
13با خوانندگان شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج

پرسش

پرسش اول: برای سیاه نشدن میوه های خردشده 
در ساالد میوه چه کار هایی می توان انجام داد؟ 
چطور می توان از ورقه ژالتین آب شده که در 
برده می شود،  به کار  به همین منظور  قنادی ها 

استفاده کرد؟ 612****0912

پرسش دوم: آیا دلیل تردی برخی از شیرینی های 
خشک شکر فراوانی است که به آنها زده می شود؟ 
زیرا برخی از شیرینی ها مانند شیرینی نخودچی این 
تردی را هنگام خوردن ندارند. 678****0912

پاسخ
مادح نادری

دکوراتور و مدرس کیک و دسر

که  هستند  میوه ای   2 سیب،  و  موز  اول:  پاسخ 
و  می شوند  سیاه  زودتر  میوه ها  سایر  به  نسبت 
اتفاقا کاربرد زیادی در شیرینی سازی دارند. برای 
جلوگیری از سیاه شدن این میوه ها در قنادی ها 
مقدار مشخص  با  را  و شکر  آب  ژالتین،  ورقه 
و طبق دستور خاصی حرارت می دهند تا ژله ای 
اینکه میوه مورد  از  بیاید. بعد  بی رنگ به دست 
نظر روی شیرینی یا دسر قرار گرفت روی آن را 
با این ژله می پوشانند. با این روش هوا به میوه 
نمی رسد و از سیاه شدن آن جلوگیری می شود. 
نمی رسد  نظر  به  و  است  شیرین  ژله  این  البته 
بتواند  از این روش در تهیه ساالد میوه  استفاده 
نتیجه خوبی داشته باشد. برای جلوگیری از سیاه  
شدن  میوه هایی که قصد دارید آنها را در ساالد 
آبلیموی  قطره  چند  از  است  بهتر  بریزید،  میوه 
تازه کمک بگیرید. آغشته شدن میوه ها به آبلیمو 
هم جلوی سیاه شدن آنها را می گیرد و هم طعم 

و مزه خوبی به ساالدتان می دهد.

شکر  نیست.  درست  باور  این  نه،  دوم:  پاسخ 
شیرینی ها  باشد.  شیرینی  تردی  عامل  نمی تواند 
دستورات مختلفی دارند و کم و زیاد کردن هر 
کدام از این ترکیبات می تواند نتیجه کار را کامال 
را  شکر  اگر  که  فرضیه  این  بنابراین  دهد،  تغییر 
بیشتر کنیم، شیرینی تردتر می شود، اصال درست 
انواع مختلفی دارند.  نیست. شیرینی های خشک 
بعضی از آنها مانند سوهان ها، کشمشی، نان کاک، 
شیرینی زبان، نوعی از کره ای ها و... ترد هستند. 
بعضی هم مانند شیرینی های دانمارکی، نارگیلی، 
بافت  و...  آلبالو  کیک  فنجانی،  کیک  سیب،  پای 
از شیرینی ها هم  بافت برخی دیگر  دارند.  نرمی 
همزمان ترد و نرم است که از بین آنها می توان به 
شیرینی نخودچی و سایر شیرینی هایی که ما آنها 
را به نام شیرینی خانگی می شناسیم، اشاره کرد، 
شیرینی ها  بودن  خوش خوراک  و  تردی  بنابراین 

نتیجه تجربه قناد است ، نه افزایش شکر.

پرسش

پرسش اول: پدربزرگم جراحی پروستات انجام داده 
است. پزشکان می گویند باید مایعات زیاد مصرف کند. 
چه نوشیدنی هایی برایش بهتر است؟ به غیر از افزایش 
مایعات، مصرف چه مواد غذایی ای را به ایشان توصیه 

می کنید؟ 233****0912

پرسش دوم: آقایی 43 ساله هستم. یکی-دو هفته است 
که با خوردن هر ماده غذایی ای دچار نفخ می شوم، در 
صورتی که قبل از این، نفخ نداشتم. علت این مشکل 

چیست و چه باید بکنم؟ 217****0912

پاسخ
دکتر پیام فرح بخش

متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی زابل

پاسخ اول: بهترین نوشیدنی برای فردی که جراحی کرده، 
آب است. یعنی باید حداقل 50درصد مایعات دریافتی بدن 
از آب تامین  شود. سایر مایعاتی که می تواند استفاده کند 
شامل آبمیوه ها به خصوص آبمیوه هایی است که ویتامین 
C باالیی دارند مانند آب پرتقال، لیموشیرین، نارنگی 
و... زیرا ویتامین C به ترمیم زخم ها کمک می کند. توجه 
داشته باشید استفاده از نوشیدنی های مدر مانند قهوه و 
چای غلیظ که باعث دفع آب از بدن می شوند، توصیه 

نمی شود. آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از بیماری های 
بسیار کمک کننده  از جراحی  بهبود پس  یا  پروستات 
هستند، به خصوص آنتی اکسیدانی به نام لیکوپن که به 
مقدار زیاد در گوجه فرنگی وجود دارد، زمینه درمانی 
مناسبی برای مشکالت پروستات فراهم می کند. به همین 
دلیل مصرف گوجه فرنگی به افرادی که مشکالت پروستات 
دارند؛ چه کسانی که جراحی شده اند و چه افرادی که 
جراحی نشده اند، توصیه می شود. عالوه بر این، مصرف 
مواد غذایی حاوی روی مانند گوشت، دل و جگر برای 
این گروه از بیماران مفید است. میوه آناناس هم یکی 
از بهترین میوه هایی است که بیماران تازه جراحی شده  
 C می توانند از آن استفاده کنند زیرا عالوه بر ویتامین
حاوی آنتی اکسیدان هایی است که به ترمیم زخم کمک 
می کند. توجه داشته باشید مقدار مصرف هر یک از این 
مواد به وزن بیمار بستگی دارد. معموال هر فردی به ازای 
هر کیلوگرم وزن بدنش باید 1گرم پروتئین در روز دریافت 
کند. البته در فردی که جراحی می کند، یک ضریب 20 تا 
30 درصدی هم به این مقدار اضافه می شود. هر واحد 
گوشت که معادل 30 گرم گوشت است، حدود 7 گرم 
پروتئین دارد، بنابراین یک فرد 70 کیلوگرمی که به تازگی 
جراحی کرده باید به ازای هر کیلوگرم وزن بدنش 80 
گرم پروتئین دریافت کند که این مقدار معادل 340 گرم 
گوشت و سایر پروتئین هاست. درواقع، بهتر است 150 
تا 200 گرم پروتئین دریافتی از گوشت و باقیمانده آن از 
سایر پروتئین ها مانند تخم مرغ، شیر و لبنیات تامین شود.

پاسخ دوم: نفخ می تواند چند علت داشته باشد؛ اگر نفخ 
تازه ایجاد شده و خیلی آزاردهنده باشد، باید به وجود 
میکروب معده یا هلیکوباکتر پیلوری شک کرد. در این 
مواقع می توان با تست های تشخیصی به وجود داشتن 
یا نداشتن هلیکوباکتر پی برد. آزمایش های تشخیص 
هلیکوباکتر می تواند به صورت تست خونی، مدفوعی 
یا تنفسی انجام شود. در صورتی که نتایج آزمایش فرد 
مثبت باشد، درمان 4 دارویی به مدت 2 هفته برای بیمار 
تجویز خواهد شد. پس از طی این مدت و مصرف داروها 
معموال وضعیت بهتر می شود. گاهی هم تغییر در عادات 
غذایی باعث بروز نفخ می شود؛ مثال افرادی که یک ماده 
غذایی جدید را به رژیم غذایی شان اضافه می کنند، ممکن 
است دچار نفخ شوند. شایع ترین این مواد شیر است. 
افرادی که سال های زیادی شیر ننوشیده اند و بعد یکباره 
آن را به دالیلی مانند ابتال به پوکی استخوان و... در رژیم 
غذایی شان قرار می دهند، دچار نفخ و دل درد خواهند 
شد. اگر فردی زمان زیادی شیر نخورد، آنزیم الکتاز در 
بدنش به تدریج کاهش می یابد و غیرفعال می شود و بعد 
که شیر می نوشد، آنزیم الکتازی وجود ندارد که بتواند 
الکتوز یا قند شیر را هضم کند. در نتیجه دچار دل درد 
و نفخ خواهد شد. گاهی هم نفخ به علت مصرف برخی 
داروها ایجاد می شود. این داروها گاز روده و معده را 
افزایش می دهند و باعث بروز نفخ می شوند. بنابراین 
ابتدا باید علت نفخ مشخص شود تا براساس آن درمان 

مناسب انجام گیرد.

پرسش

پرسش اول: آیا خوردن انار برای کودک 1 ساله باعث 
یبوست می شود؟ 441****0912

پرسش دوم: خواهرم 6 ماهه باردار است. مدتی است 
از درد لثه بسیار رنج می برد. به دندان پزشک مراجعه 
کرده، می گویند این درد به دلیل پرخون شدن لثه ایجاد 
می شود. مصرف چه خوراکی هایی می تواند به تسکین  

این درد کمک کند؟ 581****0912

پرسش سوم: لیمو عمانی که در خورش ها استفاده 
می شود، چه خواصی دارد؟ اشکالی ندارد آن را با 

هسته و پوستش بخوریم؟ 875****0912

پرسش چهارم: در بازار نوشیدنی ای به نام آب نارگیل 
وجود دارد. این نوشیدنی چه خواصی دارد و مصرفش 
به چه افرادی توصیه می شود؟ این خواص به آب 
موجود در خود میوه نارگیل هم نسبت داده می شود؟ 

0912****671

پاسخ
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ اول: معموال آب  این نوع میوه ها خاصیت یبوست زایی 

دارند. اگر میوه ها به طور کامل مصرف شوند به دلیل فیبر 
باالیی که دارند، حرکات روده  را بهبود می بخشند و از 
یبوست جلوگیری می کنند. مصرف انار در کودک 1ساله 
ممکن است باعث خفگی کودک شود بنابراین انار میوه 
خوبی برای کودکان در سن پایین نیست. ضمن اینکه 
دندان های کودک هنوز کامل نشده و او نمی تواند دانه های 
انار را خوب بجود و خرد کند بنابراین مصرف انار در 
1سالگی توصیه نمی شود. در صورت تمایل می توانید 
آب انار به مقدار کم به کودک بدهید اما دقت کنید با توجه 
به اینکه تغذیه تکمیلی  کودک 1ساله کامل شده باید به 
مقدار کافی سبزی و صیفی یا میوه استفاده کند تا فیبر 
کافی به بدنش برسد. فیبرها از ایجاد یبوست جلوگیری 
می کنند، اما مصرف آبمیوه ها به تنهایی باعث افزایش 

احتمال یبوست می شود.

پاسخ دوم: ترکیباتی که حاوی آنتی اکسیدان ها هستند از 
جمله میوه ها و سبزی ها، به خصوص آنهایی که منبع مهم تری 
از ویتامین C هستند مانند مرکبات و سایر میوه های تازه فصل 
که ویتامینC باالیی دارند به استحکام بافت لثه و بافت 
کالژن بدن کمک می کنند. همچنین آنتی اکسیدان  موجود در 
میوه ها و سبزی های رنگی احتمال آسیب های دیواره عروق 
و بافت های کالژن را کاهش می دهد، بنابراین خانم های 
باردار می توانند از این مواد غذایی استفاده و به سالمت 
لثه هایشان کمک کنند اما بروز برخی تغییرات در دوران 
بارداری اجتناب ناپذیر است که یکی از آنها احتماال تغییراتی 
در لثه ها خواهد بود. رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه 

به دندان پزشک هم کنار مصرف موادی که گفته شد، قطعا 
کمک بیشتری به حفظ سالمت دهان و دندان خواهد کرد.

پاسخ سوم: لیموعمانی تازه سرشار از ویتامین C است، 
 Cاما فرآیند خشک کردن و سپس پختن آن تمام ویتامین
موجود در آن را از بین می برد. درواقع لیموعمانی بیشتر 
از اینکه خاصیت داشته باشد به دلیل طعم ترشی که دارد 
یک چاشنی است و فقط به عنوان طعم دهنده  استفاده 
می شود. خوردن لیموعمانی با پوست و هسته اشکالی 
ندارد و فقط مقداری فیبر وارد دستگاه گوارش می کند.

پاسخ چهارم: برای اظهارنظر در مورد این موضوع باید 
ترکیبات به کار رفته در این نوشیدنی که روی بسته بندی 
قید شده، بدانیم. مثال باید بدانیم چند درصد از این 
نوشیدنی آب نارگیل و چند درصد حاوی مواد دیگر 
است. قطعا همه محتویات داخل بسته بندی آب نارگیل 
خالص نیست. گاهی افزودنی هایی که به نوشیدنی ها 
یا سایر مواد غذایی اضافه می شود، به نحوی است 
که تمام مواد مغذی محصول را تحت تاثیر خود قرار 
باشید  بین می برد. توجه داشته  از  آنها را  یا  می دهد 
نارگیل حاوی مقدار زیادی اسیدچرب اشباع است که 
این مقدار قطعا در آب نارگیل هم وجود دارد بنابراین 
نیست که  نوشیدنی خیلی خوبی  بالقوه  نارگیل  آب 
افراد بخواهند آن را در رژیم غذایی شان قرار بدهند 
اما مصرف هر از گاهی از آن به مقدار کم مشکلی 

نخواهد داشت.

پرسش

پرسش اول: میان میوه های پاییزی، زالزالک چه خواصی دارد؟ آیا برای 
این میوه هم موارد منع مصرفی وجود دارد؟ 651****0935

پرسش دوم: مادربزرگم 75 سال دارد. به دلیل فلج قسمتی از روده بزرگ 
سال هاست از مشکل یبوست رنج می برد. چه عادت های غذایی ای برای 

کاهش شدت یبوست به وی کمک می کند؟ 642****0912

پاسخ
دکتر گلبن سهراب

متخصص تغذیه 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: مصرف زالزالک به کاهش میزان خطر بیماری های قلبی- عروقی 
آن  زیاد  باالرفتن  از  هم  و  دارد  نقش  فشارخون  تنظیم  در  می کند.  کمک 
جلوگیری می کند و هم جلوی افت فشارخون را می گیرد. از طرفی، استفاده 
برخی  می شود.  خون   LDL یا  بد  کلسترول  کاهش  باعث  زالزالک،  از 
در  دارد  بدن  روی  که  تاثیراتی  به دلیل  میوه  این  می دهد  نشان  مطالعات 
کاهش وزن نیز موثر است. از این رو، مصرف این میوه می تواند در کاهش 
میزان خطر بیماری های قلبی-عروقی موثر باشد. درواقع زالزالک غنی از 
دارد  قوی و خوبی  بسیار  آنتی اکسیدان   و  است   Cویتامین و  فالونوییدها 
بنابراین ضدبیماری های قلبی- عروقی و ضدسرطان است. مصرف زالزالک 
از میزان گرگرفتگی خانم ها  یائسگی را کاهش می دهد و  همچنین عالئم 
که بعد از یائسگی ایجاد می شود، می کاهد. این میوه به کاهش استرس و 
رفع بی خوابی هم کمک می کند، به خصوص دم کرده زالزالک هنگام خواب  
 آرامبخش است و ساعت های خواب را تنظیم می کند. این میوه منع مصرف 
خاصی ندارد، فقط خانم های باردار و شیرده نباید به میزان زیاد از این میوه 
استفاده کنند، در غیر این صورت مصرف دوز کم این میوه مشکلی ایجاد 
نشان  انجام شده،  زالزالک  فشرده  که روی عصاره  مطالعاتی  کرد.  نخواهد 
می دهد مصرف این عصاره در دوران بارداری و شیردهی عارضه دارد. به 
همین دلیل هم توصیه می شود از مصرف زیاد این میوه در دوران بارداری و 
شیردهی پرهیز شود. در گزارش عوارض این میوه آمده؛ 1درصد افرادی که 
از عصاره زالزالک استفاده کرده اند دچار حالت هایی مانند سرگیجه و حالت 
تهوع شده اند. البته این عوارض در مصرف با مقدار معمولی دیده نمی شود.

پاسخ دوم: افرادی که یبوست دارند از جمله مادربزرگ شما باید مایعات 
زیادی مصرف کنند به خصوص نوشیدن مقداری آب سرد قبل از صبحانه و 
به طور ناشتا می تواند به فعال  شدن دستگاه گوارش و حرکت روده ها کمک 
کند. انجام فعالیت بدنی منظم هم می تواند در برگشت حرکات طبیعی روده ها 
موثر باشد بنابراین باید به ایشان کمک کنید تا بتوانند در حتی االمکان تحرک 
داشته باشند. همچنین مصرف برخی میوه ها به خصوص میوه های تک هسته ای 
مانند آلو، هلو، زردآلو و زیتون، به خصوص روغن زیتون، استفاده از انجیر 
یا انجیرخشک یا برگه میوه هایی که ذکر شد در آب به این دلیل که ملین 
واحد   3-5 مصرف  فیبردار،  منابع  تصفیه نشده،  غالت  از  استفاده  هستند، 
سبزیجات و جایگزین کردن سهم گوشت با حبوبات به دلیل فیبر خوبی که 
دارند می توانند به دفع بهتر مدفوع کمک کنند. درواقع، تمام توصیه های کلی 
که در مورد یبوست وجود دارد می تواند به ایشان هم کمک کند. الزم به ذکر 
تا مشکل یبوست  باید همیشه رعایت شوند  است توصیه های ضدیبوست 
دوباره برنگردد. متاسفانه برخی افراد به خصوص سالمندان هنگام مواجهه با 
یبوست از داروهای ملین استفاده می کنند. این داروها بهتر است با نظر پزشک 
و در صورتی که مشکل خیلی حاد است، استفاده شوند. مصرف مداوم این 
داروها دستگاه گوارش و به خصوص روده ها را تنبل می کند و همان مقدار 
کارکردی هم که در حال حاضر دارند از دست می دهند، بنابراین نباید دستگاه 
گوارش را به مصرف انواع ملین ها یا مسهل های گیاهی یا شیمیایی وابسته کرد.

2 2 8 8 7 3 5 50 2 1 2 2 8 8 7 3 5 5 weeklysalamat@gmail.com@salamatweekly  weeklysalamatبـا مـا تـمـاس بگیـریـد:


