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 تراکم کاهش و کلسیم فقر نوعی دچار

 بافت پوکی ،نهایت در و بدن استخوانی
 روز هر که کسی. شد خواهد استخوانی

 برابر 3 کند، می مصرف نوشابه لیوان یک
 استخوان پوکی به ابتال معرض در بیشتر

قرار دارد. بر طبق تحقیقات علمی ثابت 
افرادي که به میزان زیاد شده است که 

کنند، احتمال شکستگی مصرف می نوشابه
برابر کسانی است  4تا  3 آنهااستخوان در

کنند. به عنوان که نوشابه مصرف نمی
هر روز یک لیوان نوشابه  مثال خانمی که

برابر بیشتر در معرض  3مصرف می کند، 
ابتال به پوکی استخوان قرار دارد و اگر 

 5این زن ورزشکار باشد، میزان این خطر
در  طبق تحقیقاتبرابر افزایش می یابد. 

پوکی استخوان حال حاضر سن ابتال به 
سال رسیده  35در ایران کاهش یافته و به 

 .است
  است دندان پوسیدگی اصلی عامل  نوشابه

 آن با امروزه که مسائلی ترین مهم از یکی
 يرویه بی ياستفاده هستیم، مواجه

 گازدار هاي  نوشابه از جوانان و نوجوانان
 این در که است قندي مواد حاوي تنقالت و

 بدنی هاي فعالیت افزایش به توجه با سنین
 افزایش نیز مواد این مصرف به تمایل
 جبران صدمات ایجاد باعث و است یافته

 .شود می ها دندان و بدن بر ناپذیري
 ترکیبات وجود دلیل به گازدار هاينوشابه

  CO2  باعث کربنیک اسید به آن تبدیل و  
 ایجاد و غذایی مواد کلسیم جذب عدم

 استخوان پوکی و اسکلتی مشکالت
 تدریجی شدن حل طرفی از و شودمی

 گرفتگی رنگ ،نتیجه در و هادندان میناي
 هاي پوسیدگی حساسیت، ایجاد سطحی،

 .دارد دنبال به را دندان میناي روي ریز

-  ھای گازدار موجب نوشابھ 

 

 نوشیدنی مصرف که است حالی در این
حرارت تعدیل  غذا، همراه به سرد هاي
 نتیجه در که کند می مختلیی را غذامواد

  شود.با مشکل مواجه می غذا هضم آن

 ها موجب پوکی استخوان می شوندنوشابه 
داراي امالح ها عالوه بر قند زیاد، نوشابه 

فسفات هستند که در جذب کلسیم غذا 
کند و نهایتا مصرف ایجاد اختالل می

هاي گازدار کمبود کلسیم و مداوم نوشابه 
به دنبال آن پوکی استخوان را به دنبال 
دارد. پوکی استخوان موجب شکستگی 

 .شود هاي خود به خود استخوان می
اسید فسفریک عالوه بر ایجاد اختالل در 
گوارش غذا، باعث اسیدي شدن خون می 
شود که براي جلوگیري از پایین آمدن 

(اسیدي شدن) و  خون  PHبیش از حد
خنثی سازي آن، بدن از کلسیم ذخیره 

در  .شده در استخوان ها استفاده می کند
واقع اسید فسفریک موجود در نوشابه 

از استخوان کلسیم  جذب باعث کند شدن
ها می شود؛ از سوي دیگر براي جذب 

سیم موجود در غذاها از طریق دستگاه کل
گوارش نیز نیاز به برقراري نوعی تعادل 

وقتی این  .میان میزان کلسیم و فسفر است
تعادل بر اثر نوشیدن نوشابه گازدار 

فسفریک به هم می خورد،  حاوي اسید
جذب کلسیم از دستگاه گوارش نیز دچار 
اختالل می شود. بنابراین بدن از یک سو 

 هاذخیره شده در استخواناز کلسیم 
استفاده می کند و از سوي دیگر به راحتی 

  بنابر این و نمی تواند کلسیم جذب کند،

 

 

 

 

 دارترینپرطرف از یکی گازدار نوشابه
 مردم هامروز که است هایینوشیدنی
 در که نوشیدنی این .کنند می مصرف

 شود، می عرضه بازار به زیبا هايقوطی
 پیدا ها نوشیدنی بین در را خود جاي
 وضررهاي فراوانی دارد: است کرده

 نوشابه عامل افزایش فشار خون است 

خطرزا براي  عامل یکخون باال فشار
هاي  بیماري قلب و عروق است. بررسی

دهد محققان انگلیسی و آمریکایی نشان می
به ازاي هر قوطی نوشابه شکردار که در 
روز مصرف شده باشد، فشار خون به 

دانشمندان . رودطور منظم باالتر می 
باعث به هم  زیاد در خونشکر معتقدند که 

ها و میزان نمک  خوردن حالت عادي رگ
در مجموع کسانی که  .شود در بدن می

هاي شیرین شده با مقدار زیادي نوشیدنی 
هاي غذایی  رژیم نند،ک شکر مصرف می

آن ها اضافه وزن و احتمال  دارندبدتري 
 .استبیشتر 

 کندنوشابھ ھضم غذا را با مشکل مواجھ می 
مواد غذایی پس از مصرف در درون معده 

شوند و به دماي از نظر دمایی تعدیل می 
 مصرف که ،رسندمناسب براي هضم می 

غذا، تعدیل  همراه به سرد هاي نوشیدنی
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 غذا وسط در فراوان آب آشامیدن از

 سبب غذا وسط در آب. کنید خودداري
 در اختالل و گوارشی شیره شدن رقیق
 تا افطار بین زمان در .شودمی هضم
 کافی آب غذا، با فاصله رعایت با سحر،

 .بیاشامید
 از زودتر کمی سحري، صرف براي حتماً

 از استفاده ضمن هم تا برخیزید خواب
 عجله بدون مناجات و سحر معنوي برکات

 میل اگر حتی. بخورید سحري آرامش با و
 و شیر چاي، آب، ، ندارید غذا خوردن به

 .نکنید فراموش را هااین مانند
 و دسرها انواع ،فراوان تنقالت خوردن از

 و افطار برنامه در زیاد شکر با هاشیرینی
 .کنید خودداري سحر
 سحر خصوص به و افطار غذاي در حتماً
 فصل، جاتمیوه بر عالوه. کنید میل میوه

 و انجیر زردآلو، آلو، برگه خیسانده از
 میوه عنوان به توان می هم ها این مانند

 رفتن از روزه زمان طول در. کرد استفاده
 که کارهایی و دادن خون داغ، حمام به

 شودمی حالیبی و زیاد ضعف موجب
 .کنید خودداري

 براي خوبی مکمل) پیاز بدون( ساالد 
 .است رمضان مبارك ماه در غذاها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصیه هاي غذایی ماه مبارك رمضان

 
 
 
 
 
 
 
 

 حال با همیشه داري روزه و رمضان ماه
 همراه است. روزه معنوي خاص هواي و

 در و دارد زیادي بسیار جسمانی اثرات
 بهبود درآن  مؤثر نقش متعددي مطالعات
 .است شده داده نشان مختلف هايبیماري

 سخت داري روزه نگران افراد از بسیاري
 عطش خصوص به بدنی ضعف همچنین و
 با اما هستند، گرما فصل در خود تشنگی و

 سبک و سنتی طب تدابیر برخی رعایت
 آماده را جسم توانمی سالم زندگی
 رمضان مبارك ماه در و کرد داريروزه

 روزه جسمانی آثار و معنوي فیض از
 .برد بهره داري

 آب با غذا کردن آغاز از افطار درهنگام
 خودداري جداً اینها مانند و نوشابه سرد،
 یا گرم آب کمی سرد آب جاي به. کنید
 .کنید میل چاي
 و عسل کشمش، خرما، با را خود افطار

 به. آغازکنید طبیعی قند یک با بطورکلی
 و شودمی کنترل اشتها ترتیب این

 .آیدمی پیش کمتر پرخوري
 گرم، شیر رنگ، کم شیرین چاي خوردن

 افطار آغاز در روغن کم حلیم و فرنی
 .است مناسب

 و) شده عفونی ضد( سبزي و پنیر و نان
.است خوب نیز گردو مغز و پنیر و نان یا  

خوردن . کنید میل افطار در را سبزي
 به منجر گاهی سحر، وعده در سبزي
 .شودمی روز طول در تشنگی

 
 
 

 مقادیر داشتن با هاسبزي و هامیوه
 خود در را آب توانندمی فیبر، زیادي از

 طول در آهستگی به را آن و دارند نگاه
 درون به بزرگ روده در ویژه به روده
 به ارزشمند ویژگی این. کنند رها خون
 را تشنگی که کندمی کمک دارروزه
 .آورد تاب ترراحت
 آب ساده هاي میوه و سبزیجات تمام

 آب این مرور به و کند می ذخیره زیادي
 روز طول در عطش از و آزاد فرد بدن در

  .کند می پیشگیري
 پیچ، کلم شامل که سبزیجاتی بهتر است

 که خیار و هویج کلم، گل ،بروکلیکلم 
 سبزیجات ،کاهو ،است آب آن درصد نود

 هاویتامین آهن، داراي که  تیره سبز برگ
 افطار با همراه است کلسیم از سرشار و

 .شود میل
 هايفعالیت یا گرما فصل اقتضاي به اگر 

 عرق زیاد داريروزه طول در بدنی،
 را، عرق توسط رفته دست از نمک کردید،

 و افطار وعدهدر مختلف هايصورت به
 . کنید جبران سحر
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 الغري و عطش رفع براي گالبی

 
 
 

 این. دارد بدن براي زیادي خواص گالبی
 و است آب درصد 80 از بیش حاوي میوه

 رفع براي دارد که کمی کالري وجود با
 .است مناسب عطش
 معده براي و است فیبر از سرشار گالبی

 مشخص. است مناسب الغري هايرژیم و
 کمک راحت دفع به فیبرها این که است

 بگوییم باید نیز هاویتامین نظر از. کندمی
. باشدمی B9 ویتامین از سرشار گالبی که

 ویتامین از طعم خوش يمیوه این همچنین

 E  آنتی خواص که نیست بهره بی نیز 
 .دارد اکسیدانی

 
 
 
 
 

 زود خیلی که است آسیایی يمیوه یک هلو
 باز نیز هااروپایی دل در را خود جاي
 به را خوشمزه يمیوه یک عنوان و کرده
 .است داده اختصاص خود

 

 

 

 است ضدیبوست خواص داراي میوه این
 هضم به دارد که قندي کمک به همچنین و

 ویتامین از سرشار هلو. کندمی کمک غذا
A این ویتامین بیشتر در پوست باشدمی .

   هلو وجود دارد.

 

 
 
 

 :الزم مواد
 فلفل نمک،  ،جعفري و مرزه ترخون، شامل: معطر سبزي لیوان، 3: لپه  ،گرم 500: گوشت 
 الزم میزان به: روغن ،عدد یک: پیاز  ،الزم میزان به: چوبه زرد و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرز تهیه:
 هم را معطر سبزیجات. کنید چرخ را آنها بارسه تا دو سپس و بپزید را گوشت و لپه ابتدا
 با فلفل و نمک و زردچوبه همراه و بگیرید را آن آب و کنید رنده را پیاز و کرده خرد ریز
 .دهید ورز خوب و کرده مخلوط هم

 . بگذارید حرارت روي و بریزید تابه ماهی در را روغن 
 گرد و صاف را آن دست کف درو بردارید کوچک نارنگی یک اندازه به شامی مواد از

 . شود پخت مغز شدنسرخ هنگام تا کرده سوراخ انگشت با هم را آن وسط و کنید
 بسیار حرارت روي و زیتون روغن با ترجیحا. کندنمی مصرف روغن زیاد شامی این

 چند و پز بخار سبزیجات با را آن اطراف و چیده مناسب ظرف در و سرخ را آن مالیم
 .نمایید تزئین ترش، لیمو برش

 
 
 
 
 

 آن توانیدمی هم سحري وعده در که است چرب کم و مغذي افطاري یک ،پوکه( لپه) شامی
 را لیمو آب قطره چند کنید، تشنگی احساس کمتر کهاین براي ضمنا .نمایید جان نوش را
 . کنید میل و ریخته آب لیوان در
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 حاوي میوه این که معتقدند متخصصان

. کندمی مقابله خونی کم با و است آهن
 سرشار فرنگی توت که بدانید باید همچنین

 . دهدمی کاهش را استرس و است منیزیم از
 براي فرنگی توت که شودمی باورتان
 این باشد؟ موثر روماتیسم و نقرس درمان

 سالیسیک اسید مدیون فرنگی توت خاصیت
 عملکرد بهبود براي سالیسیک اسید. است
 باید نهایت در. است مفید نیز هاکلیه و کبد

 و ادرارآور فرنگی، توت میوه که بگوییم
 .است یبوست ضد

 که اشخاصی براي توت فرنگی مصرف
 کم بدن در سیلیس اگر .است مفید ضعیفند

 تصلب و سرطان به مبتال شخص باشد،
 براي جهت همین به .گردد می شرایین

     فصل در باید مرض دو این از جلوگیري
توت فرنگی به مقدار کافی آن را خورد تا

  

 

 

 

 

 کرده،این ماده حیاتی را از بدن رفع کمبود 
مهلک نشود.  امراض به مبتال شخص

خوردن این میوه ترشی خون را از بین می 
حیط بدن را قلیایی می کند، توت م وبرد 

فرنگی مقوي قلب بوده، التهاب صفرا را 
 بدن خارش، براي دیابت خاموش می کند و

 بوده مفید خشک هاي سرفه و نفس وتنگی
 زیادي شباهت و کندمی درمان را بواسیر و
  .دارد تمشک به

    

 جالب ما همگی براي سموم دفع خاصیت
 نداشته دوست که است کسی چه. است
 به و کرده خارج بدنش از را سموم تا باشد

 بر عالوه گیالس برسد؟ سالمتی حس یک
 کندمی کمک بدن به شده، ذکر هايویژگی

 یک و کرده دفع بدن از را خارجی مواد تا
 ایجاد بدن براي طبیعی زهرزدایی و امنیت

گیالس همچنین فرایند پیر شدن را کند  .کند
 تواندمی بالقوه صورت به گیالس می کند.

 هايبیماري مقابل در قوي سپر یک همانند
 و مفاصل التهاب همانند مزمن دردناك

. کند عمل عضالنی هايبیماري دیگر
 جراحات کردن آرام براي تواندمی همچنین
 یک. گیرد قرار مصرف مورد ورزشی

 باشد چیزي تنها تواندمی گیالس آب لیوان
 درد به سخت ورزشی جلسه یک از بعد که

 .بخورد شما

 

 

 

 

 

 

 مصرف باستان يدوره از فرنگی توت
 وجود هاقاره تمام در شده است ومی
و  ، قرمز رنگکوچک يمیوه ایند. دار

. باشدمی C ویتامین از سرشار خوشمزه
 در موجود A ویتامین کمک به فرنگی توت
 تقویت نیز را بدن ایمنی سیستم ،خود
  .کندمی

 

 چرخه تنظیم و دارد بسیاري خواص گیالس
 زودرس پیري از پیشگیري و بدن خواب
 علمی و تجربی شواهد .هاستآن از برخی

 شیمیایی مواد از برخی دارند،می بیان
 هايدهنده نجات همانند گیالس، در موجود
 .کنندمی عمل هابیماري برابر در طبیعی

 

 

 

 

 

 

 عصبی سیستم گیالس، در موجود مالتونین
 عصبی تحریکات و استرس و کرده آرام را
 هايوضعیت درمان به و داده کاهش را
 در .کندمی شایانی کمک سردرد و خوابیبی

 یک است مغذي بسیار گیالس که حال عین
 بنابراین ،شودمی محسوب کالري کم غذاي
 هر رژیمی برنامه در که ندارد مشکلی هیچ

 از خوبی مخلوط گیالس. گیرد قرار کسی
 مختلف هايفعالیت براي الزم معدنی مواد

 شیمیایی مواد از برخی. است بدن در
 هاي دهنده نجات همانند گیالس، در موجود
. کنندمی عمل بیماري این برابر در طبیعی
 نظیر گیالس در شده یافت ترکیبات از برخی

 ثابت الکل پریلیل و اسید االژیک کوئرسیتین،
 روند از جلوگیري در بسیار که است شده

 .دارند نقش سرطان گسترش و شروع
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 برخوردار خوبی غذایی ارزش از خرما
 میوه غذایی مواد هرم در را آن باید و است

 هر کوچکی به توجه با .آورد حساب به
 سه تا دو شامل آن واحد هر خرما، عدد
 نیاز اساس بر چنانچه که است خرما عدد

 خورید،می میوه واحد سه تا دو روزانه
 این از یکی جاي به را تعداد این توانیدمی

 داشته یاد به .کنید استفاده میوه واحدهاي
 که زیاد قند داشتن علت به خرما که باشید
 در است، ساده قند آن بیشتر بخش

 انرژي افزایش با و زیاد مصرف صورت
  .شود شما چاقی باعث است ممکن مصرفی

 

 

 

 

 

 عنوان به دارد که کمی چربی علت به خرما
 گرفته نظر در چربی کم غذایی ماده
 ، سدیم ناچیز مقادیر خاطر بهو  شودمی

 مصرف با باال خون فشار به مبتال بیماران
 با اینکه مگر ،داشت نخواهند مشکلی آن

 در وزن اضافه باعث نامتعادل مصرف
 علت به خرما اهمیت بیشترین .شود آنها

 پنج همچنین خرما .است گیاهی فیبر تامین
 وB1  هايویتامین به روزانه نیاز درصد

B2 دستگاه و اعصاب سالمت در که را 
       .کندمی تامین ، دارند نقش گوارش

 
 
 
 
 
 

 که است مفید بسیار هاي میوه از خرما
 بطور ما غذایی هاي برنامه در متاسفانه

 از یکی خرمامیوه  .ندارد قرار مرتب
 در که است هاییخوراکی ترینپرمصرف

 افطار سفره سر بر رمضان مبارك ماه
 از شار سر میوه این  .شودمی گذاشته

 مثل معدنی فلزات دارايو  A,B,C,E انواع
 باشد می منیزیم و ید،  آهن ، کلسیم ،فسفر

 انسان سالمتی در مواد این از کدام هر که
 منیزم داشتن خاطر به دارد و بسزایی نقش
 ،بینایی  ،شنوایی براي و بوده سرطان ضد
 درمان ،سیاتیک ،مفاصل درد ،کمر درد

 میوه این از استفاده. است مفید ریه و سینه
 ارزش دلیل به رمضان مبارك ماه در

 قند میوه، این .است شده توصیه آن غذایی
 را داري روزه دوران در یافته کاهش
 و فیبر بودن دارا علت به .کندمی جبران

 گوارشی سیستم، آن بودن ملین خاصیت
 شده تحركبی داريروزه دلیل به که را

و همچنین باعث  داردمی وا تحرك به ،است
 خرما .شودمی تقویت سیستم ایمنی بدن 

 بدن عضالنی انرژي، منیزیم داشتن علت به
 را بدن عمومی نیروي و کندمی تقویت را

 و فسفر داشتن علت به و دهدمی افزایش
 .شودمی حافظه تقویت موجب منیزیم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دم نوش سنبل الطیب

 است زیادي هاي سال گیاهی، هاي نوش مد
 وجود ها ایرانی ما همه تقریبا خانه در که

 استفاده آنها وفواید زیاد خواص از و دارند
 . کنیممی

 و دارد زیادي خواص الطیب سنبل دمنوش
 خواب و بخشی آرامش اثر آنها از یکی

 قبل شب هر میتوانید شما  .است اش آوري
 گل با را الطیب سنبل مقداري خواب از

 خواب از قبل ساعت نیم و کنید دم گاوزبان
 حد از بیش مصرف البته. کنید میل

 را خود خطرات و عوارض هم هادمنوش
 سنبل قاشق یک از بیشتر کنید سعی. دارد

 .نکنید مصرف الطیب
 عدد یک شدنش خوشمزه براي توانید می 

 مواد سایر کنار در بگذارید هم عمانی لیمو
 دمنوش به ترش مزه کمی تا بکشد دم

 از ممکن جاي تا شودمی توصیه. بدهد
 خودداري دمنوش با نبات و شکر مصرف

 توصیه پزشک که مواردي در مگر ،کنید
 براي فشار حد از بیش افت و باشد کرده
 .باشد خطرناك فرد

 

 خواص خرما
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