
 مزایا و معایب آجیل ھا

از آنجائیکه آجیل به عنوان یکی از تنقالت سنتی ایرانیان و ھمراه ھمیشگی دراکثر ایام سال و به ویژه نوروز محسوب می شود، 

بندی شده و  آگاھی در خصوص مزایا و معایب آن به نحوه تھیه و مصرف آن کمک زیادی می کند. انواع آجیل جزو گروه گوشت طبقه

توانند میان  ھستند که می Eنند کلسیم، فسفر، منیزیم، آھن، و مقادیر باالی پروتئین، ویتامین غنی از مواد مغذی و امالحی ما

درصد) ، این گروه انرژی  ٥٠وعده مغذی خصوصا در کودکان خردسال باشد. به دلیل باال بودن درصد چربی مغزھا (معموال بیش از 

ھای قلبی مبتال ھستند، باید با  د، یا به دیابت، فشارخون و بیماریباالیی دارند. به ھمین دلیل افرادی که در معرض چاقی ھستن

احتیاط بیشتری از این گروه، مصرف کنند.از سوی دیگر  مصرف این تنقالت در حد متعادل به عنوان میان وعده به کنترل اشتھا و 

اده و پرنمک آنھا، خصوصا اگر به بیماری پرھیز از پرخوری در وعده ھای اصلی کمک می کند. البته بھتر است از مصرف انواع بو د

ھا و  ھای کلیوی مبتال ھستید خودداری کرده و انواع خام آنھا را خریداری کنید. چون غالبا مغزھا قرباني كپك فشارخون یا بیماری

خرید، دقت  كنند؛ بنابراین درھنگام را ترشح مي» آفالتوکسین«زا موسوم به  اي سرطان اي مي شوند كه ماده ھاي سمي قارچ

ھای مرغوب و بسته بندی شده را خریداری کنید.ضمن اینکه برای بھتر جلوه دادن انواع نامرغوب آن از رنگھا،  کنید که حداقل آجیل

نمک وادویه ھای بیشتری استفاده می کنند. در مجموع این دانه ھای روغنی و گیاھی منابع خوب پروتئین، اسیدھاي چرب غیر 

و سرشار از  Eد معدني و ويتامینھا بوده و دارای ارزش تغذيه اي باالیی  ھستند. در ضمن ، از منابع خوب ويتامین اشباع و انواع موا

 آنتی اکسیدان می باشند و مصرف آن در تقويت سیستم ايمني مؤثر است. 

    

 مصرف روغن زیتون، روشی برای مقابله با سرطان

، روده ی بزرگ و پروستات اھمیت دارد و بروز این سرطانھا در کشورھای حوزه ی نوع چربی رژیم غذایی در بروز سرطانھای سینه

مدیترانه نسبت به سایر نقاط جھان کمتر است. رژیم غذایی مدیترانه ای بعلت کاھش بروز بسیاری از بیماری ھا، اھمیت خاصی 

ھا، غالت (به ویژه نوع سبوس دار)، دریافت  دارد. این رژیم غذایی شامل مصرف باالی سبزیجات ، حبوبات، میوه ھا، مغز دانه

باالی روغن زیتون در مقابل دریافت پایین چربی ھای اشباع (روغن ھای جامد)، دریافت باال و متعادل ماھی ھا، دریافت متعادل 

ه ای، نقش لبنیات و تخم مرغ و دریافت پایین گوشت قرمز می باشد.روغن زیتون به عنوان جزء مھمی از رژیم غذایی مدیتران

(اسید چرب  MUFAمھمی در پیشگیری از بعضی بیماری ھا بویژه سرطان دارد. خواص ضد سرطانی روغن زیتون به سطوح باالی 

غیر اشباع با یک باند مضاعف)، اسکوآلن، توکوفرول ھا و ترکیبات فنولی آن نسبت داده می شود. بطور کلی در بسیاری از 

  ھش خطر سرطان ھای ذکر شده در باال، ھمراه است. مطالعات، مصرف روغن زیتون با کا

  

  نکته در زمینه کاھش مصرف نمک    ١٠

میلي گرم سديم یا  ٢٣٠٠نمك يك نقش مھمي در افزايش فشار خون ھمه افراد از جمله كودكان دارد. نمك دريافتي بايد حداقل 

گرم (در حدود يك قاشق مربا خوري در روز) باشد. سالمندان با بیماري فشارخون، كلیه ، ديابت و ديگر بیماري ھاي مزمن بايد ٣/٢

  گرم در روز كاھش دھند. ٥/١میلي گرم یا  ١٥٠٠سديم دريافتي را به كمتر از 

فكر كنیم : بیشتر نمك در غذاھاي فرايند شده وجود دارد. غذاھايي كه در بیرون مصرف مي كنیم پر از نمك مي باشد  -١ •

مانند سوسیس، كالباس، پیتزا، سیب زمیني ھاي سرخ شده، سس گوجه فرنگي ، گوشت ھاي نمك زده، كنسروھا و 

  ه .سوپ ھاي آماد

از غذاھاي خانگي لذت ببريد : سعي كنید غذاھا بیشتر در منزل پخته شود. غذا پختن در منزل باعث كنترل نمك در    -٢ •

  ھنگام پخت مي شود. 



استفاده بیشتر از سبزي ھا و میوه ھا :سبزي ھا و میوه ھا به وطور طبیعي سديم كمتري دارند بھتر است در كنار ھر   -٣ •

  ي ھا استفاده شود و در میان وعده از میوه ھا استفاده شود. وعده غذايي از سبز

لبنیات و غذاھاي پروتئیني را در برنامه غذايي انتخاب كنید: لبنیات مانند شیر و ماست كم چربي  را به جاي پنیر بیشتر    -٤ •

اي غذاھاي نمك سود شده مصرف كنید. پنیر حاوي سديم بیشتري مي باشد. گوشت گاو، مزغ، غذاھاي دريايي تازه را به ج

  انتخاب كنید. سوسیس ، پیتزا و ....داراي نمك بیشتر است. از مغزھاي بي نمك استفاده شود. 

تنظیم قوه چشايي: نمك را كم كم كاھش دھید. توجھتان را بیشتر به طعم طبیعي مواد غذايي داشته باشید. نمك به    -٥ •

  ھیچ غذايي اضافه نكنید در طول زمان قوه چشايي به اين برنامه عادت مي كند. 

نكنید. نمك را از روي میز غذا و كابینت  صرفه نظر  از نمك :زماني كه غذا را آماده مي كنید سعي كنید به آن نمك اضافه   -٦ •

آب لیموي تازه يا لیمو ترش، ادويه ھا در غذا استفاده كنید. رزماري، زنجبیل، فلفل  حفظ كنید. از پودر سیر، سبزيجات خشك ،

  سیاه و قرمز را امتحان كنید.

عي كنید مواد غذايي بدون نمك يا كم خواندن برچسب ھا اطالعات غذايي:  برچسب  اطالعات غذايي را مطالعه كنید. س  -٧ •

  نمك و بدون نمك افزودني را انتخاب كنید. دنبال مواد غذايي با برچسب كم نمك و بي نمك باشید.

درخواست براي غذاھاي كم نمك در رستورانھا :ھنگامي كه غذا بیرون سرو مي كنید غذاي ھاي كم نمك سفارش   -٨ •

  كنید.دھید. از سس ھاي ساالد كمتر استفاده 

توجه به ادويه و فلفل: غذاھايي مثل سس سويا، كچاپ، ترشي، زيتون، سس ساالد داراي بیشترين نمك مي باشند.     -٩ •

  سس ھاي كم نمك انتخاب كنید. به جاي ترشي و زيتون از يك قطعه ھويج يا كرفس خام استفاده كنید. 

اسیم كه در پايین آوردن فشار خون كمك مي كند را انتخاب افزايش مواد غذايي حاوي پتاسیم : مواد غذايي حاوي پت  -١٠ •

كنید. پتاسیم در میوه ھا، سبزي ھايي مثل سیب زمیني، آب گوجه فرنگي، آلو بخارا، گالبي و موز وجود دارد. منابع ديگر 

  پتاسیم ماھي ، ماست و شیر ، خرما و آب  پرتقال مي باشد. 

واد غذايي حاوي پتاسیم كه در پايین آوردن فشار خون كمك مي كند را انتخاب افزايش مواد غذايي حاوي پتاسیم : م  -١٠ •

كنید. پتاسیم در میوه ھا، سبزي جات،  آب گوجه فرنگي و آلو بخارا وجود دارد. منابع ديگر پتاسیم ماھي ، لبنیات وخرما مي 

  .باشد

  خواص تخم مرغ

تخم مرغ غذايي مغذي است كه در گروه غذايي گوشت قرار دارد و منبع غني پروتئین، اسیدھای چرب غیر اشباع، ویتامین ھای 

A,E,K,B,D وجود لوتئین(بتا کاروتن ھا) در زرده تخم مرغ به تقويت حافظه و قواي  و مواد معدنی ھمچون فسفر است. ھمچنین

كیلو  ٧٠ر برابر اکسیداسیون وتقويت بینايی است. یک تخم مرغ درشت تقریبًا حاوی مغزي فرد کمک میکند و محافظ چشم ھا د

کالری انرژی است و مي تواند تامین كننده بخشي از انرژي مورد نیاز روزانه افراد در ھمه گروھھاي سني و جنسي باشد. 

ل در تخم مرغ، از مصرف این ماده غذایی متاسفانه ممكن است بر اساس باورھاي غلط، عده اي از مردم به دلیل وجود کلسترو

ارزشمند پرھیز كنند این در حالی است که کاھش مقدار چربی اشباع در رژیم غذایی در کاھش کلسترول خون بسیار حائز 

است كه میزان مطلوبي است. حتی  ١به  ٢اھمیت است . در تخم مرغ نسبت اسید چرب غیر اشباع به اسید چرب اشباع 

علت ابتال به برخي بیماريھا ھمچون  چاقي،  فشار خون باال یا کلسترول خون باال بايد تعداد تخم مرغ مصرفي خود افرادی که به 

را محدود كنند ویا از سفیده تخم مرغ که منبع خوب پروتئین است استفاده کنند و نبايد از مصرف اين ماده غذايي خود را محروم 

  .لي، مصرف يك عدد تخم مرغ در روز در افراد سالم بالمانع استكنند. بنابر توصیه سازمانھاي بین المل
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