
طرز تهیه 
1. برای آماده  کردن این سوپ کرمی و خوشمزه، ابتدا باید روغن را در قابلمه نچسبی 
گرم کنید و پس از گرم شدن قارچ های ورقه شده را حدود 1 دقیقه در آن تفت دهید. 
2. بعد از اینکه قارچ ها کمی گرم شدند و مقداری آب انداختند، می توانید کرفس 
خردشده، هویج خردشده و پیازچه ها را هم به قارچ ها اضافه کنید و حدود 5 دقیقه 
تمام این سبزیجات را روی حرارت متوسط تفت دهید تا سطح بیرونی آنها کمی 
برشته شود. این کار به پیشگیری از له شدن سبزی ها در بافت سوپ کمک می کند. 
3. آرد، نمک و فلفل را با نصف لیوان آب مخلوط کنید و این ترکیب را به قدری 

هم بزنید که آرد شما گلوله گلوله نباشد و کامال در آب حل شده باشد. 
4. ترکیب آرد را به سبزیجات درون قابلمه اضافه کنید و 2 دقیقه آن را با سایر 

مواد حرارت دهید. 
5. 4 قالب عصاره مرغی که در اختیار دارید را در حدود 5 تا 7 لیوان آب ولرم 
حل کنید و این محلول را داخل قابلمه بریزید. حرارت را کمی باال ببرید تا سوپتان 

جوش بیاید. 
6. بعد از جوش آمدن سوپ، برنج را اضافه کنید و حرارت را تا حد متوسط 

پایین بیاورید. 
7. اجازه بدهید 5 تا 7 دقیقه تمام مواد به خوبی با یکدیگر بجوشند و بعد از این 

مدت حرارت زیر سوپ را پایین بیاورید. 
8. حدود 45 دقیقه اجازه بدهید تا سوپ شما با حرارت کم بجوشد و به غلظت 

مورد نظر برسد. 
9. حاال وقت آن رسیده که گوشت بوقلمون پخته و ریش ریش شده را با خامه و 

جعفری مخلوط کنید و این مخلوط را به سوپ خود بیفزایید. 
10. بعد از افزودن مخلوط بوقلمون کرمی به سوپ، حدود 2 تا 10 دقیقه 
دیگر اجازه بدهید تا سوپ شما کمی بجوشد. هر زمانی که احساس کردید 
این سوپ به غلظت مورد نظر رسیده، حرارت را خاموش کنید. برخی افراد، 
سوپ رقیق تر و آبکی را ترجیح می دهند و برخی دیگر دوست دارند سوپ 
بافتی غلیظ داشته باشد. از این رو، مدت  نهایی پخت به ذائقه خانواده شما در 

خوردن انواع سوپ بستگی دارد.

بسیاری از افراد بعد از خوردن وعده افطار دچار نفخ شدید می شوند و احساسی مانند سفتی 
یا پری شکم به آنها دست می دهد. این احساس، مخصوصا در مواردی که به صرف افطاری 
دعوت هستید، می تواند بسیار ناخوشایند باشد. بد نیست بدانید ایجاد تغییرات کوچک در 
نوع غذاهای افطاری یا حتی روش خوردن غذا در این وعده می تواند تا حد قابل قبولی باعث 
کاهش نفخ یا حتی از بین رفتن آن شود. از طرف دیگر، برخی افراد به دلیل ابتال به یبوست 
ناشی از روزه داری، پری بعد از صرف افطاری را احساس می کنند. این افراد هم می توانند 
به سادگی از طریق ایجاد تغییرات کوچکی در نوع و نحوه غذا خوردن شان در وعده افطاری، 
مشکل یبوست را از بین ببرند. در ادامه، با 14 نکته ساده، کاربردی و مفید برای پیشگیری یا 

کاهش نفخ و یبوست بعد از وعده افطاری از منظر طب سنتی آشنا می شوید. 
1. حجم غذای مصرفی در وعده افطار، رابطه مستقیمی با نفخ کردن دارد. به عبارت ساده تر، 
دستگاه گوارش بعد از 14 تا 15 ساعت روزه داری، توانایی دریافت و هضم حجم باالی 
مواد غذایی را ندارد و به دلیل ضعف ناشی از عدم هضم، دچار مشکالتی مانند تجمع گاز 
می شود. به همین دلیل هم در مرحله اول به افراد روزه دار توصیه می شود افطار را سبک، 
آرام و با مصرف خوراکی های گرم و نسبتا مایع آغاز کنند تا حرارت و شرایط معده برای 

پذیرش غذا آماده شود. 
2. توصیه ما به تمام افراد روزه دار، این است که تا حد ممکن، خوراکی های نفاخی مانند 
حبوبات را در وعده افطاری قرار ندهند و مصرف آنها را به وعده سحری موکول کنند. از 
این رو، بهتر است حتی آش یا سوپ هایی که قرار است برای افطار ماه رمضان تهیه شوند، 

بدون حبوبات یا با کمترین حجم از حبوبات پخته شوند. 
3. اگر بعد از خوردن افطاری سبک احساس گرسنگی نمی کنید، به هیچ عنوان و از روی 
عادت یا اجبار شام نخورید. به جای آن می توانید از میوه های مختلف استفاده کنید. این کار 

هم به پیشگیری از احساس پری بیش از حد در ساعات پایانی شب کمک می کند، هم جلوی 
آشفتگی خواب را می گیرد و هم افزایش مصرف میوه ها در فاصله افطار تا سحر، ابتال به 

یبوست را کاهش می دهد. 
4. بهتر است افراد روزه دار برای پیشگیری از ابتال به یبوست، تا حد امکان به انواع سوپ ها 
و آش های افطاری، مقداری روغن زیتون و آلو هم اضافه کنند. این کار باعث تحریک بیشتر 

روده ها و دفع راحت تر مواد زائد از بدن می شود. 
5. همان طور که همه ما می دانیم، مصرف نوشیدنی های گازدار در تمام وعده های غذایی، 
مخصوصا افطار، می تواند شدیدا باعث ایجاد نفخ شود بنابراین بهتر است عادت به نوشیدن 

انواع نوشابه های گازدار در ماه رمضان را کنار بگذارید. 
6. متاسفانه برخی افراد عادت به نوشیدن آب یا شربت های یخ در وعده افطاری دارند. این 
کار شدیدا باعث گرفتگی عضالت گوارشی، نفخ و دل دردهای شدید بعد از صرف افطار 

خواهد شد. 
7. اگر قرار است همراه وعده افطاری، سبزی خوردن هم مصرف کنید، سعی کنید سبزی هایی 
مانند گشنیز، شوید و نعناع را فراموش نکنید. این سبزی ها به کاهش نفخ یا پری بعد از خوردن 

افطاری کمک می کنند. 
8. اگر طرفدار دمنوش های سنتی هستید و بعد از خوردن افطاری، حتی افطاری های سبک، 
احساس سنگینی و پری می کنید، نوشیدن یک لیوان دمنوش آویشن حدود 30 دقیقه پس از 
صرف افطار را به شما توصیه می کنیم. دمنوش آویشن می تواند با کاهش رطوبت معده باعث 

تحلیل گازهای موجود در دستگاه گوارشی شود. 
9. افرادی که بعد از خوردن افطاری نفخ شدید دارند، می توانند نصف قاشق سوپ خوری 

سیاهدانه را با نصف قاشق سوپ خوری زنیان ترکیب کنند و قبل و بعد از افطاری، مقداری 
از این ترکیب را کف دست خود بریزند و بخورند. این کار کمک فراوانی به کاهش نفخ 

بعد از وعده افطار می کند. 
10.اگر یبوست بعد از افطار در ماه رمضان باعث آزار شدید شما می شود، می توانید ترکیبی از 
میوه هایی مانند آلو، زردآلو، گالبی، انجیر، مویز یا انگور را کمی حرارت بدهید تا مقداری نرم 

شوند سپس آنها را به عنوان میان وعده بعد از افطار یا قبل از سحر مصرف کنید. 
11.بهتر است بدانید انواع سوپ های حاوی هویج، سبزیجات و یک نوع غالت سبوس دار، 
همگی می توانند گزینه مناسبی برای نرم کردن روده ها در وعده افطاری باشند و باعث تسهیل 

عمل دفع در بدن شوند. 
12.اگر در ماه رمضان یبوست شدید دارید، به شما توصیه می کنیم مقداری انجیر و آلوی 
بدون هسته را در آب عسل خیس کنید. بعد از خیس خوردن کامل انجیر و آلو، آنها را با آب 
عسل مخلوط کنید تا پوره یکنواختی به دست بیاید. شما می توانید این پوره را داخل یخچال 
نگهداری کنید و بعد از شروع افطار یا قبل از خوردن سحری، مقداری از آن را مصرف کنید. 

این کار کمک مناسبی برای کاهش یبوست در ماه رمضان خواهد بود. 
13.شما می توانید مقداری آلو یا انجیر را در ترکیبی از گالب و آب هم خیس کنید. سپس 
آنها را بعد از شروع افطاری یا قبل از خوردن سحری مصرف کنید تا احتمال ابتال به یبوست 

در روزهای روزه داری را کاهش دهید. 
14.بد نیست مقداری گل سرخ یا گل محمدی خشک را به صورت پودر دربیاورید و قبل 
از خوردن سوپ افطاری، یک قاشق از این پودر را داخل سوپتان بریزید. این کار به کاهش 

شدید یبوست ناشی از روزه داری، مخصوصا بعد از وعده افطاری، کمک خواهد کرد.

14 توصیه ضدنفخ و یبوست بعد از افطار 

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1. برای ایجاد بافت بهتر در این سوپ، توصیه می کنیم به جای 
این  در  کنید.  استفاده  نیم دانه  برنج های  از  درسته  برنج های 
صورت، سوپ شما ظاهر و بافت مناسب تری برای خوردن 

پیدا خواهد کرد. 

2. برای افزایش فیبر و ارزش تغذیه ای این سوپ، بهتر است 
برنج نیم دانه قهوه ای را جایگزین برنج سفید کنید. 

مانند  مختلفی  سبزیجات  که  سوپ ها  انواع  تهیه  برای   .3
هویج، کرفس و کدو در آنها وجود دارند، بهتر است سبزیجات 
به صورت یکدست خرد شوند؛ یعنی یا همه آنها را به صورت 
حلقه ای خرد کنید یا به صورت نگینی یا حتی رنده کرده. این 
کار به زیباتر شدن ظاهر سوپ و بهبود بافت آن کمک می کند. 

4. اگر قرار است گوشت، مرغ یا بوقلمون ریش ریش شده 
به صورت  را  گوشت  است   بهتر  باشید،  داشته  سوپ  در 
تکه های  خوردن  هنگام  تا  نکنید  خرد  بلند  ریش ریش های 
گوشت از قاشق بیرون نزنند و سوپ خوردن را سخت نکنند. 

5. طعم دار کردن گوشت بوقلمون با نمک، فلفل و روغن 
زیتون قبل از پخت آن برای سوپ می تواند طعم نهایی سوپ 

را جذاب تر کند. 

6. اگر نمی خواهید از خامه در تهیه این سوپ استفاده کنید 
اما دوست دارید بافت سوپ شما به سوپ اصلی نزدیک تر 
باشد، می توانید 2 برابر مقدار خامه، شیر کم چرب را در دستور 

تهیه این غذا جایگزین کنید.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته برای پخت 
سوپ بوقلمون

غذایی مناسب برای وعده افطار مبتالیان به فشارخون  

سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات

پیشنهاد این غذا

اگر می خواهید مقدار کلسترول و کالری این غذا را کاهش 
دهید، به جای ران بوقلمون از سینه بوقلمون کمک بگیرید. 
افراد مبتال به کلسترول خون باال، حتی می توانند سینه مرغ 
را در این سوپ جایگزین گوشت بوقلمون کنند و خامه را 

کامال از ترکیب این غذا کنار بگذارند. 
اگر عصاره مرغ قالبی در اختیار ندارید، می توانید از آب مرغ 
کم نمک یا حتی آبی که بوقلمون را در آن پخته اید هم برای 
تهیه این سوپ کمک بگیرید. فقط به خاطر داشته باشید بهتر 
است آب مرغ، آب گوشت یا آب بوقلمون خانگی که قرار 
است برای سوپ ها مورد استفاده قرار بگیرند، حتما قبل از 

مصرف صاف شوند. 
این  به دستور پخت  باال می توانند  به فشارخون  مبتال  افراد 
سوپ، مقداری کدو، نخود فرنگی و گشنیز را هم اضافه کنند. 
اگر نوجوان روزه داری در منزل دارید یا خودتان جزو افراد 
الغر هستید، می توانید هنگام سرو این سوپ حدود 1 قاشق 

غذاخوری دانه کنجد خام روی ظرف سوپ هر نفر بریزید.

پیشنهاد سرآشپز

/10 آماده می شود

/60 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.

مواد الزم )برای 4 نفر(

22 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

انواع سوپ به شرط اینکه 
دارای مواد مغذی مناسب 
نان  مقداری  با  و  باشند 
جزو  شوند،  مصرف 
بهترین گزینه ها برای وعده افطاری محسوب 
می شوند. سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات 
جزو آن گروه از سوپ هایی است که به دلیل 
داشتن سدیم بسیار پایین، گزینه خوبی برای 
مبتالیان به فشارخون در ماه رمضان است. 
این سوپ به اندازه ای سرشار از ریزمغذی ها و 
درشت مغذی های فراوان است که متخصصان 
مصرف آن را در طول سال برای افراد سالمند، 
بیماران قلبی و افراد مبتال به دیابت هم مناسب 
می دانند. سوپ بوقلمون با برنج و سبزیجات، 
نوعی سوپ بومی قاره آمریکاست که کالری 
نسبتا پایین آن باعث شده این غذا در برنامه 
افطاری بسیاری از مسلمانان جهان هم جا بگیرد. 

همراهان این غذا 
بهترین همراه برای این سوپ در وعده افطاری، 
حدود 2 کف دست نان سبوس دار مانند 
سنگک، تافتون یا نان سبوس دار مخصوص 
سوپ است. برای باالتر بردن ارزش تغذیه ای 
این غذا می توانید مقداری سبزی خوردن که 
شامل گشنیز، ریحان و نعناع باشد را هم 
کنار ظرف سوپ بوقلمون سرو کنید. بهترین 
چاشنی برای همراهی با این سوپ می تواند 
مقداری آبلیموی تازه یا ترکیب آب نارنج با 
روغن زیتون باشد. در صورت تمایل می توانید 
آبلیمو را هم قبل از افزودن به این سوپ با 
روغن زیتون مخلوط کنید. در این صورت، 
طعم جذاب تری به سوپ خود خواهید داد. 

مقدار کالری 
 1310 مجموع  در  یادشده  غذایی  مواد 
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت تقسیم 
کردن این سوپ میان 4 نفر به هر یک از 
آنها حدود 327 کیلوکالری انرژی خواهد 
رسید. البته در صورتی که این غذا با نان میل 
شود، به ازای هر برش 30 گرمی نان باید 
80 کیلوکالری انرژی به عدد یادشده افزود.

 

ارزش تغذیه ای
هر وعده از این غذا حاوی 11 گرم چربی 
)4 گرم چربی اشباع(، 3 گرم فیبر، 29 گرم 
کربوهیدرات، 37 گرم پروتئین، 57 میکروگرم 
فوالت، 80 میلی گرم کلسترول، 3 گرم قند، 
4518 واحد بین المللی ویتامین A، 6 میلی گرم 
ویتامین C، 73 میلی گرم کلسیم، 2 میلی گرم 
آهن، 364 میلی گرم سدیم و 748 میلی گرم 
پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 90 درصد 
از نیاز روزانه بدن به ویتامین A را تامین کند. 
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27دستور آشپزی شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

كيلوكالري90قاشق غذاخوری1روغن زیتون فرابکر

كيلوكالري50ليوان2قارچ ورقه شده

كيلوكالري20ليوان3/4كرفس خردشده

كيلوكالري20ليوان3/4هویج خردشده

كيلوكالري5ليوان1/4پيازچه خردشده

كيلوكالري160ليوان1/4آرد چندمنظوره

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/4نمک

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/4فلفل سياه تازه سایيده شده

كيلوكالري60قالب4عصاره مرغ

كيلوكالري320پيمانه1برنج

گوشت بوقلمون پخته و 
كيلوكالري220ليوان3ریش ریش شده

كيلوكالري360ليوان1/2خامه كم چرب

كيلوكالري5قاشق غذاخوری2جعفری ساطوری شده


