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پای صحبت های دکتر محمدرضا وفا متخصص تغذیه درباره: 

بهترین سحری و افطار

: اگر موافق باشید، با این سوال شروع کنیم که 
اولین توصیه شما برای وعده سحری چیست؟ 

پیش از اینکه بخواهیم درباره وعده سحری توضیح بدهیم، 
باید یادآور شویم افراد روزه دار بهتر است برنامه زندگی 
خود را در این ماه به گونه ای تنظیم کنند که خواب کافی در 
طول شبانه روز داشته باشند. داشتن خواب کافی می تواند به 
بهبود کیفیت روزه داری کمک کند زیرا فرد روزه دار زمانی 
که خواب مناسبی داشته باشد، می تواند بدنش را برای بیدار 
شدن در زمان مناسب برای خوردن وعده سحری آماده 
کند. از بحث خواب که بگذریم، بهتر است بدانید توصیه 
ما به افراد روزه دار این است که حداقل حدود 45 دقیقه تا 
1 ساعت قبل از اذان صبح بیدار شوند و پیش از خوردن 
وعده سحری، یک میوه یا مقداری صیفی مانند هندوانه میل 
کنند تا در طول روز مشکل چندانی از نظر کمبود آب و 
مایعات بدن برایشان ایجاد نشود. اگر هر روز صبح تمایل 
به خوردن میوه یا صیفی ندارید، می توانید قبل از صرف 
سحری یک پیاله ماست کم چرب که با خیار یا سبزیجات 

ترکیب شده، میل کنید. 
: وعده اصلی سحری باید چه ویژگی هایی 

داشته باشد؟ 
بعد از خوردن میوه ها، صیفی ها یا کمی ماست وخیار می توانید 
چند دقیقه به بدن تان استراحت بدهید و سپس وعده اصلی 
سحری که می تواند شبیه وعده ناهار باشد را میل کنید. البته 
به خاطر داشته باشید ما مصرف حجم باالیی از مواد غذایی 
پروتئینی یا گوشت ها را چندان برای وعده سحری مناسب 

نمی دانیم زیرا متابولیسم هضم و جذب پروتئین ها به آب 
بیشتری در بدن نیاز دارد. از این رو، اگر شما غذاهای سرشار 
از پروتئین را برای وعده سحری در نظر بگیرید، حتما زودتر 
و بیشتر در طول روز تشنه خواهید شد. از بحث پروتئین که 
بگذریم، وعده سحری می تواند شامل انواع کربوهیدرات ها 
مانند نان یا برنج باشد و بهتر است سهم مصرف روغن 
یا چربی روزانه را هم در وعده سحری بگنجانید زیرا 
چربی ها دیرتر از سایر گروه های غذایی هضم می شوند و 
به این ترتیب می توانند برای مدت طوالنی تری انرژی شما 
را در طول روز تامین کنند. میان انواع کربوهیدرات ها هم 
کربوهیدرات های سبوس دار یا قهوه ای به دلیل فیبر باالتری 
که دارند، بیشتر توصیه می شوند زیرا آنها هم دیرتر هضم 
خواهند شد و برای مدت  طوالنی تری شما را سیر نگه 

خواهند داشت. 
: آیا ممنوعیت خاصی هم برای وعده سحری 

وجود دارد؟ 
بله، بهتر است در وعده سحری از خوردن غذاها و خوراکی های 
شور، ترش و تند خودداری کنید زیرا این ترکیبات می توانند 
در طول روز شما را شدیدا تشنه کنند. استفاده از سیر و 
پیاز هم به دلیل بو گرفتن دهان در طول روز به هیچ عنوان 

همراه با وعده سحری توصیه نمی شود. 
: نظرتان در مورد نوشیدنی های مناسب برای 

وعده سحری چیست؟ 
آب ساده همواره در اولویت اصلی برای وعده سحری و 
وعده افطاری تا سحری قرار دارد اما اگر به نوشیدن چای 

اصرار دارید، حتما چای بسیار رقیق و هم دمای محیط 
مصرف کنید. نوشیدن چای پررنگ به دلیل کافئینی که دارد، 

می تواند باعث دفع بیشتر آب در طول روز از بدن شود 
و فرد روزه دار را با کم آبی بدن مواجه کند. 

: اگر فردی برای وعده سحری خواب 
بماند و زمان کافی برای خوردن سحری کامل 
نداشته باشد، بهترین توصیه خوراکی برای 

او چه خواهد بود؟ 
اگر برای سحری خواب ماندید و وقت کافی 

برای خوردن یک وعده کامل را نداشتید، توصیه 
ما به خوردن یک نوع کربوهیدرات با یک نوع 

چربی است، مثال نان و خامه، نان و پنیر پرچرب، 
نان و کره یا برنج و کره، هر کدام می توانند گزینه مناسبی 
باشند. اگر در همین حد هم زمان نداشتید، می توانید یک 
لیوان شیر با کمی نان و خرما میل کنید. گزینه دیگر این 
است که شب هایی که خسته هستید و احتمال می دهید برای 
سحری خواب بمانید و وقت کافی برای خوردن غذا نداشته 
باشید، یک تخم مرغ آبپز را با پوست داخل یخچال بگذارید 
و اگر خواب ماندید، آن را سریع پوست بگیرید و همراه 
نان، کمی گوجه فرنگی، خیار یا سبزی میل کنید. از آنجایی 
که تخم مرغ نوعی پروتئین است، اگر قرار باشد در وعده 
سحری میل شود، باید حتما همراه سبزی ها و صیفی های 

فراوان خورده شود تا شما را در طول روز تشنه نکند. 
: اولین توصیه شما برای باز کردن روزه چیست؟ 
از آنجایی که در سال های اخیر، زمان ناشتایی ناشی از 

روزه داری حدود 14 تا 15 ساعت است، بهتر است افطار 
را با آرامش و با یک نوشیدنی ولرم مانند آب ولرم، چای 
ولرم کمرنگ یا شیر ولرم همراه یک میوه شیرین مانند 
انجیر، توت یا خرما شروع کنید. نوشیدن آب یا شربت های 
سرد هنگام افطاری به هیچ عنوان توصیه نمی شود زیرا این 
کار می تواند شوک بزرگی برای دستگاه گوارش باشد و 
مشکالت گوارشی فراوانی برای شما ایجاد کند. به طور کلی 

هرچه دمای مایعاتی که قرار است برای وعده افطاری میل 
کنید، به دمای بدن نزدیک تر باشد، بهتر است. 
: بعد از این مایعات، چه بخوریم؟ 

بهتر است بعد از باز کردن روزه با مایعات ولرم و یک 
نوع قند ساده، مقداری غذای سبک مانند نان و پنیر همراه 
گردو یا سبزی خوردن یا خیار و یا گوجه فرنگی مصرف 
کنید. بعد از آن کمی به بدن تان استراحت بدهید تا دستگاه 
گوارش آمادگی الزم را پیدا کند. حدود 20 تا 30 دقیقه 
پس از صرف غذای سبک می توانید یک عدد میوه فصل 

یا مقداری هندوانه یا انواع ملون ها را میل کنید. 
: توصیه شما به افرادی که شام و افطار را 

همزمان میل می کنند، چیست؟ 
بهتر است برای حفظ سالمت دستگاه گوارش، این کار را 
انجام ندهید و بین افطاری تا شام، حداقل 1 ساعت فاصله 
بگذارید. سپس شام را مانند سایر وعده های شام که در 
طول سال میل می کردید، مصرف کنید. میوه ها می توانند 
گزینه مناسبی برای گنجانده شدن در وعده بین افطار تا 
شام باشند. عالوه بر این، ما به افراد روزه دار توصیه می کنیم 
در صورت تمایل، حدود 30 دقیقه قبل از خواب هم، یک 
لیوان شیر ولرم بنوشند تا هم ریزمغذی های بدن شان تامین 

شود و هم خواب بهتری را تجربه کنند. 
: برخی افراد روزه دار در وعده افطاری، غذاهایی 
مانند سوپ، آش یا حلیم را میل می کنند و دیگر تمایلی 
به خوردن شام ندارند. آیا حذف شام در این موارد، 

مشکلی ایجاد نمی کند؟ 
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانید ما به هیچ عنوان 
خوردن غذاهای کامال مایع برای وعده افطار را توصیه 
نمی کنیم زیرا این کار می تواند باعث ایجاد برخی 
مشکالت گوارشی مانند ریفالکس شود. غذاهای 
جویدنی اولویت بیشتری برای انتخاب در وعده 
افطار دارند. به همین دلیل هم حتی اگر قرار 
است سوپ، آش یا حلیم برای افطاری داشته 
باشید، حتما مقداری نان کنارشان بخورید 
تا عمل جویدن غذا را به طور طبیعی انجام 
دهید. حاال اگر با خوردن این موارد یا حتی 
نان و پنیر احساس سیری داشتید، نیاز چندانی به 
خوردن شام وجود نخواهد داشت و حذف شام در 
این موارد مشکلی برای شما ایجاد نخواهد کرد. توصیه 
می شود تا زمان خواب، مصرف میوه ها، آب ساده و شیر 

ولرم را فراموش نکنید. 
: توصیه آخر؟ 

باز هم تاکید می کنم برای پیشگیری از کم آبی بدن در طول 
روزهای روزه داری، مصرف میوه ها و آب ساده در وعده 
سحری و از افطاری تا سحر را فراموش نکنید و همیشه 
انواع ساالدها و سبزی ها را کنار وعده های سحری و افطاری 
داشته باشید. بهتر است در روزهای روزه داری، کارهایی 
که به تمرکز بیشتری نیاز دارند را در ساعت های ابتدایی 
روز انجام دهید زیرا هرچه به ساعات پایان روز نزدیک تر 
شوید، تمرکز روزه دار به دلیل کاهش آب بدن و افت قندخون 

کمتر خواهد شد.

موارد  از  یکی 
مهمی که همزمان 
ماه  شروع  با 
به  باید  رمضان 
رعایت  باشیم،  داشته  توجه  آن 
نکات تغذیه ای در وعده سحری 

و افطاری است. 
روزه داری،  روزهای  در  ما  اگر 
برنامه خواب و خورد و خوراکمان 
را به خوبی تنظیم کنیم، می توانیم 
به  سالمت  با  همراه  را  ماه  این 

پایان برسانیم. 
برای آگاهی بیشتر درباره بهبود 
و  سحری  وعده های  کیفیت 
دکتر  با  گفت وگویی  افطاری، 
محمدرضا وفا، متخصص تغذیه 
و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، انجام داده ایم. 

 راضیه فیضی 

توصیه های تکمیلی
 

برخی افراد قبل از شروع ماه رمضان، مشکالت یا 
بیماری هایی دارند که مانعی جدی برای روزه داری 
نیستند. با این حال، این گروه از افراد باید با رعایت 
برخی نکات تغذیه ای مانع از تشدید یا عود بیماری 
شوند یا بتوانند آنها را در ایام روزه داری با تغذیه 
که  مشکالتی  رایج ترین  از  کنند.  کنترل  مناسب 
روزهای  در  تغذیه ای  نکات  رعایت  با  می توان 
موارد  به  می توان  برآمد،  آن  پس  از  روزه داری 

زیر اشاره کرد: 

سردرد و آب کافی نوشیدن
اگر در ماه رمضان مدام دچار سردرد می  شوید و 
این سردردها قبل از ماه رمضان در شما چندان 
شایع نبوده اند، چند احتمال برایتان مطرح است: 
کمبود خواب، کاهش قندخون در ساعات پایانی 
روز، کاهش مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین 
یا کم آب شدن بدن. درواقع، همگی این احتماالت 
روزهای  در  به سردرد  ابتال  عوامل  از  می توانند 
روزه داری باشند. به این منظور توصیه می شود اوال 
در ماه رمضان، خواب و استراحت کافی داشته 
بهتر است برای کاهش  باشید. در مرحله بعدی 
سردرد ناشی از افت قندخون، در وعده سحری 
از قند و شکر یا نوشیدنی ها و خوراکی های حاوی 
قند و شکر استفاده نکنید. در غیر این صورت با 
نوسانات قندخون در طول روز مواجه خواهید شد. 

مناسب تری  گزینه  نشاسته ای،  کربوهیدرات های 
برای تامین انرژی در وعده سحری هستند. مصرف 
میوه ها، سبزی ها، صیفی ها و آب کافی در وعده 
افطار تا سحر می تواند به پیشگیری از کم آب شدن 
بدن و سردرد ناشی از آن کمک کند. توصیه می شود 
برای جلوگیری از سردرد ناشی از کم آبی یا افت 
قندخون، ساعت های پایانی روز که منتهی به اذان 
مغرب هستند را به جای کار و فعالیت به خواب 
و استراحت اختصاص دهید. برای پیشگیری از 

سردرد ناشی از کاهش مصرف کافئین هم توصیه 
مي شود از چند روز قبل از ماه رمضان، مصرف 
بسیار  را  یا چای مصرفی  دهید  را کاهش  چای 
کمرنگ کنید تا کم کم بدن تان به کاهش مصرف 

کافئین عادت کند. 

بیماری های گوارشی و خوب جویدن
اگر دچار زخم های گوارشی هستید، باید درباره 
روزه داری حتما با پزشک معالج تان مشورت کنید 

اما اگر از سایر بیماری های گوارشی مانند نفخ، 
ریفالکس یا سوء هاضمه رنج می برید، بهتر است 
برای کاهش مشکالت گوارشی در ایام روزه داری، 
خودتان را عادت بدهید وعده افطار و سحر را بسیار 
با آرامش و آهسته بخورید. خوب جویدن مواد 
غذایی به کاهش مشکالت گوارشی در روزهای 
مشکالت  دچار  افراد  می کند.  کمک  روزه داری 
گوارشی باید از خوردن غذاهای چرب و سنگین، 
حتی آش ها یا حلیم های سنگین، در ماه رمضان 

بپرهیزند و وعده های غذایی را بیشتر اما حجم شان 
کلی  افطار،  وعده  یک  در  یعنی  کنند؛  کمتر  را 
خوراکی را به عنوان افطاری و شام با هم نخورند 
تا مشکالت گوارشی شان تشدید نشود. از دیگر 
مواردی که می تواند مشکالت گوارشی را در ماه 
غذاهای  مصرف  از  پرهیز  دهد،  کاهش  رمضان 
پرادویه و نوشیدنی های گازدار همراه وعده سحر 
یا افطار است. بد نیست بیماران مبتال به مشکالت 
گوارشی، کمی عسل را به نوشیدنی های سحری 

یا افطاری شان اضافه کنند.
 

دیابت و با فاصله غذا خوردن
افراد مبتال به دیابت حتما باید درباره توانایی یا 
معالجشان  پزشک  با  روزه داری،  برای  ناتوانی 
و  دارید  کنترل شده  دیابت  اگر  کنند.  مشورت 
پزشک شما مانعی برای روزه داری تان نمی بیند، 
میان  روزه داری  ایام  طول  در  است  بهتر 
و  برنج  نان،  مانند  نشاسته ای  کربوهیدرات های 
ماکارونی، انواع سبوس دار آنها که مانع افزایش 
ناگهانی قندخون می شوند را مصرف کنید. افراد 
دیابتی باید بین وعده افطار و شام فاصله بیندازند 
تا دچار نوسان ناگهانی قندخون نشوند. خوردن 
می تواند  افطار  هنگام  طبیعی  عسل  قاشق  یک 
گزینه مناسبی برای مبتالیان به دیابت باشد. این 
شیرین،  سیب  می توانند  هم  میوه ها  میان   افراد 
گالبی و زردآلو را در وعده بین افطار تا سحر 
مصرف کنند. معموال به مبتالیان به دیابت توصیه 
افت  از  پیشگیری  برای  ماه رمضان  می شود در 
قندخون، از ورزش کردن یا انجام فعالیت های 

بدنی شدید پرهیز کنند.

 دکتر محمود خدادوست
متخصص طب سنتی

استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

اگر برای 
سحری خواب ماندید 

و وقت کافی برای خوردن 
یک وعده کامل را نداشتید، توصیه 

ما به خوردن یک نوع کربوهیدرات با یک نوع 
چربی است، مثال نان و خامه، نان و پنیر پرچرب، نان و 

کره یا برنج و کره، هر کدام می توانند گزینه مناسبی باشند. 
اگر در همین حد هم زمان نداشتید، می توانید یک لیوان 

شیر با کمی نان و خرما میل کنید. گزینه دیگر این 
است که یک تخم مرغ آبپز را با پوست داخل 

یخچال بگذارید، آن را سریع پوست 
بگیرید و همراه نان، کمی 

گوجه فرنگی، خیار یا 
سبزی میل 

کنید


