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ماهی چرب بخورید!
13 آبان در تقویم کشورمان با عنوان 
»روز دانش آموز« نامگذاری شده است. 
یکی از مواردی که می تواند باعث حفظ 
از  پیروی  دانش آموزان شود،  سالمت 
الگوی غذایی سالم است. اگر دانش آموزان بتوانند مصرف 
منظم بعضی از مواد غذایی را در رژیم روزانه داشته باشند، 
هم تمرکز باالتری برای درس خواندن خواهند داشت و 
هم با تقویت سیستم ایمنی بدن، احتمال ابتال به بیماری های 
ویروسی فصلی یا بیماری هایی مانند کرونا را در خود کاهش 
می دهند. از این رو، در ادامه این مطلب با بهترین موارد تغذیه ای 
که به بهبود عملکرد مغزی دانش آموزان کمک می کنند و 
التهاب های بدنی آنها را کاهش می دهند، آشنا خواهید شد.

 
1. ماهی های چرب، مغزها و دانه های خام را 

مصرف کنید
یکی از مهم ترین راه های افزایش یا بهبود عملکرد مغز، دریافت 
مقادیر مناسبی از اسیدهای چرب امگا3 در طول روز است. 
زمانی که دانش آموزان به صورت روزانه امگا3 کافی را از 
طریق مواد غذایی دریافت می کنند، قدرت تمرکز و یادگیری 
آنها افزایش پیدا می کند و میزان التهابات بدنی شان بسیار 
کمتر می شود. همین موضوع می تواند درنهایت به تقویت 
سیستم ایمنی بدن منتهی شود. اسیدهای چرب امگا3 تا حد 
قابل قبولی در ماهی های چربی مانند سالمون، ساردین، کیلکا 
و قزل آال وجود دارند. عالوه بر این، دانش آموزان می توانند 
امگا3 مورد نیاز بدن را از طریق مصرف روزانه بعضی دانه ها 
و مغزهای خام دریافت کنند. میان مغزها و دانه های خام 
می توان به گردو، بذر کتان، دانه سویا و تخمه کدو به عنوان 

منابع خوبی برای دریافت امگا3 اشاره کرد. 

2. شکالت تلخ بخورید
معموال بیشتر دانش آموزان عالقه زیادی به مصرف انواع شکالت 
دارند. حاال اگر دانش آموزان بتوانند شکالت تلخ حاوی حداقل 
70 درصد کاکائو را به صورت متعادل و روزانه مصرف کنند، 
عالوه بر تامین انرژی مورد نیاز بدن در طول روز، می توانند 
تا حد قابل توجهی قدرت تمرکز برای درس خواندن را هم 
باال ببرند. درواقع، شکالت تلخ مانند نوعی سوخت برای 
مغز عمل می کند. منظور از مصرف متعادل شکالت تلخ، 
خوردن حدود 15 گرم از این محصول در طول روز است. 
به یاد داشته باشید فالونوئیدها و آنتی اکسیدان های نهفته در 
شکالت تلخ به کاهش استرس و اضطراب در دانش آموزان 

هم کمک می کند. 

3. غالت سبوس دار را جایگزین غالت 
تصفیه شده کنید

اگر شما هم دانش آموزی در خانه داشته باشید، حتما با این 
مشکل مواجه شده اید که فرزندتان هر 2 تا 3 ساعت یکبار 
اظهار گرسنگی می کند و همین ریزه خواری های بین روز 
نهایتا خطر ابتال به اضافه وزن، چاقی و افت عملکرد سیستم 

دفاعی بدن یا افت تمرکز مناسب را برای او در پی 
خواهد داشت. یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از 

گرسنگی های مداوم دانش آموزان در طول روز، 
این است که غالت سبوس دار را جایگزین 

غالت آرد سفید در رژیم روزانه آنها کنید. 
انواع نان های سبوس دار، برنج قهوه ای 
و پاستاهای قهوه ای، حجم باالیی از 
آنتی اکسیدان ها و فیبر غذایی را در خود 
جا داده اند. به همین دلیل هم هضم 
آنها در سیستم گوارشی به کندی انجام 

می گیرد و می تواند باعث ایجاد حس 
سیری طوالنی تر همراه با انرژی الزم برای 

فرزندتان شود. از طرف دیگر، فیبر موجود در 
غالت سبوس دار از طریق کنترل کلسترول خون 

باعث گردش خون بهتر در سلول های مختلف بدن )خصوصا 
سلول های مغزی( می شود و به این ترتیب عملکرد مغزی 

دانش آموزان را بهبود می بخشد. 

4. گوجه فرنگی، بروکلی و اسفناج را فراموش نکنید
 بهتر است تمامی دانش آموزان بدانند این مثلث سه گانه جزو 
قدرتمندترین مواد غذایی برای بهبود عملکرد مغز، قدرت حافظه 
و قدرت تمرکز است. زمانی که شما گوجه فرنگی، بروکلی 
و اسفناج را به طور منظم در رژیم غذایی روزانه جا می دهید، 
عالوه بر بهبود عملکرد مغزی برای درس خواندن، باعث 
افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن هم می شوید. ریزمغذی های 
فراوان موجود در این مثلث سالمت هم می توانند به افزایش 
شادابی و انرژی روزانه شما کمک کنند. گوجه فرنگی می تواند 
به سادگی کنار همه وعده های صبحانه یا عصرانه جا بگیرد و 
بروکلی و اسفناج هم می توانند به عنوان دورچین غذاها، ساالدها 
یا در ترکیب با سوپ و بورانی های مختلف به مصرف برسند. 

5. روزی 3 تا 4 عدد میوه تازه بخورید
 مصرف روزانه 3 تا 4 عدد میوه فصل که 
وزن هر کدام بین 40 تا 60 گرم 

باشد،  می تواند ویتامین های فراوانی به بدن دانش آموزان برساند 
و عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدنشان باعث تقویت حافظه، 
بهبود عملکرد مغز و افزایش تمرکز در ساعات مطالعه آنها 
شود. میوه ها به دلیل داشتن قند طبیعی، منبع بسیار خوبی برای 
دریافت سوخت و انرژی مورد نیاز بدن دانش آموزان هستند. 

6. لبنیات کم چرب استفاده کنید
انواع لبنیات مانند ماست و شیر باید حداقل روزانه 2 تا 3 واحد 
توسط دانش آموزان مصرف شوند. لبنیات عالوه بر داشتن 
پروتئین و کلسیم، منبع خوبی هم برای دریافت ویتامین های 
گروه B محسوب می شوند. زمانی که دانش آموزان در طول 
روز ویتامین B کافی دریافت می کنند، تمرکزشان باالتر می رود 

و قدرت یادگیری شان هم افزایش پیدا می کند. اگر بتوانید 
لبنیات غنی شده با ویتامین D خریداری و مصرف کنید، به 

تقویت عملکرد مغز کمک بزرگی خواهید کرد.  

7. استفاده از حبوبات را جدی بگیرید
انواع حبوبات )خصوصا لوبیاهای مختلف( منبع بسیار خوبی 
برای دریافت پروتئین، منیزیم و ویتامین های گروه B )به جز 
B12( هستند. تمام این ترکیبات به عنوان سوخت مغز عمل 
می کنند و باعث بهبود قدرت یادگیری و تمرکز دانش آموزان 
می شوند. از طرف دیگر، حبوبات حجم قابل توجهی از فیبر 
غذایی و کربوهیدرات های پیچیده را در خود جا می دهند. 
به همین دلیل هم به آرامی در سیستم گوارشی هضم می شوند 
و می توانند دانش آموزان را برای ساعات طوالنی تری در طول 
روز سیر نگه دارند. از این  رو، به همه مادران توصیه می شود 
حداقل هفته ای 2 تا 3 بار غذاهای حاوی حبوبات )خصوصا 
غذاهای حاوی انواع لوبیا( را در رژیم غذایی دانش آموزان 
بگنجانند. متخصصان تغذیه توصیه می کنند برای دریافت 
فیبر، پروتئین و ویتامین های گروه B از طریق حبوبات، 
حداقل در هر وعده حدود نصف تا دوسوم لیوان از حبوبات 

پخته را مصرف کنید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

مصرف روزانه 3 تا 4 عدد میوه فصل که وزن 
هر کدام بین 40 تا 60 گرم باشد،  می تواند 
ویتامین های فراوانی به بدن دانش آموزان 

برساند و عالوه بر تقویت سیستم ایمنی 
بدنشان باعث تقویت حافظه، بهبود عملکرد مغز 

و افزایش تمرکز در ساعات مطالعه آنها شود

لبنیات،  سبزی ها،  میوه ها،  مصرف  که  همان طور 
گوشت های کم چرب، حبوبات و غالت سبوس دار 
می تواند برای دانش آموزان مفید باشد و به بهبود عملکرد 
آنها در مدرسه کمک کند، بعضی مواد غذایی هم 
وجود دارند که اگر به صورت روزانه یا افراطی توسط 
دانش آموزان مصرف شوند، می توانند اثر سوء بر سالمت، 
قدرت تمرکز و میزان یادگیری آنها داشته باشند. مهم ترین 

این مواد غذایی شامل موارد زیر هستند.
قند و شکر و خوراکی های حاوی آنها: متاسفانه 
بسیاری از کودکان و نوجوانان دانش آموز به مصرف 
فراورده های گوشتی مختلف مانند سوسیس، کالباس، 
همبرگر و... عالقه شدیدی دارند. مصرف این خوراکی ها 
عالوه بر اینکه خطر ابتال به سرطان روده، یبوست های 
مزمن، افزایش التهابات بدنی، ابتال به بیماری های قلبی و 
افت عملکرد سیستم دفاعی بدن را در پی دارد، می تواند 
شدیدا باعث ایجاد تاثیری منفی بر عملکرد مغزی افراد 
شود. زمانی که دانش آموزان در مصرف فراورده های 
گوشتی زیاده روی می کنند یا این خوراکی ها در رژیم 
غذایی ثابتشان جا می گیرد، کم کم و به دلیل نوساناتی 
که در فشار خون، قند خون و کلسترول خون آنها 
ایجاد می شود، عملکرد مغزشان هم ضعیف تر می شود 
و عالوه بر کاهش تمرکز به مشکالتی مانند اختالل 
یادگیری هم دچار می شوند بنابراین، بهتر است  مصرف 
فراورده های گوشتی )چه برای دانش آموزان و چه برای 
سایر افراد خانواده( به 1 بار در هر 1 یا 2 ماه محدود 
شود. ضمن اینکه برای کاهش سوء  اثر این مواد غذایی 
باید آنها را با سبزی ها و صیفی های فراوانی مانند کاهو، 
 گوجه فرنگی، خیار و حتی یک لیوان آب میوه طبیعی 

به جای نوشابه مصرف کرد.
فراورده های گوشتی: متاسفانه بسیاری از کودکان و 
نوجوانان دانش آموز به مصرف فراورده های گوشتی 
مختلف مانند سوسیس، کالباس، همبرگر و... عالقه 
شدیدی دارند. مصرف این خوراکی ها عالوه بر اینکه 
خطر ابتال به سرطان روده، یبوست های مزمن، افزایش 
التهابات بدنی، ابتال به بیماری های قلبی و افت عملکرد 
سیستم دفاعی بدن را در پی دارد، می تواند شدیدا باعث 
ایجاد تاثیری منفی بر عملکرد مغزی افراد شود. زمانی که 
دانش آموزان در مصرف فراورده های گوشتی زیاده روی 
می کنند یا این خوراکی ها در رژیم غذایی ثابتشان جا 
می گیرد، کم کم و به دلیل نوساناتی که در فشار خون، 
قند خون و کلسترول خون آنها ایجاد می شود، عملکرد 
مغزشان هم ضعیف تر می شود و عالوه بر کاهش تمرکز 
به مشکالتی مانند اختالل یادگیری هم دچار می شوند 
بنابراین، بهتر است  مصرف فراورده های گوشتی )چه 
برای دانش آموزان و چه برای سایر افراد خانواده( به 
1 بار در هر 1 یا 2 ماه محدود شود. ضمن اینکه برای 
کاهش سوء  اثر این مواد غذایی باید آنها را با سبزی ها و 
صیفی های فراوانی مانند کاهو،  گوجه فرنگی، خیار و حتی 
یک لیوان آب میوه طبیعی به جای نوشابه مصرف کرد. 
و  خوراکی ها  صنعتی:انواع  خوراکی های  انواع 
کلوچه ها،  کیک ها،  مانند  صنعتی  اسنک های 
بیسکویت ها، پاستیل ها، ژله ها، چیپس ها و فراورده های 
برپایه ذرت، همگی حجم قابل توجهی از نمک، چربی 
و شکر را در خود جا داده اند. تمامی این موارد که 
متاسفانه طرفداران زیادی هم میان دانش آموزان دارند، 
می توانند هم مستقیم باعث افزایش التهابات بدنی در 
آنها شوند، هم افت عملکرد سیستم بدنی شان را 
به دنبال داشته باشند و هم باعث تضعیف عملکرد 
مغزی برای حفظ قدرت یادگیری شان شوند. از این رو، 
بهتر است مصرف این خوراکی ها را در رژیم غذایی 
دانش آموزان محدود کنید و به جای آن خودتان در 
خانه و با استفاده از مواد اولیه و تازه، اسنک های مغذی 

و هیجان انگیزی برایشان تهیه کنید.

بدترین خوراکی ها 
برای دانش آموز ان 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان 

7سفره سالم شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه
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 8. در انتخاب میان وعده ها هوشیار باشید
بسیاری از دانش آموزان عالقه زیادی به ریزه خواری در طول روز دارند و همین مساله می تواند زمینه ابتال به اضافه وزن، افزایش التهاب در بدن و 
افت عملکرد مغزی در آنها را به دنبال داشته باشد بنابراین، اگر دانش آموزان بتوانند 3 میان وعده صبح، عصر و قبل از خواب را کامال هوشمندانه 
انتخاب کنند،  هم ریزمغذی های کافی به بدن می رسانند و هم انرژی مورد نیاز بدن را به خوبی تامین می کنند. از بهترین میان وعده های مناسب برای 
دانش آموزان می توان به چنین مواردی اشاره کرد؛ نان سبوس دار با مقداری پنیر و کمی گوجه فرنگی یا خیار یا مغزها و دانه های خام؛ مخلوط ماست 
با انواع مغزها و دانه های خام؛ یک لیوان شیر کم چرب همراه با دو عدد خرما و یک عدد گردو؛ بیسکویت ها یا کیک های خانگی که با آرد سبوس دار 

تهیه شده اند؛ یک لیوان شیر ولرم با یک قاشق عسل طبیعی؛ دو عدد میوه فصل تازه و ذرت بوداده خانگی و کم نمک.


