهید تا گلوله شود. دقت 
کنید که خمیر نباید زیاد ورز داده شود چون این چنین به روغن می افتد 
و به اصطالح تسمه می شود و این مطلوب نمی باشد. سپس خمیر را 

٣٠ دقیقه در یخچال بگذارید. در این مرحله آن را به قطر ٣ سانتی متر 
درون قالب تارت انداخته تا شکل قالب را به خود بگیرد. اکنون اضافه 
خمیر را پهن کرده و به صورت نوارهایی به عرض ١ سانتی متر و قطر 
٠/٥ سانتی متر درآورید تا برای روکش غذا از آن ها استفاده نمایید. وسط 
خمیر چنگال فرو کنید و ٢٠ دقیقه آن را داخل یخچال قرار دهید و در 
آخر قالب را در فر که از قبل با حرارت ١٨٠ درجه سانتی گراد گرم کرده اید 

قرار دهید. در این مدت مواد میانی پیروک را به روش زیر تهیه کنید.
ابتدا پیاز را خرد نمایید و به همراه سیر تفت دهید. اکنون گوشت شترمرغ 

چرخ شده را افزوده، قارچ را خرد کرده و اضافه کنید. پس از کمی تفت 
دادن ادویه ها و رب را داخل مواد بریزید. اکنون حرارت را خاموش 
کرده و پنیر رنده شده، جعفری خرد شده و در صورت تمایل کنسرو 
نخودفرنگی و ذرت را داخل مواد بریزید. سپس داخل خمیر را با این 
مواد پر نمایید. در این مرحله نوارهای خمیری را روی آن بچینید و با زرده 
تخم مرغ آن ها را زرین کنید. مجدد قالب را به مدت ٢٠ تا ٢٥ دقیقه در 

طبقه وسط فر با دمای ١٨٠ درجه سانتی  گرا د قرار دهید.
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مواد الزم برای ٨ تا ١٠ نفر

مواد الزم برای تهیه خمیر پای سیب
آرد سفید: ٢٥٠ گرم

نمک: یک چهارم قاشق چای خوری
کره: ١٢٥ گرم

زرده تخم مرغ: ١ عدد
وانیل: یک هشتم قاشق مرباخوری

پودر قند: ٢ قاشق سوپ خوری
یا تقریبا  شیر یا آب سرد: به میزان الزم 

یک سوم پیمانه

مواد میانی
سیب زرد: ٥ عدد
شکر: نصف پیمانه

پودر دارچین: ١ تا ٢ قاشق سوپ خوری
قاشق  دوم  یک  جوزهندی:  پودر 

چای خوری (در صورت تمایل)
کره: ٢ قاشق سوپ خوری

زرده تخم مرغ: ١ عدد برای زرین کردن

طرز تهیه
ابتدا آرد و نمک را الک کرده، کره سرد را به آن اضافه کنید و با نوک 
انگشت کره و آرد را جذب یکدیگر نمایید. اکنون مخلوط ما باید به شکل 
خرده نان درآید. سپس زرده تخم مرغ، وانیل و پودر قند را افزوده و مجدد 
با نوک انگشت مواد را مخلوط نمایید. در این مرحله به تدریج شیر سرد را 
اضافه کرده تا مواد به خوبی جمع شود و خمیر صاف و یک دستی به دست 

آید (دقت کنید که خمیر را ورز ندهید). 
خمیر را داخل نایلون گذاشته و به مدت ٣٠ دقیقه آن را در یخچال قرار 
دهید. اکنون دو سوم از خمیر را به ضخامت ٢ تا ٣ میلی متر باز کرده و آن 
را داخل قالب پای به قطر ٢٣ سانتی متر پهن نمایید. سپس سیب ها را 

به صورت ورقه های نازک برش داده و روی خمیر بچینید. اکنون شکر، 
پودر دارچین و پودر جوزهندی را با هم مخلوط کرده و روی سیب ها 
بپاشید سپس کره خرد شده را روی قسمت های مختلف و روی سیب ها 
بگذارید. در این مرحله باقی مانده خمیر را به ضخامت ٣ میلی متر باز 
کرده و روی سطح قالب را با آن بپوشانید. لبه های قالب را نیز با خمیر 
پوشانده و لبه ها را فشار دهید تا دو خمیر به هم بچسبد و اضافی آن جدا 
شود. اکنون باقی مانده خمیر را باز کرده، با قالب شیرینی قالب زده و به 
شکل دلخواه روی خمیر را با آن تزئین نمایید. سپس روی سطح خمیر را 
از چند جا با چنگال سوراخ کرده تا بخار سیب خارج شود. در این مرحله 
روی سطح خمیر را به زرده تخم مرغ آغشته کرده و قالب را در طبقه وسط 

فر به مدت ٤٥ دقیقه تا ١ ساعت با دمای ١٧٥ درجه سانتی گراد قرار 
دهید تا پخته شود. 

نکات ویژه
* پای سیب به صورت گرم یا سرد و به مدت ٢٤ ساعت در یخچال قابل 

نگه داری است. 
*  خمیر مایه را ٢ تا ٣ روز قبل از پخته شدن می توان در یخچال قرار داد و 
یا در فریزر نگه داری کرد در این صورت هنگام استفاده، آن را از یخچال یا 
فریزر درآورده و بگذارید تا در دمای اتاق کامال نرم شود. (دقت کنید برای 

نرم شدن آن را ورز ندهید).

به صورت ورقه های نازک برش داده و روی خمیر بچینید. اکنون شکر، به صورت ورقه های نازک برش داده و روی خمیر بچینید. اکنون شکر، به صورت ورقه های نازک برش داده و روی خمیر بچینید. اکنون شکر، 

آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى مديريت مدبر
نام مدرس:خانم مهديه بره مقدم

آدرس: بلوار تلويزيون، بلوار بعثت، بعثت 11، پالك 9.تلفن: 38426252
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مواد الزم برای ١٠ تا ١٢ نفر
مواد الزم برای تهیه کیک سفید

تخم مرغ: ٣ عدد
شکر: ٧٥ گرم

وانیل: یک  چهارم قاشق چای خوری
آب جوش: ٢ قاشق سوپ خوری

روغن: ٢ قاشق سوپ خوری

آموزشگاه آشپزى و شيرينى پزى اديبى
خانم ناهيد اديبى دخانى- مدير، موسس و مدرس آموزشگاه اديبى 

آدرس: خيابان راهنمايى، ابتداى راهنمايى 8، پالك14/1
تلفن : 38451830 -38445464 - 38445437 - 09153193652

آرد: ٦٠ گرم
نشاسته ذرت: ٢٠ گرم

بیکینگ پودر: ١ قاشق مرباخوری
نمک: ١ پنسه

مواد الزم برای تهیه کیک شکالتی
شکر: ١٠٠ گرم

کره: ٨٠ گرم

تخم مرغ: ٣ عدد
وانیل: یک   چهارم قاشق چای خوری

پودر کاکائو: ٥٠ گرم
نسکافه حل شده: ١ قاشق سوپ خوری

آرد: ٥٠ گرم
بیکینگ پودر: ١ قاشق مرباخوری

نمک: ١ پنسه

مواد میانی
خامه قنادی: ١٠٠ گرم

پنیر خامه ای: ٣٠٠ گرم
پودر قند: ٢ قاشق سوپ خوری

اسانس: ٣ قطره (به دلخواه موز یا آناناس)
وانیل: نصف قاشق چای خوری

پودر قند و پودر کاکائو: به مقدار الزم برای تزئین

طرز تهیه کیک سفید
ابتدا تخم مرغ ها را در کاسه ای بشکنید (تخم مرغ باید به دمای محیط برسد). اکنون شکر و وانیل را افزوده و آنقدر مواد را با هم زن بزنید تا کامال پف کند و حجیم شود. سپس آب جوش و روغن را 
بیافزایید. آرد، نشاسته ذرت، بیکینگ پودر و نمک را الک کرده و با لیسک چوبی یا پالستیکی به صورت آهسته و دورانی به مایه تخم مرغ اضافه کنید. در این مرحله کف قالب کیکی به قطر ٢٠ تا ٢٥ 
سانتی متر را کاغذ روغنی انداخته، روی آن را چرب نمایید و در فر که از ٢٠ دقیقه پیش با دمای ١٨٠ درجه سانتی گراد گرم کرده اید به مدت ١٢ تا ١٥ دقیقه قرار دهید. اکنون با فرو کردن خالل دندان 

به درون کیک از پخته شدن آن اطمینان حاصل نمایید. سپس کیک را از قالب خارج کرده و بگذارید تا کامال سرد شود.  
طرز تهیه کیک شکالتی

ابتدا شکر و کره را آنقدر بزنید تا سبک شود. اکنون تخم مرغ ها  را یکی یکی افزوده، یعنی یک تخم مرغ را اضافه کرده و حدود ٣٠ ثانیه هم بزنید، سپس تخم مرغ بعدی را به همراه وانیل اضافه کنید. 
پودر کاکائو و نسکافه حل شده را داخل مواد بریزید. در این مرحله آرد، بیکینگ پودر و نمک را الک کرده و بیافزایید. اکنون قالب حدود ٢٠ تا ٢٥ سانتی متر را کاغذ روغنی انداخته، روی آن را چرب 
کنید و مواد را داخل آن بریزید. قالب را در فر که از ٢٠ دقیقه پیش با دمای ١٨٠ درجه سانتی گراد گرم کرده اید به مدت ١٥ دقیقه قرار دهید. اکنون با فرو کردن خالل دندان به درون کیک از پخته شدن 

آن اطمینان حاصل نمایید. سپس کیک را از قالب خارج کرده و بگذارید تا کامال سرد شود. 
برای تهیه مواد میانی نیز خامه قنادی را آنقدر زده تا کامال فرم بگیرد. اکنون پنیر و پودر قند را مخلوط و همراه اسانس و وانیل هم بزنید. سپس خامه را به پنیر اضافه کنید. بعد از سرد شدن هر دو 

کیک از مخلوط خامه و پنیر درون قیف بریزید و با ماسوره شکوفه بزرگ روی کیک شکالتی ماسوره بزنید. اکنون کیک سفید را روی آن قرار دهید. سپس با شابلون 
مقداری پودر قند و پودر کاکائو روی کیک بپاشید. شابلون را برداشته و کیک را برای ١ ساعت داخل یخچال قرار دهید، سپس آن را سرو نمایید.

( خربی- آموزشی- پژوهشی)
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