
: خانم دکتر! در مورد اهمیت گروه 
گوشت ها توضیح دهید. گوشت قرمز، مرغ 
و ماهی چه جایگاهی در برنامه غذایی ما 

دارد و مصرف آن چقدر مهم است؟
گروه گوشت ها که شامل گوشت سفید، قرمز، 
تخم مرغ و... می شود بین گروه های غذایی از 
نظر تامین پروتئین باکیفیت، آهن و روی مهم 
تلقی می شود و مصرف روزانه آن توصیه شده. 
البته امروزه با توجه به تغییرات آب و هوایی 
و به منظور پایداری اکوسیستم و همچنین با 
توجه به یافته های علمی در حوزه بیماری های 
قلبی- عروقی و سرطان ها متخصصان اتفاق 
نظر دارند که میزان مصرف گوشت قرمز باید 
کمتر شده و افراد به سمت مصرف گوشت 
سفید و مخصوصا ماهی سوق داده شوند. 
باید گوشت مصرف  بار   ۲-۳ هفته ای  اگر 
شود بهتر است این گوشت، گوشت سفید 
یا ماهی باشد. بقیه پروتئین مورد نیاز را هم 
کنار آن باید از حبوبات و مغز دانه ها یعنی 
انواع گردو و بادام و غالت تامین کرد. به 
طور خالصه پروتئین باکیفیت مورد نیاز بدن 
را باید از گوشت سفید حداقل ۴-۳بار در 
هفته و از گوشت قرمز هر دو هفته یک بار 

یا هفته ای یک بار تامین کرد. 

: نگرانی که امروز در جامعه ما وجود 
دارد، افزایش قیمت این گروه از اقالم غذایی 
است. در این رابطه چه توصیه ای دارید؟

درست است. البته نه تنها گوشت، بلکه حبوبات 
هم مواد غذایی ارزانی نیستند و شاید زمان 
آن فرا رسیده که به آنها یارانه تعلق گیرد تا 
اقشار مختلف جامعه بتوانند از این مواد غذایی 
تهیه کنند. متاسفانه با باال رفتن قیمت گروه 
گوشت و حبوبات، منطق خانوار به این سمت 
می رود که مصرف این گروه از مواد غذایی 
را کم کند تا به نسبت درآمد بتواند خانوار 

را سیر نگه دارد. در این شرایط مردم بیشتر 
به سمت مصرف مواد غذایی نشاسته ای از 
جمله نان  رو می آورند که گرچه مواد غذایی 
تامین  منظور  به  ما  غذایی  رژیم  در  مهمی 
انرژی هستند، حاوی کربوهیدرات بوده و 
مصرف عمده آنها مخصوصا با توجه به اینکه 
نان های ما باکیفیت نیستند، نازک اند و حاوی 
اسیدسیتریک باال و فیبر پایینی هستند، می تواند 
زمینه ساز کاهش دریافت ریزمغذی ها، آهن 
و روی در اقشار جامعه شود. امیدواریم در 
این  اتخاذ سیاست درست قیمت  با  کشور 
اقالم تعدیل شود تا مصرف ماهی و حبوبات 

افزایش پیدا کند. 

: پس به عبارتی مصرف گوشت 
الزامی است و نباید از سفره خانوار کنار 
سفید  گوشت های  بین  از  شود.  گذاشته 
توصیه  ماهی ها  مصرف  که  دارید  تاکید 
البته میگو  انواع ماهی و  بین  شده است. 

کدام یک برتر است؟
 میگو غذایی مفید و باارزش و البته لوکسی 
است ولی از نظر اسیدهای چرب امگا ۳ که 

تاکید زیادی بر دریافت آن داریم مشابه ماهی 
نیست و مصرف باالی آن در افزایش کلسترول 
می تواند موثر باشد بنابراین در مصرف بی رویه 
میگو باید کمی احتیاط کرد. بین ماهی ها، انواع 
آب های سرد و عمیق که البته در کشور زیاد 
نداریم و تنها برخی از انواع آن در آب های 
جنوب صید می شود، اسید های چرب و امگا۳ 
باالتری دارند اما در کل تمامی ماهی ها مواد 

غذایی باارزش تغذیه ای هستند.

: نگرانی ای بابت آلودگی با فلزات 
سنگین نداریم؟

به هر حال آب دریا و دریاچه های پرورش 
ماهی آلوده به این ترکیبات است و ماهی ها 
نیز تا حدی آلوده به این فلزات سنگین هستند 
اما حتی با این وجود گوشت ماهی هنوز هم 
یکی از غنی ترین منابع گوشت و پروتئین به 
شمار می آید و بر مصرف آن تاکید شده است. 

: این باور قدیمی که ماهی را باید در 
فصول سرد سال مصرف کنیم پایه علمی دارد؟
نه، باور غلطی است. شاید دلیل آن این باشد 

که نگهداری از ماهی صید شده در فصول 
گرم سال در گذشته مخصوصا در شهرهای 
دور از دریا سخت تر بوده است اما امروزه با 
روش های نگهداری مدرن و انجماد و... ماهی 
را در هر فصلی می توان صید و مصرف کرد. 

: به نظر شما، تن ماهی را می توان 
جایگزین ماهی کرد؟

مصرف ماهی تن تازه بهتر است و در جنوب 
کشور هم صید می شود. به هر حال ماهی 
نیز مانند هر ماده غذایی دیگری که کنسرو 
کنسروهای  بین  اما  دارد  مضراتی  می شود 
موجود، کنسرو ماهی تن مخصوصا اگر در 
روغن زیتون یا آب نمک باشد ارجحیت دارد 
و جایگزینی است که مصرف آن منعی ندارد. 
به هر حال کنسرو حاوی مواد نگهدارنده 
است و مصرف دائمی آن توصیه نمی  شود. 

: در مورد ماهی هایی که گوشت 
قرمزتری دارند هم توضیح دهید که ارزش 
تغذیه ای این گروه از ماهی ها متفاوت از 

دیگر ماهی است؟

از نظر ارزش تغذیه ای تفاوت چندانی ندارند. 
البته سالمون اگر ماهی آب های سرد قطبی یا 
اسکاندیناوی باشد امگا۳ باالتری نسبت به 
سایر ماهی ها دارد. در ایران آنچه به عنوان 
سالمون فروخته می شود قزل آالیی است که 
آنها رنگ  به  استخرهای پرورش ماهی  در 
دانه های قرمز خورانده شده است و گوشت 
آنها تغییر کرده است. ارزش تغذیه ای آنها با 
قزل آال یکسان است و هر دو ماهی آب های 

سرد هستند و چربی مفیدی دارند. 

: در مورد روش طبخ ماهی ها هم 
بگویید. با توجه به قیمت باالیی که این 
مواد غذایی دارند چگونه آن را طبخ کنیم 
که بیشترین بهره را از مصرف شان ببریم؟

پیشنهاد مثل هر گوشت  دیگری 
استفاده  و ما  گریل  از 

روغن  میزان  کمترین  با  غذایی  مواد  طبخ 
یا حتی بدون روغن، کبابی کردن یا برشته 
کردن روی صفحات فلزی یا بخارپز کردن 
کردن  سرخ  است.  فر  درون  یا  گاز  روی 
که متداول ترین روش طبخ ماهی در کشور 
ماست انتخاب آخر ما تلقی می شود. در این 
شرایط، هم روغن زیادی به ماهی افزوده شده 
و هم اینکه در حرارت باال برخی پروتئین های 
ماهی تغییر شکل پیدا می کند. خوشبختانه، 
امروزه دستور های طبخ مختلفی برای پخت 
دنیا  آشپزهای مشهور  و  دارد  ماهی وجود 
روش های گوناگونی در تلویزیون، اینترنت 
و شبکه های اجتماعی آموزش می دهند. تاکید 
بیشتر آن است که از بین آنها به روش هایی 
بیشتر توجه کنیم که در آن راه های مصرف 
ماهی به صورت درست آموزش داده شده 
و شور  دودی  انواع  نکنیم  فراموش  است. 
شده ماهی که مخصوصا در شمال کشور به 
عنوان روش نگهداری ماهی متداول است 
مثل هر نوع ماده غذایی دودی یا شور شده 
دیگر می تواند سرطان زا باشد و مواد غذایی 
مفیدی تلقی نمی  شوند. البته به عنوان تفنن 
و کنار غذا هر از گاهی می توان از آنها 
استفاده کرد اما مصرف مرتب شان 

توصیه نمی شود. 

: کنار ماهی چه 
مواد غذایی سرو کنیم که 
ارزش تغذیه ای آن را باالتر ببرد؟

مصرف سبزیجات و مواد غذایی حاوی 
ویتامین C به جذب آهن کمک بیشتری 
را خوش طعم تر  آنها غذا  ترکیب  و  می کند 
می کند. مصرف ماهی کنار پلوهای مخلوط 
مثل شوید باقالی پلو یا حتی پلوهای حاوی 
عدس یا ماش میزان پروتئین دریافتی را در 

یک وعده غذایی نیز افزایش می دهد.

تاکید دکتر نسرین امیدوار متخصص تغذیه در پی انتشار خبر کاهش 40 درصدی مصرف ماهی در کشور

افزایش مصرف ماهی، در پی سیاست های حمایتی امکان پذیر است!

طبق آمار و اخبار منتشر 
شده، افزایش دو برابری 
قیمت ماهی و میگو در 
کاهش  سبب  کشور 
مصرف 40 درصدی آن شده است. این 
موضوع خبر خوبی نیست زیرا ماهی و 
میگو و در کل گوشت سفید بخش مهمی 
از پروتئین مصرفی مردم را تشکیل می دهد 
و گران شدن آن کنار گران شدن بقیه اقالم 
از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ و 
البته حبوبات باعث کاهش میزان مصرف 
و پایین آمدن حجم پروتئین دریافتی در 
اقشار کم درآمد جامعه و بروز سوءتغذیه 
و مشکالت ناشی از افزایش مصرف مواد 

غذایی نشاسته دار می شود. 
از این رو، در صفحه »دیده بان تغذیه« این 
هفته با دکتر نسرین امیدوار، متخصص 
تغذیه  تحقیقات  انستیتو  استاد  و  تغذیه 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  کشور 
بهشتی گفت وگویی کردیم که مشروح 

آن را می خوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

متاسفانه، نه 
تنها گوشت بلکه 
حبوبات هم مواد 

غذایی ارزانی 
نیستند و شاید 
زمان آن فرارسیده که به آنها 

یارانه تعلق گیرد تا اقشار مختلف 
جامعه بتوانند از این مواد غذایی 
تهیه کنند. متاسفانه با باال رفتن 

قیمت گروه گوشت و حبوبات، 
منطق خانوار به این سمت می رود 

که مصرف این گروه از مواد غذایی 
را کم کند تا به نسبت درآمد 

بتواند خانوار را سیر نگه دارد. 
در این شرایط مردم بیشتر به 

مصرف مواد غذایی نشاسته ای 
 رو می آورند که گرچه مواد غذایی 

مهمی در رژیم غذایی ما به 
منظور تامین انرژی هستند حاوی 

کربوهیدرات بوده و مصرف عمده 
آنها می تواند زمینه ساز کاهش 
دریافت ریزمغذی ها در اقشار 

جامعه شود

دیده بان تغذیه شماره هفتصدونودوچهار  هجده اردیبهشت هزار و چهارصد8

 آیا در صورتی که فردی تمایلی به مصرف ماهی ندارد، مصرف مکمل امگا3 یا روغن ماهی را توصیه می کنید؟

نه، مصرف این گروه از مکمل ها تنها در شرایط ویژه و برای افراد خاصی توصیه می شود. در ضمن، زمانی که شما 
ماهی مصرف می کنید مواد مغذی بیشتری را در یک تعادل به بدنتان می رسانید اما مصرف مکمل به معنی دریافت یک 

ماده مغذی است و این دو با هم قابل مقایسه نیستند. مکمل ها نمی  توانند جایگزین خوبی برای مواد غذایی باشند و مهم 
است که غذا در تنوع و تعادل مصرف شود. روغن کبد ماهی منبع غنی ویتامین A است و مکمل امگا۳ نیز منبع غنی اسید چرب 

امگا۳ است. ویتامین A محلول در چربی است و در حد نیاز باید مصرف شود. استفاده بیشتر اثر سوئی بر بدن دارد و به راحتی از 
طریق ادرار دفع نمی  شود. امگا۳ نیز در تعادل با امگا6 باید در حد متناسبی مصرف شود و مصرف مازاد آن اثر سوء بر سالمت بدن دارد 

بنابراین، دوباره تاکید می کنم مکمل را حتما زیر نظر متخصص تغذیه یا پزشک و تنها در شرایط الزم مصرف کنید.

 هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در 
سال( 350,000 تومان است. 

 برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر  10  درصد 
تخفیف(، مبلغ 315 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« 

به شماره کارت 5714-4007-1211-6274  بانک 
اقتصادنوین واریز نمایید.

 شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن راهمراه نام و 
نشانی و کدپستی ده رقمی به تلفن 76 79 10 26 اعالم 

نمایید. اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره 
اشتراک نزد خود نگه دارید.

 اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا  پایان خرداد 
1400  است.

 اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست 
مطبوعات برقرار مي شود.

امور مشترکین: 85 14 15 26

سبوم چیست و چرا اهمیت 
ویژه ای دارد؟

سـبوم؛ سـد 
دفاعی محافظ و 

مرطوب کننده پوست

خشکی دهان
علل و راه درمان

قضاوت کرده یا از شما انتقاد کند... صفحه15همسر شما بهترین فردی است که می تواند شما را نزدیک ترین رابطه را با یکدیگر دارند شاید بتوان گفت صورت می گیرد. با توجه به اینکه همسران معموال مقابل کنار یکدیگر است و با هدف بهبود عملکرد فرد انتقاد کردن به معنای بیان نقاط قوت و ضعف طرف 

دارد باید حتما از قبل اقدامات حمایتی برای او انجام دهیم... صفحه11سختی مبتال می شود که نیاز به حضور در بیمارستان یا مراقبت های خاص از قبل، خود را برای رویارویی با آن آماده کنیم. وقتی کودک به بیماری بیماری و چگونگی مقابله با آن موضوعی است که بهتر است همیشه 
تشدید عالئم آسم و آلرژی می شود، مسائل تغذیه ای است... صفحه7و آلرژی« نامگذاری شده است. یکی از مسائلی که باعث تخفیف یا اولین سه شنبه ماه مِی در تقویم جهانی سالمت با نام »روز جهانی آسم 

کی، کجا و چگونه انتقاد کنیم؟
انتقاد مثبت 
عامل نزدیکی قلب ها!

حضور بچه ها در مراکز درمانی اقدامات حمایتی قبل از 
کمک به بازگشت 
سالمت کودکان

»روز جهانی آسم و آلرژی«خوراکی ها برای بیماران در آستانه آشنایی با بهترین و بدترین 
میوه و سبزی های
 تازه بخورید!

افراد، طیف متنوعی را دربرمی گیرند...صفحه4زندگی و سن و اوضاع مالی و جسمانی و سن سال است. این هدف ها با توجه به وضعیت یکی از دغدغه های افراد، تعریف هدف ها برای 

دچار خشکی دهان می شویم...صفحه10به اندازه کافی بزاق ترشح نمی کنند به اصطالح زمانی که غدد بزاقی برای مرطوب نگه داشتن دهان 

برای پوست به وجود خواهد آمد...صفحه13آن از حالت تعادل خارج شود،  مشکالت مختلفی دفاعی پوست محسوب می شود و اگر میزان ترشح »سبوم«، یکی از مهم ترین عناصر سازنده در سد 

سبزها چگونه 
زندگی می کنند؟

آسان تر می کند...صفحه14گونه خدمات که دسترسی به آنها زندگی سبز را خدمات منزل؟ یک فهرست درست کنید از این یا نزدیک ترین کفاشی؟ یا لوله کشی و دیگر نزدیک ترین خیاطی به خانه شما کجاست؟ 

جنین در دوران بارداریاز ضرورت ادامه غربالگری گزارش هفته نامه »سالمت« 
بودن یا نبودن 

مساله این است

پدران درباره خواب نوزاد پرسش  ها و مشکالت مادران و راه حل های مناسب برای برخی 
آنچه والدین 

باید درمورد خواب 
نوزادان بدانند

برنامه ریزی سال 1400سرگلزایی روان پزشک درباره گفت و گو با دکتر محمدرضا 
با توجه به شرایط 
برنامه ریزی باید 

رفتـارمحور باشد 
نه نتیجه محور

از دغدغه های اصلی آنهاست...صفحه2نگران جنین هستند و وضعیت سالمت آن یکی بارداری است. در این ایام آنها به طور طبیعی یکی از حساس ترین دوران زندگی دوران احتماال برای تمام بانوان به خصوص مادران 

هر چند بار طی روز بخوابد و بیدار شود...صفحه3اول ممکن است نوزاد بین چند دقیقه تا چند ساعت، الگوی مشخص و قانونمندی ندارد و در چند هفته حدود ۱4/5 ساعت می شود. خواب در نوزادان ساعت در شبانه روز می خوابند که به طور متوسط نوزادان رده سنی صفر تا دو ماه معموال بین ۹تا۱۸ 

www.sa lamat . i r سال هفدهم  شماره 793  شنبه  11 اردیبهشت 1400  16 صفحه   7000 تومان

تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ پرسشی از دکتر رضا مبصری، دبیر انجمن 
چه زمانی بازار مرغ 
سامان می گیرد؟ 

صفحه8

»آسم« و شناخت باورهای رایج اما  اشتباه

افراد مبتالبه بیماری آسم می توانند روزه بگیرند
چگونگی کنترل آسم 

در ماه    رمضان صفحه 10

»آسم« و شناخت باورهای رایج اما  اشتباه
در تقویم سالمت جهانی، اولین سه شنبه ماه می در هر سال به عنوان روز جهانی »آسم« نامگذاری 
شده  است تا فرصتی برای تبادل اطالعات یا فته های جدید در مورد سالمت و بهبود مبتالیان به 
آسم باشد. براساس آخرین آمار، شمار مبتالیان به آسم در دنیا به بیش از 339 میلیون نفر رسیده 

 است. گرچه امروزه درمان های موثری برای بهبود وضعیت بیماران مبتال به آسم وجود دارد، 
هنوز این بیماری ساالنه عامل فوت 1000 فرد کمتر از 65 سال در دنیاست... صفحه6
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