
1. معموال افراد به دلیل گرسنگی و تشنگی چند ساعته 
که در طول روز با آن مواجه بوده اند، در ساعت افطار 
اقدام به خوردن مواد غذایی مختلف با همدیگر می کنند 
که همین مساله می تواند هم باعث ایجاد نفخ و هم 
پرخوری شود. از این رو، اولین توصیه به افراد روزه دار 
برای پیشگیری از نفخ کردن، این است که تعداد مواد 
غذایی سفره افطار را محدود کنند و خوردن انواع مواد 
غذایی را در ساعات بین افطار تا سحر تقسیم کنند.

لقمه های  کامل  نجویدن  و  تندتند خوردن غذا   .2
غذایی،  دلیل دیگری برای ابتال به نفخ پس از صرف 
افطار است. از این رو، توصیه می شود ترکیبات غذایی 
موجود در سفره افطار را به خوبی و به آرامی بجوید 
تا کامال با بزاق دهان آغشته شوند و مشکل گوارشی 
برای شما ایجاد نکنند. هرچه غذا قبل از رسیدن به 
معده بیشتر جویده شود، هضم آن ساده تر خواهد شد 

و فشار کمتری هم به دستگاه گوارش خواهد آمد.

3. توجه داشته باشید نجویدن غذا به اندازه کافی، 
باعث هضم ناقص آن در دستگاه گوارش،  تنبلی روده 
و درنتیجه تخمیر غذا در دستگاه گوارش می شود. 
همه این موارد کنار هم می توانند با ایجاد گازهای 
بدبو در دستگاه گوارش، هم تورم معده و هم دهان 

شما را بسیار بدبو کنند.

4. غذا خوردن بیش از حد، یکی دیگر از عواملی 
است که باعث ایجاد اختالل در عملکرد معده برای 
هضم مواد غذایی می شود و نتیجه ای جز ناراحتی های 
گوارشی و نفخ ندارد. به همین دلیل هم بهتر است غذا 
را با آرامش بخورید تا پیام سیری به موقع به مغزتان 

مخابره شود و پرخوری نکنید.

5. افرادی که بعد از خوردن افطاری بیش از اندازه 
نفخ می کنند، بهتر است هنگام غذا خوردن صحبت 
نکنند تا هوا وارد دستگاه گوارش شان نشود. به عالوه، 
نوشیدن بیش از حد نوشیدنی های گازدار و حاوی 
کافئین مانند نوشابه، چای پررنگ و قهوه نیز در وعده 

افطار به این افراد توصیه نمی شود.

5 نکته درباره پیشگیری از نفخ بعد از افطار

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

اگر می خواهید عطر ُکبه خود را بسیار بیشتر و جذاب تر   .1
و  تازه  از جعفری  آن  میانی  مواد  در  است  بهتر  کنید، 

ساطوری شده هم کمک بگیرید.

در برخی از انواع ُکبه ها می توان از زرشک هم در مواد   .2
میانی استفاده کرد.

معموال برای تهیه ُکبه های اصیل عربی از دانه های برشته ای   .3
مانند دانه صنوبر و بادام هندی خردشده و برشته در مواد 

میانی ُکبه استفاده می شود.

برای جذاب تر شدن ظاهر ُکبه ها می توانید مقداری کنجد   .4
خام را هم با آرد آن ترکیب کنید.

برای یکدست شدن رنگ ظاهری و بافت ُکبه، بهتر است   .5
هنگام سرخ کردن آنها از ظرف کوچک اما عمیقی استفاده 
کنید تا ُکبه ها هنگام سرخ شدن داخل روغن غوطه ور 
شوند. سپس ُکبه های سرخ شده را روی دستمال جاذب 

قرار دهید تا روغن اضافی شان کشیده شود.

اگر با طعم تند مشکلی ندارید، می توانید کنار هر ظرف   .6
ُکبه مقداری سس چیلی یا فلفل چیلی هم سرو کنید.

پاشیدن مقداری جعفری تازه ساطوری شده روی ُکبه ها   .7
که با کمی سرکه بالزامیک و روغن زیتون طعم دار شده 

باشد، باعث جذابیت بیشتر در طعم آنها می شود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

7 راز پخت ُکبه

پیشنهادی متفاوت برای وعده افطار

بفرمایید ُکبه لبنانی
از  یکی  افطاری، 
غذایی  وعده های 
ماه  در  پراهمیت 
رمضان  مبارک 
و  سبک  بر  عالوه  باید  که  است 
ساده بودن هضم آن برای دستگاه 
برای  هم  مغذی  غذایی  گوارش، 
مختلف،  کشورهای  در  باشد.  ما 
غذاهای متفاوتی برای وعده افطار در 
نظر می گیرند. یکی از معروف ترین 
غذاهای لبنانی که طرفداران زیادی 
»ُکبه«  دارد،  افطاری  وعده  برای 
است. ُکبه که در کشورهای عربی 
خاورمیانه به عنوان نوعی پیش غذا در 
منوی رستوران ها گنجانده می شود، 
سال هاست جای خود را در سفره 
افطار بسیاری از مردم لبنان و سوریه 

باز کرده است.

چند کالری؟
مواد غذایی یادشده در مجموع 2920 
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت 
تقسیم کردن آن میان 6 نفر به هر یک 
485 کیلوکالری انرژی خواهد رسید. 
با ساالد  این غذا را  در صورتی که 
میل کنید، به ازای هر لیوان سبزی های 
خام خردشده، 25 کیلوکالری دیگر نیز 

باید به عدد یادشده تان اضافه کنید.

با چی؟
انواع سس های تند و سس کنجد جزو 
اولین همراهان ُکبه در لبنان و سوریه 
هستند. بین سبزی های مختلف، شما 
می توانید بهترین طعم را با همراه کردن 
نعناع و ریحان با ُکبه ها ایجاد کنید. 
افرادی که تمایل به ترش کردن غذای 
خودشان دارند، می توانند یک برش 
لیموترش تازه را هم کنار ُکبه خود 

داشته باشند.
هرچند خود ُکبه به دلیل وجود بلغور 
و آرد نیازی به کربوهیدرات دیگری 
می توانید  تمایل  صورت  در  ندارد، 
همراه  را  سبوس دار  نان  برش  یک 
با  که  زعفران  شربت  کنید.  میل  آن 
کمی آب لیموی تازه طعم دار شده هم 
طعم تکمیلی خوبی به ُکبه های لبنانی 
می دهد. افرادی که تمایل به مصرف 
دارند،  خود  غذای  با  همراه  ساالد 
گوجه فرنگی،  ترکیب  با  می توانند 
جعفری خردشده، سرکه بالزامیک و 
روغن زیتون، ساالد جذابی برای کنار 

ُکبه خودشان آماده کنند.

طـرز تـهـیـه
1. برای آماده کردن ُکبه، ابتدا باید مواد بیرونی یا خمیر آن را آماده کنید. به این منظور ابتدا 
آرد، روغن کانوال، فلفل قرمز یا سیاه،  نمک و زیره را با یکدیگر مخلوط کنید. در 

همین حال، اجازه بدهید بلغورها با آب به خوبی بپزند و کامال نرم شوند.
2. بلغورها را بعد از کشیده شدن آبشان کنار بگذارید تا کامال خنک شوند.

3. حاال که ترکیب آرد طعم دار را آماده کرده اید و بلغورها هم در حال خنک شدن هستند، 
روغن زیتون مخصوص سرخ کردن را در تابه نچسبی گرم کنید. پیازهایی که کامال ریز 
و نگینی خرد کرده اید را در حد سبک شدن تفت بدهید. گوشت چرخ کرده، نمک و 
ادویه های دلخواهتان را به پیازها اضافه کنید و تا سرخ شدن کامل گوشت و پختن آن 
به تفت دادن خود ادامه بدهید. قبل از خاموش کردن حرارت، دارچین را به سایر مواد 

داخل تابه بیفزایید و حرارت را خاموش کنید.
4. بلغوری که کامال خنک شده را چند بار چرخ کنید یا داخل غذاساز بریزید تا بافتی 

خمیری و چسبنده پیدا کند.
5. به اندازه یک گردو از خمیر بلغور جدا کنید، آن را در دستتان به شکلی گرد یا بیضی 
دربیاورید، وسط آن را با انگشت شستتان کمی فشار بدهید تا حفره ای ایجاد شود، 
مقداری مایه گوشتی در این حفره بریزید و بلغور را به شکل گردو یا استوانه ای شکل 
ببندید. توپ های بلغوری را کنار بگذارید تا تمام خمیر بلغور و مایه گوشتی تان تمام شود.
6. توپ های ُکبه را در مخلوط آرد، نمک و ادویه ها به خوبی بغلتانید تا تمام سطح بلغور 
پوشیده از خمیر آردی تان شود. این توپ ها را در روغن سرخ کردنی که از قبل کامال 
داغ شده، بیندازید تا سرخ و طالیی شوند. سپس آنها را از روغن خارج کنید و روی 
دستمال جاذب روغن قرار دهید. بعد از کشیده شدن روغن ُکبه ها، می توانید آنها را 

به صورت کامال گرم سرو کنید.

 ترجمه:
ندا احمدلو

یک پیشنهاد

اگر تمایلی به استفاده از بلغور ندارید یا بلغور در دسترس تان 
نیست، می توانید از برنج نیم دانه یا برنج ایرانی هم به جای 
بلغور استفاده کنید. ُکبه، غذایی ذاتا و اصالتا تند است، اما افراد 
مبتال به مشکالت گوارشی می توانند فلفل موجود در مواد 
اولیه این غذای لبنانی را حذف کنند. اگر کمبود وزن دارید، 
حتما از مغزهای مختلفی مانند خالل بادام و خالل پسته در 
مواد داخلی کبه استفاده کنید. افرادی که در پی کاهش مصرف 
گوشت قرمز هستند یا افراد گیاهخوار می توانند عدس پخته و 
له شده کنار سویا را جایگزین گوشت چرخ کرده موجود در ُکبه 
کنند. کسانی که تمایلی به مصرف گوشت چرخ کرده ندارند، 
می توانند مرغ چرخ کرده را در این غذا داشته باشند، اما باید 

بدانند طعم اصیل ُکبه را با این کار از دست خواهند داد.

پیشنهاد سرآشپز

/90 آماده می شود

/30  پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.
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ارزش غذایی 
هر وعده از این ُکبه ها حاوی 13 گرم چربی، 22 گرم کربوهیدرات، 
9 گرم پروتئین، 17 میلی گرم کلسترول، 500 میلی گرم سدیم، 
17 میلی گرم کلسیم، 4 گرم فیبر و 182 میلی گرم پتاسیم است.

مواد الزم بخش بیرونی ُکبه )براي 6 نفر(
كیلوكالري320لیوان3بلغور

كیلوكالري240لیوان2آردسبوسدار

كیلوكالري540قاشقغذاخوری6روغنكانوال

كیلوكالري0قاشقغذاخوری1پودرفلفلقرمزیاسیاه

كیلوكالري0قاشقمرباخوری2نمک

كیلوكالري0قاشقغذاخوری1زیرهسبز

كیلوكالري0لیوان1آب

مواد الزم بخش درونی ُکبه )براي 6 نفر(
كیلوكالري270قاشقغذاخوری3روغنزیتون

كیلوكالري50عدد2پیازبزرگوخردشده

كیلوكالري1100گرم600گوشتچرخكرده

كیلوكالري0قاشقچایخوری0/5ادویهدلخواه

كیلوكالري0قاشقچایخوری0/5نمک

كیلوكالري0قاشقچایخوری0/5دارچین

كیلوكالري400قاشقغذاخوری5روغنسرخكردنی

داروخانهشبانهروزی

روناس)دکترترکمان(
طرفقراردادباکلیهبیمهها،شهرداریوبیمهایران

داروهایتخصصیوفوقتخصصی
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