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رژیم غذایی کم چرب
با افزایش ریسک مرگ همراه است

پایین ترین ریسک مرگ در افرادی است که سه یا
چهار وعده در روز (در مجموع  ۳۷۵تا  ۵۰۰گرم) میوه،
سبزیجات و حبوبات مصرف می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،طبق نتایج یک مطالعه
جهانی مصرف رژیم غذایی کم چرب و پرکربوهیدرات
ممکن است با افزایش ریسک مرگ زودهنگام همراه
باشد .این یافته کامال متناقض با دستورالعمل های
فعلی رژیم غذایی است.
به گفته محققان ،این یافته ها می تواند توضیح
دهنده دلیل این موضوع باشد که چرا مردم برخی
جوامع نظیر مردم جنوب آسیا که چربی کمتر و
مقادیر زیادتری کربوهیدرات می خورند با نرخ باالتر
مرگ و میر مواجهند.
این مطالعه شامل بیش از  ۱۳۵هزار نفر از  ۵قاره
جهان بود که به طور میانگین  ۷.۵سال تحت نظر
بودند .محققان دانشگاه مک مستر کانادا دریافتند
رژیم غذایی حاوی مصرف متعادل چربی و میوه و
سبزیجات و پرهیز از مصرف زیاد کربوهیدرات ها با
ریسک کمتر مرگ مرتبط است.
مطالعه بر روی چربی های رژیمی مشخص کرد آنها
ارتباطی با بیماری قلبی-عروقی ندارند اما مصرف
باالی چربی با مرگ و میر کمتر مرتبط بود.
این نتیجه در مورد تمامی انواع چربی ها (اشباع
شده ،پلی اشباع نشده ،و مونواشباع نشده)
مشاهده شد .همچنین چربی های اشباع شده با
ریسک کمتر سکته هم مرتبط بودند.
به گفته محققان ،تمام چربی ها و انواع مختلف
چربی با خطر ابتال به حمله قلبی یا مرگ ناشی از
بیماری قلبی عروقی مرتبط نیست.
مهشید دهقان ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره
می گوید« :کاهش مصرف چربی به طور خودکار
منجر به افزایش مصرف کربوهیدرات شده و
یافته های ما می تواند توضیح دهد که چرا برخی
از جمعیت های مانند آسیای جنوبی ،که چربی
زیادی مصرف نمی کنند اما کربوهیدرات های
زیادی مصرف می کنند ،میزان مرگ و میر بیشتری
دارند».
وی خاطرنشان کرد که دستورالعمل های تغذیه طی
دهه های گذشته بر کاهش کل چربی به کمتر از ۳۰
درصد کالری مصرفی روزانه و چربی های اشباع کمتر
از  ۱۰درصد کالری مصرفی تا کید داشته است.
به گفته دهقان« ،این دستورالعمل بر اساس این
نظریه است که کاهش چربی اشباع باید خطر ابتال به
بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد ،اما توجهی
بر نحوه جایگزینی چربی اشباع شده در رژیم غذایی
ندارد».
او افزود که دستورالعمل های فعلی در حدود چهار
دهه قبل با استفاده از داده های برخی از کشورهای
غربی که چربی بیش از  ۴۰درصد و یا  ۴۵درصد کالری
مصرفی بود و مصرف چربی اشباع بیش از  ۲۰درصد
بود ،توسعه یافته است.
کودکان

 4راهکار طالیی
افزایش حرف شنوی کودک از والدین

بیشتر والدین از عدم حرف شنوی و لجبازی کودک
گله مند هستند که با راهکارهایی موثر می توان این
مشکل را حل کرد.
راهکارهای جادویی افزایش حرف شنوی کودک
از والدین را تجربه کنیدناهید ازغندی روانشناس
کودک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
اظهارکرد :بیشتر والدین گاهی حرف یا خواسته خود
را باید چندین مرتبه برای کودک خود تکرار کنند
تا آن را انجام دهد که این موضوع برای پدرو مادر
بسیار آزار دهنده است.
وی با بیان اینکه معموأل کودکان  3تا  4ساله با
بی اعتنایی به خواسته والدین احساس قدرت می
کنند ،ادامه داد:این یک حس ذاتی است که نباید
آن را حمل بر بی ادبی کودک دانست.
ازغندی تأ کید کرد :اولین گام برای حرف شنوی
کودک این است که خواسته یا مطلب خود را
آرام و ساده برای کودک توضیح داده و علت انجام
آن را برایش بازگو کنید و از سرزنش و نصیحت او
بپرهیزید.
این روانشناس کودک خاطرنشان کرد :در نظر
داشته باشید که کودکان عالقه به تقلید رفتار
های والدین دارند ،همچنین رفتار پدرو مادر و
برخورد آنان با یکدیگر خصوصأ در حضور او بسیار
مهم است.
وی تصریح کرد :همانطور که همه ما نیاز به احساس
كنترل محیط اطراف خود را داریم ،كودكان نیز از این
امر مستثنی نیستند و با این حال كودک شما نسبت
به آنچه برایش رخ میدهد ،كنترل بسیار كمی دارد
و اغلب با لجبازی و عدم حرف شنوی تالش می کند
تا خود را ثابت کند.
ازغندی گفت :برای كودک الزم و مفید است تا بتواند
از كلماتی برای بیان احساسات منفیاش استفاده
كند ،زیرا وقتی كودک بتواند احساسات خود را
مستقیما و مانند افراد بالغ بیان كند ،بروز رفتارهای
ناشایست به تدریج در وی متوقف میشود و به
همین سبب والدین باید فرزندشان را در بیان
احساساتش یاری دهند.
سالمت

دو توصیه مهم درباره رب گوجه فرنگی

یک کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ،مطالبی
را پیرامون تهیه و مصرف رب گوجه فرنگی تشریح
کرد.
به گزارش تسنیم ،مریم زاهدی از رب گوجه فرنگی
به عنوان یک چاشنی اصلی در تهیه غذاهای
ایرانی یاد کرد و افزود :عصاره گوجه فرنگی حاوی
حجم زیادی از خواص گوجه فرنگی مانند انواع
ویتامین ها ،مواد معدنی و آنتی ا کسیدان لیکوپن
است.
وی تا کید کرد :درجه حرارت پایین و حرارت
غیرمستقیم در تولید رب گوجه صنعتی در مقایسه با
حرارت باال و کنترل نشده در تهیه رب خانگی باعث
کیفیت بهتر رنگ و افزایش میزان لیکوپن در رب
گوجه های صنعتی می شود.
زاهدی ادامه داد :ضمن اینکه معموال میزان نمک
در رب گوجه های خانگی معموال نا مشخص است و
در موارد زیادی این میزان بیشتر از حد مجاز آن (٪2
) است و این در حالیست که در برخی موارد دیگر
میزان نمک بسیار کم بوده و منجر به مستعد شدن
شرایط برای ایجاد آلودگی های قارچی زود هنگام
می شود.
وی تصریح کرد :افزودن هرگونه مواد نگهدارنده،
قوام دهنده و رنگ به رب گوجه ممنوع بوده
و تقلب محسوب میشود که این موارد در
آزمایشگاه مواد غذایی مورد آزمون قرار میگیرد
و موارد تخلف به مراجع قانونی گزارش میشود
از این رو به مصرفکنندگان محترم توصیه
میشود در صورت مصرف رب گوجههای صنعتی
حتما از محصوالتی که دارای پروانه ساخت معتبر
از وزرات بهداشت و درمان می باشند استفاده
کنند.
زاهدی توصیه کرد :در صورت تمایل به تهیه رب
گوجه فرنگی خانگی ضمن رعایت اصول بهداشتی،
این محصول را در حجم کم تهیه کرده و در ظروف
درب دار شیشهای و در یخچال نگهداری کنند و از
خریداری ربهایی که تحت عنوان رب خانگی بدون
بستهبندی و مشخصات هستند جدا خودداری
شود.
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پنج استراتژی برای بازیابی شجاعت از دست رفته
افراد موفق استراتژی هایی برای مواجه
شدن با پاسخ منفی ایجاد می کنند و می
پذیرند که شکست ایستگاهی اجتناب
ناپذیر و ضروری در مسیر موفقیت است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیا
گاهی از شدت ترس احساس می کنید
فلج شده اید؟ خوب است .بسیاری از
کارآفرینان ،مالکان کسب و کار و فروشندگان از فکر اینکه ممکن
است پاسخ منفی بشنوند ،احساس وحشت می کنند .من
دلیلش را می دانم .ا گر شما هم مانند دیگران باشید ،یکی از
اولین خاطراتی که از دوران کودکی به یاد دارید ،پاسخ های
منفی خانواده به خواسته هایتان بوده است« :نه! نمی تونم یه
شیرینی دیگه بهت بدم»« ،نه! اجازه نداری االن بری بیرون».
اما ا گر نتوانید مقاومتی را که نسبت به «نه شنیدن دارید از
بین ببرید ،هیچ گاه نخواهید نتوانست به اهدافتان دست
پیدا کنید .مهم ترین ویژگی ای که به موفقیت منجر می شود،
شجاعت است .افراد موفق از فرصت ها به خوبی استفاده می
کنند .آنها استراتژی هایی برای مواجه شدن با پاسخ منفی
ایجاد می کنند و می پذیرند که شکست ایستگاهی اجتناب
ناپذیر و ضروری در مسیر موفقیت است.
من در طول این سال ها روش هایی ابداع کرده ام که به من
در رو به رو شدن با ترس ها و بازیابی شجاعت از دست رفته ام
کمک کرده اند .من اصال نمی دانستم تا این حد شجاعت در
من وجود دارد! در ادامه به پنج استراتژی که بیشترین تاثیر را
روی من داشته است اشاره می کنم.
 .1اجازه دهید پاسخ منفی شارژتان کند.

لحظه ای در مورد قهرمانان ما ،کارآفرینان موفق و رهبران
فکری تامل کنید .شرط می بندم که همه آنها در شرایط
دشواری به این موفقیت رسیده اند .زمانی که این موضوع را
درک کنید ،شما نیز به موفقیت خواهید رسید.قبل از اینکه یک
انتشارات کوچک در لندن برای اولین بار تصمیم به چاپ کتاب
«هری پاتر» بگیرد ،ده ها انتشارات دیگر دست رد به سینه جی.
کی .رولینگ زدند .تازه مدیر آن انتشارات کوچک هم به دلیل
اصرارهای دخترش چاپ این کتاب را بر عهده گرفت!
شرکت موسیقایی دکا به بیتلز گفته بود« :ما از صدای موسیقی
شما خوشمان نمی آید؛ ضمنا گیتار هم دیگر به آخر کار سیده
است!»
شجاعت ویژگی ای است که به مردم اجازه می دهد از پاسخ
های منفی عبور کنند و قوی تر شوند .هیچ کس از درد ،رنج و
شکست مصون نیست .اما درد می تواند شجاعت ایجاد کند و
شجاعت می تواند قدرت و موفقیت به بار بیاورد.
 .2کارهای بزرگی انجام دهید.
نلسون ماندال گفته است« :من بر این باورم که شجاعت به
معنای فقدان تر نیست؛ بلکه غلبه بر آن است .فرد شجاع
کسی نیست که ترس را احساس نکند ،بلکه کسی است که بر
آن فائق بیاید».
تماس تلفنی ای که از آن می ترسید ،دقیقا همان تماس تلفنی
ای است که باید بگیرید.سوالی که از پرسیدن آن هراس دارید،
دقیقا همان سوالی است که باید بپرسید.مکالمه ای که از آن
می ترسید ،دقیقا همان مکالمه ای است که باید انجام دهید.
امتحانش کنید .همین االن فهرستی از افرادی بنویسید که
می ترسید یا خجالت می کشید با آنها صحبت کنید .آدم های

بزرگ ،آنهایی که هنوز احساس می کنید آمادگی صحبت کردن
با آنها را ندارید؛ همان ترسنا ک ها .این بخش ساده ماجراست.
قسمت سخت اما رضایت بخش پس از این کار حاصل می
شود .تلفن را بردارید ،در بزنید ،نزد آن افراد بروید و به خواسته
هایتان برسید.
 .3با ترس هایتان مقابله کنی
همه ما ترس هایی داریم ،و من هم از این قاعده مستثنی
نیستم .اما وقتی که دقیقا ترس هایم را مشخص کنم و از
خودم بپرسم که «بدترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد،
چیست؟» ،احساس ترس کمتری خواهم داشت .در واقعیت،
بدترین اتفاق ممکن این است که شاید احساس خجالت یا
بی ارزشی داشته باشم و این اتفاق آنقدرها هم بد نیست که
بخواهم قید به دست آوردن خواسته هایم را بزنم.زمانی که
از امتحان کردن کاری می ترسید ،بهترین راه حل این است
که شجاع باشید و ترس هایتان را برای یک دوست یا مشاور
بازگویی کنید.من هرگز به اندازه ...خوب و حرفه ای نبودم
(جای خالی را با مادر ،برادر ،همکار یا رقبا پر کنید!).
من واقعا نمی دانم دارم چه کار می کنم.هیچ حرف جدیدی
برای گفتن ندارم.من یک آدم معمولی ام.مردم به من می
خندند.در زندگی ام تفاوتی ایجاد نخواهدشد.
آه! کار سختی بود ،اما االن احساس بهتری دارم؛ شما هم ا گر
این کار را انجام دهید ،حال بهتری خواهید داشت .لحظه ای
وقت بگذارید و بزرگ ترین ترس هایتان را بنویسید .بدترین
اتفاقی که ممکن است رخ دهد چیست؟
 .4از پاسخ های منفی درس بگیرید.
در هر مرحله از کسب و کارتان ممکن است با پاسخ های منفی

مواجه شوید .اما با استفاده از تکنیک های زیر می توانید از
این پاسخ ها درس بگیرید.قبل از این که جوابی بدهید ،به
دقت گوش کنید .در حالت تدافعی قرار نگیرید ،نفس عمیقی
بکشید و اجازه دهید طرف مقابل حرفش را به پایان برساند.
از خودتان بپرسید که آیا دلیل او منطقی است؟ شاید ا گر فقط
کمی اطالعات بیشتر ارائه کنید ،بتوانید اعتماد طرف مقابل را
جلب کنید و از او پاسخ مثبت بگیرید.
سوال را با سوال پاسخ دهید .به دقت گوش دهید و پاسخ
منفی مشتریان را با یک سوال پاسخ دهید .روش یکی از
کارآمدترین روش های ممکن برای کاهش ابهامات موجود در
فرایند فروش است.
 .5شوخ طبع باشید.
باید بدانید که در مذا کرات ،استخدام و سخنرانی پاسخ
منفی همیشه پاسخ منفی نیست .برای دستیابی به آنچه
می خواهید ،باید شجاعت و مقاومت داشته باشید .زمانی
که پاسخ منفی می شنوید ،به هر دری بزنید تا به نتیجه ای
مثبت دست پیدا کنید .کارآفرینان معمولی می گویند« :من با
او تماس گرفتم اما جواب نداد .ای میل هم فرستادم و پاسخ
نداد .احتماال عالقه ای به این معامله ندارد ».این روزها مردم
پرمشغله تر از همیشه هستند .ا گر اولین پاسخی که به شما
داده اند ،پاسخی منفی است ،به دلیل این نیست که آنها هیچ
عالقه ای به این معامله ندارند ،بلکه فقط به آن معناست که
شما هنوز به اولویت آنها تبدیل نشده اید.
خالق باشید .کاری که باید انجام دهید این نیست که هر بار
با پیامی تکراری به سراغ مشتریانی بروید که قبال دست رد به
سینه شما زده اند .کمی خالقیت داشته باشید!

عبدالرضا شیبانی-هرمز

مراسم بومی
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در پارسیان

با این روش
آلزایمر را فراری دهید

از دست دادن حافظه و ابتال به بیماری آلزایمر کابوسی
ترسنا ک برای هر فرد سالمند و نزدیکان او است ،اما با
انجام راهکارهایی بسیار ساده میتوان تا حد زیادی از
بروز این مشکل مغزی جلوگیری کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس جدیدترین
پژوهشها سالمندانی که شیوههای مختلف ورزشی از
جمله راه رفتن به صورت زیگرا گ و ضربدری یا حرکات
هماهنگ را یاد میگیرند و انجام میدهند کمتر در
معرض خطر ابتال به بیماری آلزایمر قرار میگیرند.
کارشناسان دریافتند از سن  ۷۰سالگی به بعد هر سال
حدود یک درصد از حجم بخشی از مغز که وظیفه کنترل
قدرت حافظه را بر عهده دارد به تدریج از بین میرود که
سبب افت توان حافظه و فراموشی در سالمندان و ابتال
به آلزایمر دربرخی از آنها میشود.شناسایی زودهنگام
بیماری آلزایمر میتواند راهکارهای درمانی و کنترلی را
در اختیار پزشکان قراردهد و بیمار و خانواده او درجریان
چگونگی پیشرفت بیماری و راهکارهای مراقبتی از بیمار
قراربگیرند.کارشناسان با بررسی برروی افراد سالمند
دریافتند آن دسته از افراد که ورزشهای پیچیده انجام
میدهند و راه رفتن تمرینی به صورت زیگزا گ و ضربدری
انجام میدهند کمتر دچار آلزایمر به نسبت آن دست از
سالمندانی میشوند که تنها پیاده روی در سطح صاف
انجام میدهند.
در این پژوهش که بر روی  ۶۲فرد سالمند آلمانی با
میانگین سنی  ۶۸سال و اسکن مغزی آنها در طول ۱۸
ماه آزمایش انجام شده این نتایج به دست آمده است
که ورزش و حرکتهای پیچیده میتواند سبب تقویت
منطقه هیپوکامپ و جلوگیری از مرگ سلولهای مغزی
شود.داوطلبان دراین دوره آزمایشی هر روز به مدت ۹۰
دقیقه به انجام ورزش هایی ،چون حرکتهای هماهنگ
و راه رفتن ضربدری و زیگزا گی پرداخته اند که باعث
خونرسانی بیشتر به سلولهای مغزی و جلوگیری از افت
توان مغزی شده است.با وجود اینکه بیماری آلزایمر راه
حل درمانی ندارد ،اما پژوهشهای جدید نشان داده
است که منطقه هیپوکامپ مغز که دراثر بیماری آلزایمر
آسیب میبیند قابلیت ترمیم را دارد و میتوان حافظه
آسیب دیده فرد را به او بازگرداند.
انجام کارهای ذهنی و محاسباتی که ذهن را درگیر کند،
یادگرفتن مهارتهای جدید ،آموختن نوازندگی یک
وسیله موسیقی یا زبان خارجی میتواند ذهن سالمند را
تقویت کند.کارشناسان به افراد سالمند توصیه میکنند
رژیم غذایی سالم و سرشار از میوه و سبزیهای تازه،
مواد پروتئینی و لبنی کم چرب ،ماهی ،حبوبات و انواع
غالت داشته باشند ،از استرس و خشم دوری کنند،
مواد دخانی مصرف نکنند ،معاینههای پزشکی را به
طور منظم انجام دهند ،بر وضعیت شنیداری ،بویایی
و بینایی خود دقیق باشند و درصورت کاهش نا گهانی
یکی از این حسها به پزشک مراجعه کنند ،فشارو قند
خون خود را کنترل کنند تا از ابتال به این بیماری مرگبار
ایمن بمانند.
بیماری آلزایمر در سالهای اخیر بین سالمندان بسیار
شایع شده است و کارشناسان پیش بینی میکنند در
چند دهه آینده آلزایمر به یک به یک چالش جدی در
جهان تبدیل میشود.

کرم بازسازی کننده آنتی با کتریال نانویی
تولید شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان ،کرم مرطوب
کننده و بازسازی کننده حاوی نانو ذرات نقره با
خاصیت آنتی با کتریال را به تولید رساندند.
به گزارش مهر ،بررسی محصوالت نانو و ارائه تاییدیه
نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد
توسعه فناوری نانو از  ۳سال گذشته بوده است .در
واقع بررسی مواد و محصوالت تولید و عرضهشده در
حوزه فناوری نانو ،سبب شفافیت بازار محصوالت
نانو شده و ب ه ارتقای کیفی این محصوالت و افزایش
اعتماد مصرف کنندگان کمک میکند.
یکی از این محصوالت که توسط یک شرکت
دانش بنیان به تولید رسیده،کرم مرطوب کننده و
بازسازی کننده آنتی با کتریال است.
این محصول که کرم مرطوبکننده و بازسازیکننده
پوست حاوی نانوذرات نقره با خاصیت
آنتیبا کتریال است ،به منظور جلوگیری از عفونت
زخمهای مختلف ناشی از آسیبهای پوستی،
جراحی ،تغییر رنگ موضعی ناشی از آفتاب
سوختگی کاربرد دارد.
این کرم برای درماتیت تماسی ( )Dermatitisو
پسوریازیس ( )Psoriasisکه عمدتا باعث خارش،
زخم و التهاب پوست میشود نیز به کار می رود.
کرم مرطوبکننده و بازسازیکننده پوست حاوی
نانوذرات نقره با خاصیت آنتیبا کتریال تاییدیه نانو
مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری را دریافت
کرده است .همچنین این محصول ا کنون در بازار
است.
دانستنی

چرا باید سیب را ناشتا و با پوست خورد؟

خوردن سیب به صورت ناشتا به ویژه با پوست به
پیشگیری از بیماری های متعدد کمک می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ خوردن سیب
در حالت ناشتا ،باعث کاهش حرارت و تب می
شود .عالوه بر این سیب حاوی اسید مالیک است
که به تنظیم فعالیت روده و کبد کمک می کند و
مواد مغذی زیادی به ویژه برای مغز دارد.
این میوه باید با پوست خورده شود یا در صورت
گرفتن آب آن ،نباید آن را پوست کند به همین
علت خوردن ناشتای سیب به رهایی از بیماری
های قلب و خالص شدن از کلسترول مضر و برخی
انواع حساسیت ها ،سرطان ،دیابت ،آسم ،نقرس و
بسیاری از بیماری های دیگر کمک می کند.
عالوه بر این پوست سیب حاوی پکتین و پلی
فنول است که آنتی ا کسیدان به شمار می رود و
به جلوگیری از ا کسید شدن چربی ها کمک می
کند .همچنین پلی فنول ها قند خون را تنظیم
و از بیماری چشمی دژنراسیون ما کوال و آلزایمر
پیشگیری می کند.
سیب به علت داشتن ویتامین (سی) فعالیت ریه ها
را بهبود می بخشد و به علت داشتن ماده بتا کاروتن
به برخورداری از پوست زیبا و سالم کمک می کند.
با توجه به مزیت های گفته شده ،خوردن یک
سیب هر روز صبح به صورت ناشتا از بسیاری از
بیماری ها پیشگیری می کند.
بهداشتی

کودکان با در دست داشتن سبدهایی بافته شده
با شاخ و برگ درخت خرما درب خانه های اهالی
روستا می روند و با زمزمه «عماتی خلویسه»
شیرینی تو کیسه -بزرگان خانه را دعوتمی کنند که به آنان شیرینی بدهند

فواید شگفت انگیز تخم هندوانه
بخش مهم دانههای هندوانه ،پروتئین،
ویتامینهای گروه  ،Bمنیزیم ،فسفر،
آهن ،پتاسیم ،مس ،منگنز و روی است.
عجیبترین ویژگی این تخمها این است
که کم کالری هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
در گرمای تابستان هیچ چیزی بهتر از
برشهای قرمز و خنک و شیرین هندوانه
نیست .لذت بردن از میوهی خنک ،به
عنوان اسنک در یک روز داغ تابستانی
حتی میتواند یک تفریح باشد .خیلیها
ممکن است توجهی به تخمهای ریز و
سیاه هندوانه نداشته باشند.
مثال شاید شما هنگام برش زدن هندوانه
با دقت و تالش ،این دانههای ریز را جدا
کنید تا وقتی میخواهید با ولع و اشتیاق این میوهی
خوشمزه را بخورید ،مزاحمی نداشته باشید .امروزه حتی
دستگاههایی هم وجود دارد که تخم هندوانه را برایتان
جدا میکند تا شما به راحتی لذت ببرید .اما تخمهای
هندوانه خوردنی هستند و ارزش غذایی باالیی هم دارند.
بخش مهم دانههای هندوانه ،پروتئین ،ویتامینهای گروه
 ،Bمنیزیم ،فسفر ،آهن ،پتاسیم ،مس ،منگنز و روی است.
عجیبترین ویژگی این تخمها این است که کم کالری
هستند .ا گر تخمهای هندوانه را خشک کرده و برشته کنید
میتوانید یک اسنک عالی داشته باشید که به راحتی جای
انتخابهای ناسالم را میگیرد.
تخمهای هندوانه را چطور برشته کنیم

بیشتر افراد ،بافت و طعم تخمهای خام هندوانه را دوست
ندارند ،اما از نوع برشتهی آنها لذت میبرند.
تخمهای هندوانه را کامال آبکشی کرده و بگذارید خشک
شوند .دانهها را یک شب در آب بخیسانید .چند روز صبر
کنید تا دانهها جوانه بزنند .پوست رویی ِ سفت و سیاه را
از دانه جدا کنید ،سپس مغزها را در فر یا زیر آفتاب خشک
کنید .مغزها را در سینی فر پخش کرده و کمی روغن زیتون
به آنها بپاشید و کمی هم نمک بزنید و در درجهی ۳۲۵
فارنهایت به مدت  ۱۵تا  ۲۰دقیقه آنها را برشته کنید.
بگذارید خنک شود و بعد به عنوان یک اسنک سالم و
مقوی نوش جان کنید .میتوانید کمی پودر دارچین هم
بزنید یا ترکیبی از آبلیمو و فلفل قرمز روی مغزهای برشته
شده بریزید تا طعمدارتر شوند.
میتوانید یک مشت از این مغزهای باارزش را در ساالدتان
بریزید یا از آنها در اسموتی خانگیتان استفاده کنید .ا گر
ترجیج میدهید تخم هندوانهی برشته را از بیرون بخرید،
حتما ابتدا برچسب غذایی آن را چک کنید.
ا کنون با ده فایدهی بسیار خوب تخمهای هندوانه آشنا
شوید.
 .۱کنترل دیابت

دانههای هندوانه برای کنترل دیابت و پیشگیری از
مشکالت مرتبط با آن مفید هستند .این دانهها حاوی
اسید آمینهای هستند که رگها را گشاد کرده و از استرس
ا کسیداتیو میکاهند .همچنین ،منیزیم موجود در تخم
هندوانه به تنظیم متابولیسم و کربوهیدرات که مستقیما
روی قند خون اثر میگذارد کمک میکند .مطالعهای که در
سال  ۲۰۱۴انجام شد دریافت عصارهی تخمهای هندوانه
میتوانند یک درمان پشتیبان برای مبارزه با مشکالت
دیابت باشند .میتوانید تخمهای هندوانه را بجوشانید تا
نوعی چای هندوانه تهیه کنید.
 .۱یک مشت تخم هندوانه را در  ۴فنجان آب بریزید و به
مدت  ۴۵دقیقه بجوشانید .در پوش ظرف را بگذارید .این
معجون را مانند چای ،هر روز بنوشید.
 .۲مبارزه با خستگی

خوردن یک مشت تخم هنداونه ،انرژیتان را افزایش داده
و احساس خستگیتان را برطرف میکند .این دانهها غنی

که سالمند .مصرف مغزهای برشتهی تخم
هندوانه به عنوان اسنک ،به کنترل چربی
بدنتان کمک خواهد کرد .هر چند تقریبا
 ۳۰گرم از این مغزها ،حدودا  ۱۵۸کالری
دارد اما نگران نباشید .شما نمیتوانید ۴۰۰
دانه (همان  ۳۰گرم) را یکجا بخورید!
 .۷بهبود عملکرد مغز

تخم هندوانه منبع خوبی از اسید فولیک
است که به نام ویتامین  B9نیز شهرت دارد.
اسید فولیک برای عملکرد مناسب مغز
ضروریست .زنان باردار باید اسید فولیک
کافی دریافت کنند چون کمبود آن میتواند
منجر به نقص لولهی عصبی در نوزاد شود.
اسید چرب سالم موجود در تخم هندوانه،
عملکرد فرارسانهای عصبی را تقویت
کرده و در نتیجه باعث بهبود حافظه و مهارتهای ادرا کی
میشود .پتاسیم موجود در این دانهها نیز به مهارت
تفکر و قابلیت یادآوری خاطرات کمک میکند .دانههای
ریز هنداونه غنی از آنتی ا کسیدانهایی هستند که از
سلولهای مغز در برابر آسیبهای رادیکال آزاد محافظت
میکنند.

از آهن هستند که یک عنصر مهم از هموگلوبین خون بوده
و ا کسیژن را در سراسر بدن حمل و نقل میکند تا انرژی
شما حفظ شود .همچنین آهن به بدنتان کمک میکند
کالریها را به انرژی تبدیل کنید و ضمنا سیستم ایمنیتان
را هم تغذیه میکند .دانههای هندوانه دارای اسید
آمینهای به نام ال-سیترولین نیز هستند که برای کاهش
احساس خستگی و ضعف سودمند است.

 .۸پیشگیری از مشکالت چشم

مصرف تخم هندوانه تضمینکنندهی سالمت قلب
شماست .این دانهها سرشار از چربیهای تک غیراشباع
و چند غیراشباع هستند که به پیشگیری از حملهی قلبی
و سکتهی مغزی کمک میکنند .این چربیهای سالم
همچنین سطح کلسترول بد خونتان را پایین میآورند.
ضمنا ،تخمهای هندوانه حاوی مقادیر مناسبی از پتاسیم
هستند که به مبارزه با بیماری قلبی و حفظ سالمت قلب
کمک میکند .اسید آمینهی سیترولین و آرژنین موجود
در تخم هندوانه به حفظ سالمت عروق ،جریان خون و
عملکرد کلی قلبی و عروقی کمک میکند.

 .۹تقویت سالمت موها

 .۳حفظ سالمت قلب

 .۴کنترل فشار خون

تخم هندوانه پروتئین بسیار باالیی دارد که از اسیدهای
آمینهی گونا گونی تشکیل شده است .یکی از این اسید
آمینهها ،آرژنین است .هر چند بدن خودش مقداری
آرژنین تولید میکند اما مصرف آرژنین بیشتر از راه تغذیه ،به
تنظیم فشار خون و حتی درمان بیماری عروق کرونر قلب
کمک خواهد کرد .منیزیم موجود در دانههای هندوانه نیز
برای تنظیم فشار خون مفید است .کمبود منیزیم در بدن
منجر به افزایش فشار خون خواهد شد .همچنین پایین
بودن سطح منیزیم در بدن ،که یک مادهی مغذی مهم
در کنترل فشار خون است ،میتواند موجب کاهش سطح
پتاسیم هم بشود.
 .۵حفظ سالمت عضالت

برای بهبود سالمت عضالتتان و پیشگیری از درد بعد از
ورزش ،تخم هندوانه بسیار مفید است .تخم هندوانه یکی
از معدود منابع غذایی ال  -سیترولین است که برای ترمیم
بافتهای عضالنی و حفظ تودههای عضالنی ضروریست.
ال-سیترولین به شل شدن عضالت کمک میکند ،عملکرد
غیرهوازی را تقویت کرده و درد عضالت را تسکین میدهد.
همچنین منیزیم موجود در این دانههای ریز برای سالمت
عضالت مهم هستند .منیزیم ،بازجدب کلسیم را افزایش
داده و در نتیجه به حفظ قدرت عضالت و پیشگیری از
گرفتگیهای عضالنی کمک میکند.
 .۶کاهش چربی بدن

دانههای هندوانه سرشار از ترکیبی به نام سیترولین هستند
که به اسید آمینهی آرژنین متابولیسم میشود .آرژنین
برای کاهش سرعت ِ ذخیرهی چربی در بدن سودمند
است .تخم هندوانه کالری کمی دارد که برای کاهش وزن
مفید است .این دانهها چربی بسیار کمی دارند اما این
چربی ،چربیهای تک غیراشباع و چندغیراشباع هستند

دانههای ریز هندوانه برای بیناییتان هم مفیدند
و میتوانند ریسک زودرس تباهی لکهی زرد و سایر
بیماریهای چشمی را کم کنند .ویتامین  Aموجود در این
تخمها برای سالمت چشم سودمندند .کمبود ویتامین A
میتواند موجب تباهی لکهی زرد شود .همچنین ویتامین
 Cموجود در تخم هنداونه نیز برای حفظ سالمت چشم
خوب است .این آنتی ا کسیدان کمک میکند تا چشمهای
شما از سایر بیماریهای مربوط به افزایش سن ،مصون
بماند .بیماریهایی چون خشکی چشم و بیماریهای
مربوط به اعصاب بینایی و همچنین گال کوما (آب سیاه).
مو ،اساسا از پروتئین تشکیل شده و هر چیزی که پروتئین
داشته باشد برای سالمت موها هم مفید است .دانههای
هندوانه هم به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی پروتئین،
برای موهای شما سودمندند .همچنین آهن باالی موجود
در تخم هندوانه به تقویت موها و افزایش رشدشان کمک
میکند و جلوی خشک و نازک شدن موها را میگیرد.
مهمتر از همهی اینها ،مغزهای برشتهی تخم هندوانه
حاوی مس هستند که برای تولید مالنین که رنگ دانهی
مو است کمک میکنند.
عالوه بر خوردن این دانهها میتوانید از روغن تخم هندوانه
برای بهبود سالمت موهای خود استفاده کنید .این روغن
به راحتی جذب پوست سر شده و برای درمان خارش
پوست سر و افزایش رشد مو مفید است.
 .۱۰درخشان کردن پوست

دانههای هندوانه برای درخشان و شفاف کردن پوست
هم خوب هستند و زیباییتان را برای سالهایی که در
پیش رو دارید حفظ خواهند کرد .ویتامین  Cموجود در
تخم هندوانه به عنوان یک آنتی ا کسیدان قوی برای حفظ
پوست در برابر آسیبهای رادیکال آزاد که فرایند پیری را
تسریع میکنند ،عمل میکند.
همچنین ویتامین  ،Cتولید کالژن پوست را افزایش میدهد
که برای حفظ لطافت و انعطاف پذیری پوست حیاتی
است .دانههای ریز و سیاه هنداونه غنی از اسیدهای چربی
چون اسید اولئیک و اسید لینولئوم هستند که پوستتان
را مرطوب نگه میدارند .روغن دانههای هندوانه برای
تمام انواع پوست مناسب بوده و برای درمان عفونتهای
پوستی مفید است.
ضمنا خشکی پوست را هم برطرف میکند .فقط کافیست
هر روز قبل از حمام کردن ،پوستتان را با روغن تخم
هندوانه ماساژ دهید.

باید و نبایدهای عوارض افزایش طول
ناخن

یک کارشناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی
و بهداشتی ،انواع مواد آرایشی ناخن و عوارض
استفاده طوالنی مدت آن را شرح داد.
به گزارش تسنیم ،مریم قیاسی با اشاره به اینکه
مواد آرایشی ناخن برای رنگ کردن ناخن ،افزایش
طول ناخن به طور مصنوعی و یا افزایش مقاومت
ناخن به کار می روند ،اظهار داشت :ال ک ناخن
باعث درماتیت تماسی آلرژیک میشود .شخصی
که به ال ک ناخن حساسیت دارد ممکن است در
انگشتان ،پلک ،صورت و جاهایی که ال ک ناخن
در زمان خشک شدن با آنها تماس داشته ،دچار
حساسیت شود.
این کارشناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و
بهداشتی تا کید کرد :فرمالدئید یک ترکیب آلرژی
زا است که در فرآوردههای تقلبی و قاچاق یافت
میشود.
قیاسی افزود :کوتیکول از عفونت ناخن جلوگیری
کرده و سلولهای مولد ناخن را محافظت می کند،
پس بهتر است چیده یا کوتاه نشود.
قیاسی به افزایش طول ناخنها به وسیله
ناخنهای مصنوعی که کل ناخن یا انتهای ناخن
را میپوشاند ،اشاره کرد و گفت :چسبهای
ناخنهای مصنوعی حاوی مواد حساسیتزا است،
گاهی چسبهای بدون  Methacrylateباعث
شکاف و ترک ناخن میشوند.
کارشناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی
ادامه داد :عفونت پوست اطراف ناخنها ،شل
شدن ناخنها و درماتیت(التهاب پوستی) را
از عوارض استفاده طوالنی مدت از ناخنهای
مصنوعی برشمرد و افزود :استفاده از ناخنهای
مصنوعی در طوالنی مدت میتواند باعث
وا کنشهای دردنا ک و شدید شود.
قیاسی تا کید کرد :خانمهایی که برای مدت طوالنی
از ناخنهای مصنوعی و کاشته شده استفاده
میکنند ،احتمال دارد مشاهده کنند که ناخنهای
ک و ماتتر شده است .متخصصان
طبیعی آنها ناز 
پوست پیشنهاد میکنند ناخنهای مصنوعی هر
سه ماه یک بار برداشته شوند تا ناخنهای طبیعی
استراحت کنند.
خواندنی

چرا رنگ مو را پشت گوش و داخل آرنج
امتحان میکنند

یک کارشناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و
بهداشتی بر لزوم توجه به مضرات مواد آرایشی مو
تأ کید کرد و نسبت به چرایی امتحان رنگ مو پشت
گوش یا داخل آرنج توضیح داد.
به گزارش تسنیم ،مریم قیاسی با بیان اینکه
رنگهای تدریجی مو ،تغییر رنگ را برای دو یا سه
هفته ایجاد میکنند ،اظهار داشت :این رنگها
معموال باعث ایجاد مشکل نمیشوند.
ً
وی افزود :رنگ موهای نیمهدائمی بعد از  4تا 6
بار شستوشو از بین میروند و رنگهای دائمی
که شسته نمیشوند ،باعث ایجاد حساسیت
میشوند.قیاسی یادآور شد :این محصوالت بهتر
است قبل از رنگ کردن مو ،بهروی بخش کوچکی
از پوست امتحان شود ( 24ساعت قبل از مصرف،
پشت گوش یا داخل آرنج).
وی با اشاره به اینکه عواملی که برای روشن کردن
مو به کار برده میشود میتواند باعث contact
 dermatitisشود ،اظهار کرد :این ماده ممکن است
باعث حساسیت نا گهانی مثل سرگیجه و سردرد
شود.
کارشناس نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی
دانشگاه همدان با ابراز اینکه ماده فر ،پیوندهای
شیمیایی را در موهای صاف میشکند و باعث
ایجاد فر در مو میشود ،افزود :این عمل میتواند
مو را تخریب کند .موها نباید بیش از هر  3ماه یک
بار در معرض محلول فر قرار گیرند .ا گر مایع فر
برای مدت طوالنیتر روی مو بماند ،بسیار قویتر
عمل میکند و موها را خشک و بیرنگ میسازد و
باعث شکنندگی مو میشود .تخریب پوست سر هم
میتواند اتفاق بیفتد.

