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با نوشیدن این چای دیگر به پزشک گوارش
نیاز ندارید

چای ســبز فواید بسیاری
در کاهش التهــاب روده دارد
اما چای سبز را نباید با برخی
مواد غذایی مصرف کرد.
مطالعات اخیــر مربوط به
تاثیــر چای ســبز در کاهش
کلســترول و کاهــش التهاب
در بیماران مبتــا به بیماری
عصبی روده اســت .براساس
تحقیقات جدید منتشر شده در
مجله آمریکایی با این حال فواید این چای آنتی اکسیدانی ممکن است به همراه غذاهای حاوی
آهن کاهش یابد و اثر سوء بر سالمتی بدن بگذارد .یئوبنگ مؤلف اول این مطالعه گفت :فواید
چای ســبز بســتگی به عملکرد اجزای فعال این چای دارد .برای بهره بردن از فواید این چای
فقط مهم نیست که این چای را بنوشیم ،به منظور افزایش بهره وری از خواص این چای الزم
است بدانیم که چه زمانی و در کنار چه مواد غذایی آن را بنوشیم.
محققان رابطه بین چای ســبز و آهن را در رژیم غذایی در آزمایشــگاه بر روی موش های
مبتال به بیماری التهابی روده مورد بررســی قرار دادند ،آنهــا دریافتند که هنگامی که در کنار
این نوشــیدنی مکمل آهن مصرف یا غذاهای حاوی آهن مثل گوشت قرمز ،زیتون و کلم پیچ
مصرف شود آنتی اکســیدان اصلی این چای یعنی اپیگالوکتشین گاالت ( )EGCGبه آهن
متصل می شود.
محققان دریافتند که در شرایط عادی چای سبز به سلولهای سفید خونی کمک می کند که
بتوانند التهاب روده را کاهش دهند اما زمانی که چای ســبز با مواد غذایی حاوی آهن مصرف
شود ،تاثیر این چای در کاهش التهاب روده کم می شود یا تاثیری نخواهد داشت.
بر اســاس تحقیقات جدید برای کاهش التهاب روده به بیماران توصیه می شــود که چای
ســبز بنوشند اما بیماران باید توجه داشته باشند که هرگز چای سبز را با مواد مکمل های آهن
مصرف نکنند.

بهترین جایگزینهای مکملهای ورزشی

مجید حاجیفرجی متخصص
رژیــم درمانی و تغذیــه بالینی
درخصوص جایگزینهایی برای
مکملهای ورزشــی بیان کرد:
اســتفاده از غذاهــای جایگزین
مکملهای ورزشــی برای افراد
مختلــف براســاس فاکتورهای
مختلــف تأثیرگذار اســت .این
غذاهای جایگزین شامل سفیده
تخممرغ ،لبنیات ،حبوبات ،غالت
و ...است.
وی ادامه داد :ســفیده تخممرغ منبع بسیار خوب پروتئین است و ارزش بیولوژیک آن 100
اســت اما نکته حائز اهمیت این اســت که بر خالف تصور اغلب مردم نباید به تنهایی مصرف
شود و باید تنوع غذایی را در آن در نظر گرفت.
حاجیفرجی عنوان کرد :به طور کلی تلفیق پروتئین گیاهی و حیوانی ارزش غذایی بیشتری
دارد و منبع خوبی برای تأمین پروتئین اســت .بدین ترتیب مصرف سفیده تخممرغ به تنهایی
میتواند به کلیه و کبد آسیب برساند .وی اضافه کرد :از آنجایی که نباید در مصرف هیچ مادهای
زیادهروی کرد ورزشــکاران باید بدانند با وجود این که تخممرغ منبع غنی پروتئین اســت اما
استفاده از آن به تنهایی آسیبهای جبرانناپذیری را به بار میآورد.
وی خاطرنشــان کرد :رژیــم غذایی افراد مختلف مخصوص ًا ورزشــکاران باید براســاس
شــاخصهای متفاوت از جمله چربی و فشــار خون و  ...تعیین شود ،زیرا در مواقعی باید تغذیه
برای افزایش اســتقامت و عضلهسازی باشــد و در برخی موارد نیز باید تغذیه در جهت تأمین
انرژی برنامهریزی شود.

معجزه مصرف سیر و عسل با شکم خالی در یک هفته

بــه احتمــال زیاد شــما
در طــول زندگیتــان ممکن
اســت ترکیب شــیر و عسل
خورده باشید اما کم پیش آمده
است که ســیر و عسل خورده
باشید .ســالهای سال ،سیر
به عنوان نوعــی ماده غذایی
و همچنیــن نوعــی دارو در
نظر گرفته شــده است و افراد
از فواید بســیار آن اســتفاده
کردهاند.
در زمانهای پیشتر از سیر به عنوان نوعی پماد و در درمان عفونتها و ضعفهای جسمانی
و فشــار خون باال و مشــکالت قلبی عروقی نیز استفاده میشــده است .از طرف دیگر ،عسل
مادهای معجزهآســا تلقی میشود و خواص دارویی ،درمانی و خوراکی بسیاری دارد که مصرف
آن تاثیرات مثبتی بر قســمتهای مختلف بدن دارد .حــال از ترکیب این دو ماده مفید چه به
دست میآید و چه فوایدی ممکن است داشته باشد؟
برای این کار به یک لیوان عســل خالص و  24حبه ســیر پوست کنده نیاز دارید .در لیوان
حبه ســیرها را قرار دهید و عســل را روی آن بریزید و چند روز آن را به همان حالت بگذارید.
ســپس ،آن را به مدت یک ســال یا کمی بیشــتر در یخچال نگهداری کنید و از یک قاشق
چایخوری از آن به مدت  7روز با شکمی خالی استفاده کنید.
از جمله فواید این ترکیب میتوان به برطرف کردن عفونتها ،ســرماخوردگی ،سرفه ،تب،
خراشها و زخمها اشاره کرد.

اشتباهات پرتکرار خانمها در آشپزخانه

اینکه ما بســیاری از کارها را
به طور روزمــره انجام میدهیم
دلیل نمیشود که تصور کنیم آن
کارها صحیح هستند .اشتباهاتی
که خانمها در آشپزخانه نیز انجام
میدهند از این دســت هستند و
بیشتر خانمها به این دلیل که به
این کارهــا عادت دارند ،آنها را
صحیح تلقی میکنند.
از جملــه پرتکرارتریــن
اشــتباههای خانمها در آشپزخانه از این قرار اســت :سبزیهای خوردنی را با رطوبت در کیسه
نگه میدارید و با این کار خود ســبب پژمرده شدن آنها میشوید .در صورتی که میتوانید بعد
از شستوشو آنها را خشک کنید و سپس از آنها نگهداری کنید.
ورقههای آلومینیومی را پاره میکنید در صورتی که روی رولهای آلومینیومی عالمتگذاری
شــده است که از کدام قسمت باید بریده شوند .بیشــتر افراد به اشتباه فکر میکنند چون پاره
کردن این فویلها با دست آسان است پس نیازی به قیچی نیست.
پوست سیبزمینی خام را با چاقو میکنید و از این طریق مواد موجود در ناحیه اطراف پوست
آن را نیــز از بیــن میبرید .در صورتی که با قرار دادن ســیبزمینی به مدت کمی در آب و یا
جوشاندن آن میتوانید پوست آن را بدون صدمه به گوشت آن بتراشید.
مایکروویو را تمیز میکنید و داخل آن را سیم میکشید .بهتر است به جای این کار ،اسفنجی
خیس را به مدت یک دقیقه آغشته به کمی مواد تمیزکننده داخل آن قرار دهید و آن را روشن
کنید .این افزایش دما و تبخیر آب اسفنج سبب از بین رفتن جرم موجود در مایکروویو میشود.

 7جمادیالثانی 1437

Mar 17، 2016

سال بیست و یکم

شماره 5721

تره فرنگی را از دست ندهید

اگــر رژیم الغری گرفته اید و می خواهید بدنتان از
سموم خالی شود می توانید به تره فرنگی اعتماد کنید.
طعم تره فرنگی در مقایســه با سیر دلچسب تر بوده و
قدرت آنتی اکســیدانی باالیی دارد .شاید ندانید که از
دوره ی باســتان این سبزی را یار سالمتی می دانند و
به خصوص برای ســامتی خانم ها توصیه می کنند.
در متــون قدیمی باقی مانــده از یونانی ها و رومی ها
آمده است که تره فرنگی باعث افزایش قدرت باروری
خانم ها شــده ،قلب را محافظت کرده و با خستگی و
اضطراب مقابله می کند.
تره فرنگی منبع خوب مواد مغذی
تــره فرنگی حــاوی آنتی اکســیدان هــا به ویژه
فالوونوئیدها اســت کــه با التهاب های بــدن مقابله
کرده و خطرات و آســیب های رادیــکال های آزاد را
خنثــی می کند .باید بدانید که تره فرنگی حاوی میزان
چشمگیری ویتامین  Cو ویتامین  Aهست که این دو
ترکیب برای از بین بردن ســموم بدن ،مقابله با التهاب
برخی افراد زمانی که می خواهند با ماشین ،کشتی
و یا هواپیما ســفر کنند ،دچار مشکل می شوند که به
آن بیماری ســفری یا به اصطالح ماشین گرفتگی و
دریازدگی می گویند .این مشــکل بیشتر در بچه ها و
همچنین افرادی که ســابقه ی میگرن دارند بیشــتر
دیده می شود .در این مطلب به مهم ترین عالئم این
مشکل و روش های مقابله با آن می پردازیم.
رنگ پریدگی ،تعریق و استفراغ
عالئم ماشــین گرفتگــی یا بیمــاری حرکت در
افراد متفاوت ،مختلف اســت ،امــا در اغلب موارد با
رنگ پریدگی ،عرق ســرد و اســتفراغ خود را نشان
می دهد .حرکات ماشــین یا تکان های زیاد کشــتی
باعث بروز این مشکل می شود.
آیا درمان موثری برای این مشکل وجود
دارد؟
داروهای موثری برای مقابله با این مشــکل وجود
دارد ،اما یادتان باشــد که این داروهــا را باید قبل از
شروع ماشین گرفتگی مصرف کنید ،یعنی اگر عالئم
آن بروز کند ،این داروها تاثیر چندانی نخواهند داشت.
حتما نیم تا یک ساعت قبل از حرکت ،دارو را مصرف
کنید.
بهتر اســت نظر پزشک یا داروساز را جویا شوید تا
قرص مناسبی در اختیارتان قرار دهد.
اگر باردار یا شــیرده هستید و اگر حالت تهوع تان
همــراه با عالئــم دیگری مانند تب و درد اســت ،از
مصرف داروها خودداری کرده و به پزشــک مراجعه
کنید.
برای پیشــگیری از مشکل ماشین گرفتگی موارد
زیر را در نظر داشته باشید:
در وضعیت درستی بنشینید
زمانی که ســوار ماشــین می شــوید ،در صندلی
وســطی بنشــینید ،چون در این نقاط شدت تکان ها
کمتر است .در وضعیتی بنشــینید که سر و بدن تان
کمتر تــکان بخورند .اگر امکان دارد دراز بکشــید و
چشــم ها را ببندید .در نهایت اینکه هر یک ســاعت
یکبار توقف کرده ،از ماشین پیاده شوید و هوا بخورید.
برای بســیاری از افراد همیشه سوال بوده که موز را
در چه مرحله ای از رســیدن بخورند ،برخی به محض
اینکه موز کمی زرد شــد آن را می خورند .اغلب افراد
فکر می کنند موز را باید تا قبل از ســیاه شــدن خورد
وقتی سیاه شــد ،آن را دور می اندازند .به همین دلیل
برای بسیاری از افراد همیشه سوال بوده که موز را چه
زمانی باید بخورند؟
دانشــمندان به تازگی برای پاســخ به این ســوال
تحقیقاتــی را انجام داده اند .بســیاری از متخصصان
تغذیه ،موز را یک میوه بسیار سالم با فواید بسیار برای
سالمتی می دانند .موز یک میان وعده کامل است که
با مصرف آن شــما برای مدت طوالنی در روز انرژی
برای انجام کارهای زیادی پیدا خواهید کرد.
آنزیم های موجود در موز نشاسته موز را به سرعت
به قندهای ســاده تبدیل می کنند ،به همین دلیل قند
آن به سرعت در بدن جذب می شود و موجب افزایش
قندخون می شــود ،هرچند این موضوع به خصوص در
افراد دیابتی تاثیر منفی دارد .این افراد بهتر اســت موز
را بــه همراه کره بادام زمینی که باعث می شــود قند
موز به کندی و کم جذب شــود یا در زمانیکه موز سبز
متمایل به زرد است ،مصرف کنند تا از فواید دیگر این

ها و آلکانیزه کردن بدن الزم و ضروری هستند.
تره فرنگی کم کالری است
تــره فرنگی رفیق بــی ادعای افرادی اســت که
می خواهند وزن کم کنند .هر  100گرم از این ســبزی
پرخاصیت فقط  61کالری وارد بدن می کند.
تره فرنگی سرشار از فیبر است
تره فرنگی یکــی از منابع فیبرهای محلول و غیره
محلول در آب اســت .اگر به طور مرتب از این سبزی
مصرف کنید می توانید با اختالالت و مشکالت مزمن
روده ای مانند یبوست خداحافظی کنید.
تره فرنگی منبع ویتامین و مواد معدنی
تــره فرنگی منبع انواع ویتامین هــا و مواد معدنی
مانند زینک ،آهن ،پتاســیم و منیزیم اســت که برای
سالمتی الزم و ضروری هســتند .اگر به دنبال جذب
اسید فولیک بیشتر هستید نیز می توانید به این سبزی
اعتماد کنید.
تره فرنگی یک آنتی بیوتیک طبیعی

تره فرنگی به اندازه ی ســیر آلیسین ندارد اما این
سبزی نیز یک آنتی بیوتیک طبیعی محسوب می شود.
نتایج برخی پژوهش ها نشــان می دهند که آلیســین
موجود در ســیر و تره فرنگی مــی تواند باعث کاهش
کلسترول بد خون در رگ ها شود .چون این ترکیب با
آنزیم های آسیب رسانی که باعث تجمع چربی در کبد
می شوند مقابله می کند.
تره فرنگی دوست قلب شما
در انتهای مطلب یک نوشــیدنی دارویی تهیه شده
از تره فرنگی یادتان می دهیم که برای ســامت قلب
و عروقتان فوق العاده است .مصرف منظم این سبزی
باعث آزاد شــدن اکســید نیتریک در بافت رگ های
خونی می شود .این تأثیر باعث می شود که خون بهتر
در رگ ها جریان داشــته باشد و از تشکیل لخته های
خونی جلوگیری شود.
تره فرنگی برای پاکسازی بدن
تره فرنگی از میزان زیادی آب تشــکیل شده است.

مقابله با ماشین گرفتگی و بیماری سفر

میدان بینایی را محدود کنید
در طول مسیر از مطالعه ی کتاب خودداری کنید.
نگاه تان را روی افق یا روی نقطه ی ثابتی در بیرون
از ماشین متمرکز کنید.
محیط اطرافتان را مناسب حالتان کنید
از گرم کردن داخل ماشین خودداری کنید و کمی
شیشه ی ماشــین را پایین بیاورید تا هوای تازه وارد
ماشــین شــود .محیط را تا حد امکان ساکت کنید.
شلوغی و سر و صدای زیاد ضبط یا رادیو مشکل ساز
می شــود .در صورت لزوم برای کاهش صدا ،گوشی
بگذارید.
با سرعت ثابت و مناسب برانید
اگــر خودتان رانندگی می کنید با ســرعت آرام و
ثابتــی برانید .کم یــا زیاد کردن ناگهانی ســرعت،
مشکل ساز می شــود .از راننده بخواهید که مراعات
حالتان را کرده و با سرعت نراند.
به تغذیه تان دقت کنید

با شــکم خالی مســافرت نکنید .از مصرف مواد
غذایــی چرب خودداری کنید .هــر از گاهی در طول
مسیر یک نوشیدنی شیرین بنوشید.
تمرکز کنید
درســت است که احساس ناراحتی دارید ،اما سعی
کنید به مشــکل تان فکــر نکنید و فکرتــان را به
چیزهای دیگر مشــغول کنید ،چون دچار ترس بیشتر
شده و حالت تهوع تان شدید می شود .معموال افرادی
که دچار ماشین گرفتگی هســتند ،با حرکت ماشین
مشکل شان برطرف می شود.
خودتان را آرام کنید
به موسیقی مالیم گوش کنید و تمرکزتان را روی
تنفس تان بیاورید .به آرامی نفس بکشــید و فکرتان
را مشــغول کنید .می توانید به عنــوان مثال تا عدد
صد بشمارید.
زنجبیل را دریابید
چای زنجبیلی ،بیسکوییت یا آبنبات های زنجبیلی

نکته عجیبی که در مورد موز باید بدانید

11

بنابراین دیورتیک اســت .یعنی حجم ادرار را افزایش
داده و باعث دفع توکســین ها یا همان سموم از بدن
می شــود .این قدرت دفع کنندگی یکی از مهمترین و
شناخته شده ترین خواص تره فرنگی است.
تهیه معجونی از تره فرنگی
 3عدد
تره فرنگی
 1لیتر
آب
 1عدد
آب لیموترش
نوشیدنی تره فرنگی
روش تهیه
در بســیاری از موارد می توان برخی مشکالت بدن
را بــا مواد غذایی رفع کرد .بــرای اینکه بتوانید از یک
ســبزی بی ادعا یک داروی سم زدا و الغرکننده تهیه
کنید به ســه عدد تره فرنگی نســبت ًا بزرگ نیاز دارید.
ترکیب این ســبزی با آب لیموتــرش بدن را به خوبی
تمیز و پاکســازی می کند .قبل از هر چیزی یک لیتر
آب داغ کنیــد .تره فرنگی ها را بــه خوبی پاک کرده
و بشــویید و خرد کنید .زمانی کــه آب به جوش آمد
تره فرنگی های خرد شده را به آن اضافه کرده و اجازه
دهید بپزند .زمانی که تره فرنگی ها نرم و پخته شد ،آن
را آب کش کرده و آب آن را داخل یک شیشه بریزید.
ســپس آب یک عدد لیموترش را گرفته و به آن اضافه
کنید .توصیه می کنیم تره فرنگی های پخته شــده را
دور نریزید و از آن ها سوپ خوشمزه ای تهیه کنید.
روش مصرف نوشیدنی تره فرنگی
اگــر رژیم الغری گرفته اید یا قصد دارید بدنتان را
از شر ســموم خالص کنید صبح هنگام بالفاصله بعد
از بیــداری یک فنجان از آب تــره فرنگی و لیموترش
را میل کنید .بهتر اســت نوشــیدنی تان ولرم باشد .در
این صورت متابولیســم بدنتان فعال می شود و خواص
آن بیشــتر نصیبتان می شود .توصیه می کنیم دومین
فنجان از نوشــیدنی تره فرنگی تان را حدود یک ربع
قبــل از صبحانه میل کنید .یک فنجــان دیگر بعد از
ظهــر و آخرین فنجان را حدود یک ربع قبل از شــام
بنوشید.
شــما می توانیــد این دوره ی درمانــی را به مدت
 15روز متوالی ادامه دهید .در کنار این نوشیدنی حتم ًا
رژیم غذایی کم چربی داشــته باشــید و ورزش کنید.
در ایــن صورت زودتر به هدفتان نزدیک می شــود و
ســامت عمومی تان در مدت زمان کوتاهی به میزان
زیادی افزایش پیدا می کند.
توجه
توجه داشته باشید اگر خودتان را مستعد سنگ کلیه
می دانید و یا می خواهید از بروز آن پیشــگیری کنید
و مجبور هســتید اگزاالت ها را محــدود کنید زیاد از
تره فرنگی اســتفاده نکنید .این روش درمانی مناسب
شما نخواهد بود.
می تواند برای مقابله و پیشــگیری از حالت تهوع و
استفراغ موثر باشد .برای مقابله با کم آبی بدن ،حتما
مایعات مصرف کنید.
برای پیشگیری از ماشــین گرفتگی در
بچه ها
قبل از سفر
قبل از سفر مطمئن شوید که کودک تان به خوبی
خوابیده است و خســته نیست .قبل از سفر به او غذا
بدهید ،اما نیازی نیست که زیاده روی کند.
یک ســاعت قبل از حرکت ،به او قرص ماشــین
بدهید .بهتر اســت با داروســاز در خصوص انتخاب
قرص مناسب مشورت کنید.
یادتان باشــد که این داروها باعث بروز احســاس
خــواب آلودگــی می شــوند .اگــر خودتــان نیز از
ایــن قرص هــا مصرف کــرده اید ،به هیــچ عنوان
پشت فرمان ننشینید.
در حین سفر
در طول مســیر از ایجاد اســترس برای کودکان
خــودداری کنید .صدای موســیقی را کــم کرده و
حواســتان باشد که نور خورشید به طور مستقیم روی
سر بچه نتابد.
هــر از گاهی کودک را از ماشــین پیــاده کنید تا
چند قدم راه برود و هوا بخورد .حرف های ســرگرم
کننده بزنید تا حواس کودک از ناخوشی و حالت تهوع
پرت شود.
شیشه ها را پایین بکشــید تا هوای داخل ماشین
مدام عوض شــود ،چون بوی پالستیک به خصوص
در داخل ماشــین های نو باعث ایجــاد حالت تهوع
می شوند.
اگر الزم باشد کودک را در حالت نیمه خوابیده قرار
دهیــد و از او بخواهید تا چشــم هایش را ببندد .از او
بخواهید که پا به پای شــما بشمارد یا شعر بخواند تا
حواسش پرت شود.
حتما داخل ماشــین یک کیســه پالستیکی ،یک
بطری آب و ترجیحا آب قند و غذاهای سبک و میوه
و غیره داشته باشید.
میوه بهره مند شوند.
اما دانشــمندان بر این باورند که فواید بسیار مهمی
در این میوه دوســت داشــتنی وجود دارد .موز سرشار
از پتاســیم و آنتی اکســیدان ها و ویتامین ب است،
همچنین دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی
نیز هست.
دانشــمندان ژاپنی با مطالعــه در خصوص بهترین
زمان مصرف موز اظهار داشــتند کــه اغلب افراد فکر
می کنند زمانی که موز زرد شــده موز رســیده است و
آماده مصرف اســت اما باید بدانید لکه های قهوه ای
روی موز اولین نشــانه رســیدن موز است و این زمان
بهترین زمانی است که باید موز را مصرف کرد .
زمانی که لکــه های قهوه ای بــر روی موز دیده
می شــود بیشــترین خاصیت ضد ســرطانی را خواهد
داشت ،همچنین در این حالت می توان از تمامی فواید
آن بهره بــرد .در زمانیکه لکه های قهوه ای روی موز
ایجــاد می شــود فاکتوری در آن ایجاد می شــود که
به گلبول های ســفید خون کمک مــی کند تا علیه
ســلول های غیرعادی حمله کنند ،عالوه بر فواید آن،
موز قهوه ای زود هضمتر نیز هست.

