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تخمه آفتابگردان
نيز  آفتابگردان  تخمه هاى 
انواع مغزها، حاوى  مانند 
و  آمينه  اسيدهاى  انواع 
منيزيم هستند كه اين ماده 
معدنى نيز مانند سلنيوم در 
مقابله با حاالت اندوه موثر 
است. البته دانه كتان نيز در 
اين زمينه عملكردى شبيه 
تخمه هاى آفتابگردان دارد. 
از همين رو، به عنوان تنقالتى 
سالم براى كسب انرژى و 

شادى توصيه مى شود. 

ماهى هاى چرب
تن  و  ساردين  سالمون، 
از جمله ماهى هاى چربى 
از صرف  هستند كه پس 
آنها، احساس نشاط سراغ 
شما مى آيد. در واقع، اين 
گروه از ماهى ها منبع غنى 
امگا3  چرب  اسيدهاى 
عالى  خواص  كه  هستند 
دارند.  بدن  سالمت  بر 
اسيدهاى چرب امگا3 به 
بهبود عملكرد مغز كمك 
مى كنند و از طرفى، در تنظيم 
هستند.  موثر  خلق وخو 
عالوه بر اين، امگا3 توليد 
مالتونين، هورمون موثر در 
تنظيم  و  مطلوب  خواب 
بيولوژيك بدن را  ساعت 

تسهيل مى كند. 

انواع آجيل و مغزها
بارها شنيده ايم گردو، بادام و 
ديگر مغزها جزو سالم ترين 
ميان وعده ها هستند. قطعا 
اين خوراكى هاى خوشمزه 
تاثير مثبتى در كسب انرژى 
و تجديد قوا در طول روز 
دارند زيرا منبع غنى از فيبرها، 
آمينه  اسيدهاى  و  منيزيم 
تيروزين،  مانند  ضرورى 
لوسين  و  متيونين  والين، 
تركيبات  اين  كه  هستند 
مغز  مطلوب  عملكرد  در 
طرفى،  از  دارند.  نقش 
 B6 مغزها سرشار از ويتامين
هستند. اين در حالى است كه 
ويتامين هاى گروه B نقش 
اساسى در ايجاد احساس 
شادى و نشاط دارند زيرا در 
توليد سروتونين؛ هورمون 
شادى به بدن كمك مى كنند. 

شكالت تلخ
خنده و نشاط پس از خوردن 
عجيب  شكالت  تكه اى 
مطالعات  نتايج  نيست! 
نشان داده كاكائوى موجود 
در شكالت داراى ناقل هاى 
عصبى است كه اندروفين؛ 
هورمون لذت و شادى را 
در مغز توليد مى كند. البته 
بايد توجه داشت مزه كردن 
شكالت در دهان نيز موجب 
تحريك قسمت هاى ادراك 
لذت در مغز مى شود. با اين 
حال كسب چنين تاثيرات 
مصرف  از  پس  مثبتى 
به  نسبت  تلخ  شكالت 
شكالت هاى شيرى بيشتر 
كاكائو  واقع،  در  است. 
مثبت  تاثيرات  اين  عامل 
است، نه صرفا انتخاب هر 

نوع شكالتى!

موز
و  گرمسيرى  ميوه اى  موز 
كه  است  شيرين  طعم  با 
بالفاصله پس از خوردن، 
ايجاد  آرامش  احساس 
مى كند. تعجب آور نيست 
زيرا قندهاى موجود در آن، 
توليد سروتونين را تحريك 
مى كند و پتاسيم باالى آن 
كاهش  را  فشارخون  نيز 
مى دهد. مصرف اين ميوه 
به خصوص براى افرادى كه 
كمى حالت عصبى دارند 
و از استرس رنج مى برند، 

توصيه مى شود. 

اسفناج
مقدار  بر  عالوه  اسفناج 
كالرى پايين و هضم سريع، 
 B9 از ويتامين منبع غنى 
است. تاثير اين ويتامين كه 
به «فوالت» شناخته مى شود، 
كامال بر خلق وخو تاييد شده 
زيرا سطح سروتونين مغز را 
در حد مطلوب نگه مى دارد. 
به عبارتى، مصرف فراوان 
به  مى تواند  سبزى  اين 
احساس شادى كمك كند. 
يك  مصرف  باشد  يادتان 
ليوان اسفناج مى تواند 50 
درصد نياز بدن به فوالت 

را تامين كند. 

آووكادو
آووكادو نيز مانند موز يكى 
از ميوه هاى بسيار مغذى و 
باال(حدود 260  كالرى  با 
كيلوكالرى در 100 گرم) 
است كه فوايد آن در بهبود 
پرفشارى خون، كلسترول 
باال و ديابت كنار تاثير مثبت 
بر خلق وخو كامال تاييد شده 
است. اين ميوه گرمسيرى، 
سرشار از اسيد آمينه اى به 
كه  است  «تيروزين»  نام 
موثر در  ناقل هاى عصبى 
افزايش ميل جنسى و تمايل 
به برقرارى ارتباط اجتماعى 
را توليد مى كند. همچنين 
منيزيم فراوان موجود در آن 
به عنوان ماده اى ضداسترس 

شناخته مى شود. 

گوجه فرنگى
رنگ زيباى گوجه فرنگى به 
دليل ليكوپن باالى آن است 
آنتى اكسيدانى  تركيبى  كه 
شناخته مى شود و البته طى 
روند پخت قابليت جذب 
بر  مى كند.  پيدا  بيشترى 
اساس پژوهشى كه محققان 
چينى و ژاپنى انجام داده اند، 
افزايش  موجب  ليكوپن 
درونى  نشاط  احساس 
مى شود و خوردن 2 تا 6 
عدد از اين سبزى در هفته، 
احتمال بروز افسردگى را 
كه  كسانى  به  نسبت 
گوجه فرنگى نمى خورند، 

كاهش مى دهد. 

زعفران
شادى آور  ادويه  زعفران 
سنتى  مشرق  طب  در 
زمين است كه در درمان 
بيش از 90 بيمارى كاربرد 
دارد. اين ادويه تاثير مقابله 
با افسردگى هاى خفيف را 
به  اشتها  تنظيم  با  و  دارد 
غذايى  اختالالت  بهبود 
كمك  ريزه خوارى  مانند 
اين  خوشبختانه  مى كند. 
زعفران  شادى آور  تاثير 
كامال بدون عوارض ناشى 
از داروهاى ضدافسردگى 

است.

گوشت ماكيان
گوشت مرغ و بوقلمون را 
مى توان جزو خوراكى هاى 
اين  كه  دانست  شادى آور 
تاثير به دليل وجود تريپتوفان 
اين اسيد  است. در واقع، 
آمينه در توليد سروتونين؛ 
و  خوش خلقى  هورمون 
همچنين مالتونين به بدن 

كمك مى كند. 

غالت سبوس دار
طبيعى است كه پس از صرف 
برنج، نان، سيب زمينى و... 
احساس آرامش ايجاد شود 
چراكه منابع حاوى نشاسته 
موجب آزاد شدن انسولين 
در بدن و درنتيجه افزايش 
سطح انرژى و نشاط بيشتر 
مى شود. البته در اين زمينه 
غالت  انواع  است  بهتر 
شود  انتخاب  سبوس دار 
تصفيه شده  غالت  زيرا 
بدن  جذب  سرعت  به 
رو،  همين  از  مى شوند. 
انسولين نيز دچار افزايش 
آنى و سپس افت مى شود 
كه قطعا بر خلق وخو نيز 
تاثير سوء خواهد داشت اما 
برعكس، غالت سبوس دار 
به تدريج انرژى را تامين 
مى كنند و در حفظ قندخون 
در سطح ثابت موثر هستند.

عسل
حتما شنيده ايد 
كه مصرف خوراكى هاى 
شيرين، شادى آور است اما 
شايد ندانيد با مصرف بيش 
از اندازه شيرين كننده هاى 
به  مغزتان  مصنوعى، 
خوردن آنها عادت مى كند 
و درنهايت به جاى ترشح 
بيشتر هورمون هاى شادى، 
در صورت دريافت نكردن 
خوراكى هاى شيرين، شما را 
غمزده خواهد  كرد. محققان 
معتقدند اگر به جاى مصرف 
قند و شكر با استفاده از عسل 
مغزتان را تحت تاثير قرار 
دهيد، شادى پايدارى ايجاد 
عسل  مصرف  و  مى شود 
برخالف شيرين كننده هاى 
مدتى  از  پس  مصنوعى، 
شدنتان  غمگين  باعث 
اين،  از  گذشته  نمى شود. 
وجود تركيبات ضدالتهاب 
در عسل، احتمال ابتال به 
افسردگى را كاهش مى دهد.

ماست پروبيوتيكى
معتقدند  پژوهشگران 
فراورده هاى  مصرف 
حاوى باكترى پروبيوتيك، 
بهبود  را  خلق وخو 
آنها،  نظر  از  مى بخشد. 
را  زمينه  ماست  مصرف 
براى ورود اين باكترى ها 
به بدن فراهم مى كند و در اين 
ماست هاى  ميان، مصرف 
باكترى هاى  با  غنى شده 
پروبيوتيك، توان مغز را براى 
توليد سروتونين، هورمون 

خوشحالى باال مى برد.
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در آستانه 19 خرداد، روز جهانى نشاط و خوشبختى

شادى در بشقاب غذا
مطالعات بسيارى بر اين نكته تاكيد دارند كه برخى مواد غذايى به دليل تركيباتى مانند فيبرها، اسيدهاى آمينه، اسيدهاى 
چرب اشباع، ويتامين هاى گروه B و... به طور طبيعى مى توانند افسردگى هاى خفيف را برطرف كنند و زمينه ساز احساس 
شادى و نشاط شوند. خوشبختانه اين خوراكى ها جزو مواد غذايى در دسترس هستند و انتخاب درست و شناخت اين 
تاثيرات مى تواند به افزايش احساس شادى و نشاط درونى كمك كند. ما نيز در آستانه روز جهانى نشاط و خوشبختى، 

موضوع «پوستر سالمت» را به مواد غذايى اى اختصاص داده ايم كه عادت به مصرفشان موجب بروز احساس نشاط در فرد مى شود. 

 ترجمه: 
مريم سادات 

كاظمى

بستنى يكى از دسرهاى خوشمزه  اى است كه طرفدارانش سن و سال خاصى ندارند. از آنجايى كه اين دسر محبوب 

از شير توليد مى  شود، جزو محصوالت لبنى است. بستنى، حالت منجمد دارد اما بعضى  افراد  دوست دارند پس 

از آب شدن، طعم آن را امتحان كنند. به  طور معمول، بستنى از مخلوط كردن خامه و برخى فراورده هاى لبنى 

ديگر با شكر و مواد طعم دهنده به دست مى  آيد. البته براى اينكه بستنى قوام الزم را به دست بياورد، موادى تحت 

عنوان قوام دهنده به اين مخلوط مى  افزايند. رنگ هاى مختلف نيز جزء جدايى  ناپذير بستنى ها هستند كه مى توانند 

بستنى هاى ميوه اى به رنگ هاى گوناگون به وجود بياورند. براى تهيه بستنى الزم است مخلوط مواد اوليه بستنى 

را در حالى  كه سرد مى  شود به آرامى تكان داد تا از تشكيل بلورهاى بزرگ يخ در آن جلوگيرى شود. اگر اين 

كار به درستى انجام شود، در پايان يك كرم يكدست و سرد به دست مى آيد كه مى توان از خوردن آن لذت برد. 

البته كنار طعم دلچسب بستنى، اين خوراكى به عنوان بهترين ماده شادى آور در دنيا شناخته مى شود و تا مدت ها 

اين باور وجود داشت اما بررسى ها نيز اين موضوع را تاييد كرده اند. متخصصان نورولوژى موسسه روان  شناسى 

لندن در تازه ترين بررسى هاى خود دريافته اند، خوردن بستنى موجب تحريك همان بخشى از مغز مى شود كه 

مسوول پردازش اطالعات مربوط به شادى و سرخوشى در افراد است. در اين بررسى مشخص شد خوردن 

بستنى بالفاصله بر ناحيه اى موسوم به «قشر چشمى پيشانى مغز» اثر مى  گذارد. جالب است بدانيد، اين پژوهش با 

حمايت مالى يكى از بزرگ  ترين شركت هاى توليد كننده بستنى در اروپا انجام شده است. در اين مطالعه دانشمندان 

از روش اسكن كردن مغز انسان استفاده و با كمك دستگاه اسكنر، نحوه عمل بخش هاى مختلف مغز داوطلبان را 

هنگام خوردن بستنى بررسى كردند. بر اساس نتايج به دست آمده، رابطه خوردن بستنى و ايجاد خوشحالى آنقدر 

سريع است كه تنها با خوردن يك قاشق پر از بستنى، فرمان خوشحالى به مغز فرستاده مى شود. 

بستنى؛  بهترين خوراكى شادى بخش
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