
شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش 
وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تايید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم اسماعیل زاده! ابتدا یک توضیح کلی درباره شرایط 
عمومی خود و دلیل گیاهخوار شدن تان به ما ارائه می دهید؟ 

من از حدود 26-27 سالگی تا همین 2 سال پیش، بیماری های فراوانی 
مانند کبد چرب، کیست تخمدان، مشکالت کلیوی و مشکالت گوارشی 
مانند ریفالکس و احساس مداوم پُری سر دل داشتم. در دوران دانشجویی، 
فست فود و گوشت های کبابی زیاد مصرف می کردم. در طول روز، 
حجم باالیی از شیر و لبنیات هم مصرف می کردم اما میزان مصرف 
میوه ها و سبزی ها در برنامه غذایی ام بسیار محدود بود. به همین دلیل 
هم بدنم بسیار ملتهب شده بود و عالوه بر مشکالت داخلی، دچار 
بیماری های التهابی پوستی هم شده بودم. از این رو، حدود 2 سال پیش 

بود که با خواندن برخی مقاالت تصمیم گرفتم که گیاهخوار شوم. 
: دقیقا در مقاالتی که خواندید، چه مطالبی ذکر شده بود؟ 
من با خواندن این مقاالت متوجه شدم که مصرف شیر و لبنیات، 

تخم مرغ و گوشت های مختلف می تواند باعث افزایش التهاب در 
بدن و ابتال به بیماری های مختلف شود. از این رو، تصمیم گرفتم 
که یک روزه مصرف تمامی منابع حیوانی را از رژیم غذایی ام کنار 
بگذارم. االن حدود 2 سال است که هر روز صبح ناشتا آب کرفس 
مصرف می کنم و در طول روز هم فقط با میوه ها و سبزی های 

مختلف تغذیه می کنم. 
: یعنی درحال حاضر شما رژیم خام گیاهخواری دارید؟ 
سبزی  و  میوه  فقط  هفته  روزهای  بیشتر  که  هرچند  کامال؛  نه 
خام مصرف می کنم، اما یک روز در هفته هم برنج پخته شده با 
سبزیجات یا سیب زمینی آب پز در کنار میوه ها و سبزی های دیگر 
می خورم. در رژیم غذایی این دو سال اخیرم مغزدانه های خام 
هم به وفور وجود داشته اند. من فکر می کنم که با همین میوه ها، 
سبزی ها و مغزدانه ها توانسته ام تمامی نیازهای بدنم را تامین کنم. 

: مشکالتی که داشتید، با رژیم گیاهخواری برطرف شده اند؟ 
بله کامال؛ مشکل کبد چرب، مشکالت گوارشی و مشکالت پوستی 
من همگی مدتی بعد از شروع گیاهخواری برطرف شدند و درحال 
حاضر بدون مصرف هیچ نوع مکملی دچار کمبود تغذیه ای نیستم 
و قد و وزن ایده آلی هم دارم. از این رو، از تصمیمی که گرفته ام 
راضی هستم و فکر می کنم که می توانم این برنامه غذایی را تا 
پایان عمر ادامه بدهم. من با مصرف روزانه میوه ها و سبزی های 
خام توانستم که کبد چرب را درمان کنم و متوجه شدم که استفاده 
از میوه ها و سبزی های فراوان به پاکسازی بدن از سموم مختلف 
اطرافم هستند،  در  که  افرادی  تمام  به  این رو،  از  کمک می کند. 
همیشه توصیه می کنم که برای پاکسازی بدنشان از سموم مختلف 
حتما مصرف تمامی منابع غذایی حیوانی را کنار بگذارند و به 

استفاده از میوه ها، سبزی ها و مغزدانه های خام روی بیاورند.

خانماسماعیلزادهخانماسماعیلزادهکهکه22سالاستازرژیمگیاهخواریپیرویمیکند،میگوید:سالاستازرژیمگیاهخواریپیرویمیکند،میگوید:

با حذف شیر و لبنیات، التهاب بدنم کاهش پیدا کرد!با حذف شیر و لبنیات، التهاب بدنم کاهش پیدا کرد!

6توصیهتغذیهای
بهافرادگیاهخوار

 دکتر ایرج خسرونیا/ رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران

نگاه متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان »زهرا اسماعیل زاده«، 39 ساله هستیم که به دلیل 
مشکالتی که در سال های اخیر داشته اند، تصمیم گرفته اند تا رژیم گیاهخواری را انتخاب 
کنند. خانم اسماعیل زاده تاکید دارند که پس از گیاهخوار شدن همه مشکالتشان برطرف شده 
است و حاال قد و وزن ایده آلی دارند. در ادامه این مطلب، بیشتر با ایشان درباره وضعیت 
فعلی ایشان صحبت می کنیم و نظر کارشناسان سالمت را هم درباره خانم اسماعیل زاده جویا می شویم. 
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گیاهخواری گیاهخواری 
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پرسش  اولین  به عنوان  دکتر!  آقای   :
این که نظر کلی شما درباره روند تغییر رژیم 

چیست؟  اسماعیل زاده  خانم  غذایی 
اگر بخواهم خیلی واضح صحبت کنم، باید بگویم 
که رفتارهای غلط تغذیه ای در خانم اسماعیل زاده 
باعث ابتالی ایشان به کبد چرب، کیست تخمدان، 
مشکالت پوستی و مشکالت گوارشی شده بود. 
خود خانم اسماعیل زاده می گویند که در دوران 
دانشجویی به مصرف فست فودها و گوشت های 
کبابی عالقه زیادی داشتند. اگر فردی رژیم غذایی 
مناسبی داشته باشد و در طول روز هم از همه 
گروه های غذایی به شکل صحیح استفاده کند، 
دچار چنین مشکالتی نمی شود و الزم نیست که 
تمامی منابع غذایی حیوانی را از رژیم غذایی کنار 
بگذارد. مثال مصرف دو وعده ماهی، یک وعده 
گوشت قرمز و دو وعده مرغ در طول هفته به 
این شرط که با روش هایی مانند بخارپز، فرپز، 
آب پز یا کبابی )بدون استفاده از شعله مستقیم( 
سالمت  برای  مشکلی  نه تنها  باشند،  شده  تهیه 
بدن به وجود نمی آورند بلکه می توانند به تامین 
نیاز بدن هم کمک  امالح و ویتامین های مورد 
کنند. بنابراین، خانم اسماعیل زاده به جای این که 
به طور ناگهانی تصمیم بگیرند تمامی منابع غذایی 
حیوانی را از رژیم غذایی خودشان کنار بگذارند 
باید با مشورت یک متخصص تغذیه حتما برای 

اصالح رژیم غذایی خود اقدام می کردند. 
که  می گویند  اسماعیل زاده  خانم   :
براساس مقاالتی که خوانده اند، متوجه شده اند 
که مصرف شیر و لبنیات باعث افزایش التهاب 
در بدن می شود و به همین دلیل هم استفاده 
نظر  کنار گذاشته اند.  را  منابع غذایی  این  از 

شما در این مورد چیست؟ 
ثابت  که  نداریم  معتبری  علمی  منبع  هیچ  ما 
کرده باشد مصرف شیر و لبنیات می تواند باعث 
افزایش التهاب در بدن شود. چند مقاله محدود 
نمی توانند در علم تجربی به عنوان منبع موثق و 

قابل  اتکا در نظر گرفته شوند. مقاالت علمی در 
صورتی به منبع قابل استناد تبدیل می شوند که 
تحقیقات فراوانی، یافته های موجود در آنها را 
لبنیات  اثبات رسانده باشد. در مورد شیر و  به 
بهتر است این نکته را بدانید که بلندقدترین و 
تنومندترین مردم جهان که مردم هلند، آلمان و 
400 و   ،480 به ترتیب سالیانه  فرانسه هستند، 
380 لیتر )به ازای هر نفر( شیر مصرف می کنند. 
ثروتمند حدود  این رقم در کشورهای صنعتی 
شیر  مصرف  که  بود  قرار  اگر  است.  لیتر   320
در  بیماری  و  التهاب  افزایش  باعث  لبنیات  و 
بدن شود، امروزه مردم هلند جزو بلندقدترین 
برایتان  شاید  نبودند.  جهان  مردم  سالم ترین  و 
جالب باشد که بدانید میانگین مصرف شیر در 
ایران حدود 80 لیتر به ازای هر نفر در طول سال 
بود که ما قصد داشتیم این رقم را به 160 لیتر 
اقتصادی  شرایط  متاسفانه  اما  برسانیم  سال  در 

باعث شد که این عدد به 60 لیتر و حتی کمتر 
تاکید  هم  باز  ترتیب،  این  به  کند.  سقوط  هم 
برنامه غذایی سالم، صحیح  می کنم که در یک 
و اصولی به هیچ وجه شیر و لبنیات حذف شدنی 
نیستند و ما همیشه به همه افراد توصیه می کنیم 
2 لیوان شیر در کنار ماست  که روزانه حداقل 

کنند.  پنیر مصرف  و 
دارند  تاکید  اسماعیل زاده  خانم   :
ایده آل  به قد و وزن  از گیاهخواری  بعد  که 
رژیم های  از  پیروی  شما  نظر  به  رسیده اند. 
گیاهخواری تا چه اندازه می تواند در تناسب 

باشد؟  اندام موثر 
که  افرادی  سایر  و  اسماعیل زاده  خانم  شرایط 
گمان می کنند تناسب اندام ایده آلی دارند، باید 
از نظر علمی بررسی شود. گاهی اوقات ما از 
وزن  و  قد  که  می کنیم  تصور  ظاهرمان  روی 
ایده آلی داریم اما بعد از بررسی های الزم معلوم 

می شود که حجم عضالت بدنمان کمتر از حجم 
چربی های بدن است. در چنین شرایطی ممکن 
ترکیب  اما  باشیم،  داشته  ما وزنی طبیعی  است 
بدنمان طبیعی نباشد درحالی که همین غیرطبیعی 
آینده  سال های  در  می تواند  بدن  ترکیب  بودن 
 2 نوع  دیابت  به  ابتال  یا حتی  مشکالت کبدی 

را به دنبال داشته باشد. 
خانم  این که  درباره  شما  نظر   :
اسماعیل زاده می گویند بعد از رژیم گیاهخواری 
تمام  و  ندارند  خاصی  تغذیه ای  کمبود  هیچ 

مشکالتشان هم برطرف شده، چیست؟ 
خانم  نادرست  تغذیه ای  رفتارهای  از  یکی 
فست فودها  مصرف  به  عادت  اسماعیل زاده، 
همین  گذاشتن  کنار  که  درحالی  است،  بوده 
عادت نادرست می تواند به برطرف شدن بیماری 
کند.  بیماری های گوارشی کمک  یا  کبد چرب 
اگر خانم اسماعیل زاده رفتارهای تغذیه ای خود 

را اصالح می کردند و در طول روز هم از میوه 
و سبزی کافی در کنار سایر منابع غذایی سالم 
کمک می گرفتند، باز هم بیماری هایشان درمان 
می شد و نیازی به گیاهخواری مطلق نداشتند. از 
طرف دیگر، این خانم می گویند که هیچ کمبود 
بدانید  است  بهتر  اما  ندارند  خاصی  تغذیه ای 
نوعی  B12 که کمبود آن می تواند  که ویتامین 
کم خونی را به دنبال داشته باشد، در هیچ کدام از 
منابع گیاهی موجود نیست. این ویتامین می تواند 
5 سال در بدن ذخیره شود. خانم  تا   3 حدود 
گیاهخوار  که  است  سال   2 تازه  اسماعیل زاده 
شده اند. بنابراین، ممکن است تا 3 سال دیگر هم 
متوجه کمبود ویتامین B12 نشوند. هرچند که 
ما مخالف رژیم های گیاهخواری اصولی نیستیم 
برای  باید  اسماعیل زاده  مانند خانم  افرادی  اما 
گیاهخواری  از  ناشی  مشکالت  از  پیشگیری 
غیراصولی و پیشگیری از کم خونی یا مشکالت 
ـ عصبی ناشی از کمبود ویتامین B12 حتما  مغزی 
رژیم غذایی خود را با مشورت یک متخصص 
تغذیه تنظیم کنند تا دچار عوارض خاصی نشوند. 
اینکه  پرسش،  آخرین  به عنوان   :
به  اسماعیل زاده  خانم  مانند  افراد  از  خیلی 
ناشتا  به صورت  کرفس  آب  روزانه  مصرف 
روی  مختلف  سموم  از  بدن  پاکسازی  برای 
می آورند، نظر شما درباره این کار چیست؟ 
است.  تنوع  و  تناسب  تعادل،  علم  تغذیه،  علم 
زیاده روی و افراط در مصرف هیچ ماده غذایی 
خاصی، حتی مواد غذایی سالم، در علم تغذیه 
در  باید  مواد غذایی  تمامی  و  نمی شود  توصیه 
حد متعادل و متناسب مصرف شوند. از طرف 
و  پایه  به هیچ وجه  پاکسازی  رژیم های  دیگر، 
اساس علمی ندارند. بدن یک فرد سالم دارای 
کبد وظیفه  این  که  است، درحالی  کبدی سالم 
بنابراین،  دارد.  عهده  بر  را  بدن  از  دفع سموم 
هیچ رژیم بیرونی یا خاصی برای پاکسازی بدن 

از سموم مختلف وجود ندارد.
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رفتارهای نادرست تغذیه ای خود را اصالح کنید!رفتارهای نادرست تغذیه ای خود را اصالح کنید!
مصرف دو وعده ماهی، مصرف دو وعده ماهی، 
یک وعده گوشت قرمز یک وعده گوشت قرمز 

و دو وعده مرغ در طول و دو وعده مرغ در طول 
هفته به این شرط که با هفته به این شرط که با 

روش هایی مانند بخارپز، روش هایی مانند بخارپز، 
فرپز، آب پز یا کبابی )بدون استفاده فرپز، آب پز یا کبابی )بدون استفاده 
از شعله مستقیم( تهیه شده باشند، از شعله مستقیم( تهیه شده باشند، 

نه تنها مشکلی برای سالمت بدن به وجود نه تنها مشکلی برای سالمت بدن به وجود 
نمی آورند بلکه می توانند به تامین امالح نمی آورند بلکه می توانند به تامین امالح 
و ویتامین های مورد نیاز بدن هم کمک و ویتامین های مورد نیاز بدن هم کمک 

کنند. بنابراین، خانم اسماعیل زاده به جای کنند. بنابراین، خانم اسماعیل زاده به جای 
این که به طور ناگهانی تصمیم بگیرند این که به طور ناگهانی تصمیم بگیرند 

تمامی منابع غذایی حیوانی را از رژیم تمامی منابع غذایی حیوانی را از رژیم 
غذایی خودشان کنار بگذارند باید با غذایی خودشان کنار بگذارند باید با 

مشورت یک متخصص تغذیه حتما برای مشورت یک متخصص تغذیه حتما برای 
اصالح رژیم غذایی خود اقدام می کردنداصالح رژیم غذایی خود اقدام می کردند

  

خانم اسماعیل زاده مانند خیلی از افراد دیگر تصمیم گرفته اند 
که گیاهخوار شوند. تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد اما 
اگر ایشان می خواهند که گیاهخواری همراه با سالمت داشته 

باشند باید این چند توصیه ساده را رعایت کنند:
1. حتما در کنار میوه ها و سبزی های خام از منابع گیاهی 
پخته مانند برنج، سیب زمینی، پاستا یا انواع حبوبات پخته 
هم استفاده کنید. بهتر است که برنج و پاستای شما از نوع 

قهوه ای یا سبوس دار باشد. 
2. برای تامین پروتئین و تمامی اسیدهای آمینه مورد نیاز 
بدن بهتر است که در طول روز ترکیبی از غالت و حبوبات 
را برای یک وعده غذایی داشته باشید. مثال ترکیب برنج با 
عدس، ماش، لوبیا یا نخود و ترکیب نان با حبوبات می تواند 
پروتئین، امالح و اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن گیاهخواران 
را تامین کند. یک وعده غذایی کامل برای افراد گیاهخوار 
با حبوبات و سبزیجات  می تواند شامل برنج ترکیب شده 

همراه با قارچ بخارپز یا پنیر توفو باشد.
مصرف  لبنیات  و  شیر  که  گیاهخواری  افراد  تمامی   .3
نمی کنند، می توانند از سایر منابع تامین کننده کلسیم مانند 
مغزدانه های خام، شیر سویا، شیر بادام یا سبزی های سبزبرگ 

تیره استفاده کنند. 
4. افراد گیاهخوار می توانند برای تامین امگا-3 مورد نیاز 
بدنشان از روغن زیتون،  روغن بذر کتان، بذر کتان، زیتون 

تازه و همچنین آووکادو استفاده کنند. 
5. افراد گیاهخوار حتما باید تحت نظر متخصص تغذیه 
باشند تا در صورت لزوم بتوانند از مکمل های خوراکی یا 
تزریقی ویتامین B12 استفاده کنند و از این طریق مانع از ابتال 
به کمبود این ویتامین حیاتی و عوارض ناشی از آن شوند. 
6. بذر کتان، کنجد و دانه چیا می توانند تامین کننده بخش 
افراد  بدن  نیاز  مورد  کلسیم  و  پروتئین  از  توجهی  قابل 

باشند. گیاهخوار 

نگاه متخصص تغذیه


