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سرخ کردن مواد غذایی باعث از بین رفتن بیشتر ویتامینها از جمله ویتامینهای گروه  Bو ویتامین  Cمیشود و از آن جایی که این ویتامینها
در حفظ سالمت مؤثراست  ،با از بین رفتن آن ها سالمت فرد به خطر میافتد .دکتر تهمینه توکلی فوق تخصص گوارش و کبد در گفتوگو با
ایسنا در این باره اظهارکرد :هضم غذاهای چرب مدت زمان زیادی را طلب میکند و افراد پس از مصرف این گونه غذاهای چرب ،احساس
سنگینی در معده میکنند .مصرف قهوه ،چای زیاد و نوشیدنیهای گازدار نیز باعث افزایش اسید معده میشود.

کشمشهمسمزداست
کشمش با کیفیت باشد
به نقل ازهلث نیوز ،مصرف کشمش که به رنگ
قهوه ای تیره است برای حل مشکالت مربوط
به کبد عالی است  .کشمش سیاه نیز برای سم
زدایی کبد مناسب است.
رنگ قهوه ای روشن و درخشان کشمش به آن
معنی نیست که مفید است  .در واقع ،شفافیت
آن ها به علت عمل دی اکسید سولفور روی آن
هاست .همچنین این کشمش به روش درست
خشک نمی شود.

مترجم:علیرضا -کبد در ب��دن ان��س��ان یکی از
پیچیده ترین وظایف را بر عهده دارد .مصرف
ب��رخ��ی م���واد غ��ذای��ی ،دارو ی��ا حمله وی��روس��ی یا
میکروبی ،باعث تولید مواد سمی در خون می شود
که مخلوط شدن آن ها با خون می تواند در بدن
مسمومیت ایجاد کند .کبد وظیفه پاکسازی خون
و سالم نگه داشتن سایر اندام ها را دارد .کارکرد
خوب کبد می تواند تقریبا همه مشکالت بدن از
مشکل پوست گرفته تا مشکل معده را برطرف

پرسش و پاسخ

کند .سوالی که پیش می آید این است که
آیا کشمش در سم زدایی کبد نقش دارد؟
پاسخ مثبت است ،البته انگور،سیر،لیمو
ترش و چغندر قرمز نیز سم موجود در
کبد را از بین می ب��رد  .کشمش های
طبیعی ت��اث��ی��رات شگفت ان��گ��ی��زی در
سم زدای��ی بدن دارد وباعث تقویت
سیستم گوارشی بدن نیز می شود .اما
نکاتی که در این باره باید در نظر بگیرید:

موض���وع س���واالت درب���اره مش���کالت
جسمی و پزش���کی مبتال به همه افراد
در همه جاس���ت ام���روز نمون���ه ای از
پاسخ هایدکتر«مارتیناسکر»یکی
از پزش���کان معروف انگلیسی را به
سواالتبیمارانآورده ایم.

شستنکشمش
یکی از بهترین روش ها برای پاک کردن مواد سمی از کبد
مصرف کشمش است .نیم فنجان کشمش را در آب به مدت
 15دقیقه خیس کنید .پس از آن ،با آب بشویید.

تهیهنوشیدنی
پس از شستن کشمش ،آن را با آب ولرم به مدت چند
ساعت در فنجان در بسته بگذارید تا بماند و خنک
شود.بعد آب آن را بخورید و کشمش را بجوید .سپس
برای یک یا دو ساعت روی تخت دراز بکشید و یک
کیسه آب گرم را در سمت راست شکم
قرار دهید.

تا چه مدت باید ادامه داد
هفته ای یک بار به مدت یک ماه .یعنی انجام دادن این مراحل سالی
دوبار می تواند نتایج مثبت داشته باشد و کبد و تمام بدنتان را در
وضعیت خوبی نگه دارد.

از کجا بفهمیم که زمان سم زدایی
رسیده است؟
به برخی عالیم مثل عرق کردن مفرط ،ظاهر شدن لکه های
سیاه روی صورت و سایر نقاط بدن ،خارش ،باال رفتن وزن به
طور ناگهانی یا کم شدن اشتها و  ...توجه کنید.در صورت
مشاهده این عالیم سم زدایی را شروع کنید.

راههایکاهشدردهای قاعدگیازمنظرطبسنتی

بانو

پنیرراباگوجهوخیارنخورید!

پنیرساختارخاصیداردبههمیندلیلنبایدآنرابابرخیموادغذاییهمزمانمصرفکرد.حسناکبری
متخصص آسیبشناسی و طب سنتی ایرانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به این که پنیر یک
مادهپروتئینی با طبع سرد است  ،افزود :نباید پنیر را با گوجه ،خیار و هندوانه که سرد است  ،خورد .این امر
باعث بروز بسیاری از عارضهها و برخی بیماریها شامل دیابت ،ام اس ،اختالالت عصبی ،گوارشی و ...
میشود .به طوری که برخی از افراد پس از خوردن پنیر دچار ضعف میشوند .وی افزود :مصرف همزمان
پنیرباخیار،گوجه،هندوانهیاسردیهایدیگرباعثبروزبیماریهامیشود.بهتراستافرادیکهتمایل
به مصرف همزمان پنیر ،خیار ،گوجه یا هندوانه دارند به مقدار نصف به نصف از گردو استفاده کنند.یعنی
برابر ۵۰گرم پنیر ،گوجه و خیار یا هندوانه از ۵۰گرم گردو استفاده کنند.اکبری تصریح کرد :پنیر دارای
مولکولهای پروتئینی پیچیده است و برای تجزیه شدن به مقدار زیادی انرژی نیاز دارد .به همین دلیل
هنگام تجزیه انرژی زیادی را از بدن دریافت میکند .مصرف همزمان پنیر با گوجه و خیار یا هندوانه که
مواد سردی هستند ،باعث تشدید این فرآیند میشود.

برای کاهش دردهای قاعدگی از چند روز قبل از آغاز قاعدگی تا پایان دوران قاعدگی از مصرف آب سرد ،حمام کردن با
آب سرد و نشستن در جای سرد باید خودداری کرد ،همچنین در دوران قاعدگی از شستوشوی زیاد باید پرهیز کرد.به
گزارش تسنیم  ،علوی کارشناس طب سنتی ادامه داد :حتی از حمام رفتن و یا شستن پاها باید خودداری کرد .همه این
عوامل موجب میشود که درد بیشتر شود چرا که محیط رحم را سرد می کند .مصرف دمنوشهای گرم مانند دارچین و
عسل ،دمنوش گلپر ،دمنوش پونه و دمنوش رازیانه از چند روز قبل از قاعدگی به کاهش دردهای دوران قاعدگی کمک
میکند.وی اضافه کرد :برای زنانی که قاعدگیشان عقب میافتد ،مصرف این دمنوشها بسیار کمک کننده است.
عقب افتادن قاعدگی بهدلیل سردی رحم است .این کارشناس طب سنتی بیان کرد" :به" مقوی قلب ،مغز ،کبد و معده
است .زنانی که قاعدگی خود را عقب میاندازند ،بهتر است که "به" را در رژیم غذایی خود قرار دهند؛ مصرف "به" پیش
از غذا باعث یبوست می شود ولی مصرف آن پس از غذا باعث برطرف شدن یبوست میشود.
کسانی که یبوست مزاج دارند بیشتر دچار دردهای قاعدگی میشوند و بسیاری از دردهای قاعدگی با برطرف شدن
یبوست مزاج بهبود پیدا میکند.

درحالتعادیوقتیلبخندمی زنیدبایدبخشفوقانیلب باال در تماس با محل رویش دندان  ها از درون لثه
قرار گیرد و تقریبا مقدار كمی از لثه فك باال پیدا شود.
لبخندلثه اییالثه نمایكیازمشكالتیاستكهبرخیاز اف��راد دچار آن هستند .نمایان شدن لثه ها هنگام
لبخند زدن ناشی از مشكالت لثه ای نیست در واقع لب
باال به دلیل نازك بودن قادر نیست لثه ای را كه روی ریشه
دندان قرار گرفته است ،بپوشاند.

بهداشتلب

از نظر بالینی دالیل مختلفی باعث ایجاد ترك لب هامی شود؛ از جمله كمبود ویتامین  Bیا كمبود آهن.

ج
دول سالمت

برای داشتن لبخندی زیبا در كنار دندان های سفید و سالم و لثه بی نقص ،باید لب هایی سالم
و خوش رنگ هم داشت .لب  های زیبا می  تواند لبخند شما و چهره  تان را زیباتر كند .دكتر اكبر
فاضل،دندانپزشكودكترایدندانپزشكیازدانشگاهعلوم پزشكیتهراندرباره بهداشتلب
توضیحمیدهد.

تبخال از طریق روبوسی ،استفاده از وسایل مشترک و آلودهمثل قاشق و چنگال ،حوله و تیغ انتقال پیدا می كند.

تغذیه

خشكی دهان بر اثر كاهش بزاق دهان ایجاد می شود كه دالیل مختلفی مثلاشعه درمانی ،فیزیوتراپی و ...دارد .تنها راه درمان ،تشخیص علت و بعد از آن
افزایش ترشح بزاق است اما تا درمان قطعی می توان از راهکارهایی استفاده كرد.
مث ً
الیكقاشقروغنزیتونرابایكقاشقآبلیمومخلوطكنیدوهرچنددقیقهیك بار
این مخلوط را در دهان بچرخانید و سپس قورت دهید.

معموال موادی كه از آن برای روی لب استفاده می شود مانندكرم ،رژلب و . . .ممكن است به دلیل مواد افزودنی روی لب ها
ایجاد حساسیت كنند .توصیه می شود از لوازم بهداشتی و
آرایشی متفرقه كه فاقد برند معتبر است ،استفاده نكنید.
كرم های ویتامینه به ویژه ویتامین  Aیا وازلیندر حفظ رطوبت لب ها تاثیرگذار است.

لب ها به طور طبیعی پوست نازك تری دارد و آسیب های ناشی از نورخورشید روی آنها بسیار بیشتر از سایر نقاط بدن است.

آشپزی من

کوکی کرهبادام
زمینیوشکالت

▪ ▪مواد الزم:
.1کره  -نصف فنجان
.2شکر سفید  -نصف پیمانه
.3شکر قهوه ای – نصف پیمانه
.4کره بادام زمینی – نصف پیمانه
.5تخم مرغ – یک عدد
.6وانیل – کمی
.7آرد -یک و نیم پیمانه
.8جوش شیرین – سه چهارم قاشق مربا خوری
.9بکینگ پودر -نصف قاشق مربا خوری
.10نمک – نصف قاشق مربا خوری
.11تکه های شکالت – سه چهارم پیمانه
.12بادام زمینی تفت داده شده – سه چهارم پیمانه
▪ ▪طرز تهیه:
.1کره،شکر،شکر قهوه ای و کره بادام زمینی را هم بزنید.
.2وانیل و تخم مرغ را اضافه کنید و هم بزنید.
.3آرد،جوش شیرین،بکینگ پودر،شکالت  ،بادام و نمک را اضافه کنید و مواد را هم
بزنید.
 .4یک یا دو قاشق خمیر را بین دست ها گرد کنید .این کار را با بقیه خمیر نیز انجام دهید
و روی سینی فر حاوی کاغذ روغنی قرار دهید و به مدت 8-12دقیقه در فر با دمای180
درجه سانتی گراد بگذارید.
.5پس از این که سینی را از فر در آوردید بگذارید کلوچه کمی سرد شود.

س:ب�����رای پیشگیری از اح��ت��ب��اس آب در ب���دن چه
توصیهای می کنید؟
ج:حساسیت غذایی یا عدم تحمل که اغلب برای مصرف
مواد غذایی مانند گندم وفر آورده های لبنی مطرح می
شود  ،علت شایع احتباس آب در بدن است .احتباس
آب ممکن است از عالیم کمبود اسید چرب ضروری نیز
باشد .بنابر این مصرف تخمه ها ،روغن های آن و ماهی
چرب را افزایش دهید .شاید عجیب به نظر برسد اما
احتباس آب می تواند نشانه مصرف کم آب نیز باشد.
با کم شدن آب ،بدن مجبور می شود آب ذخیره کند.
بنابراین سعی کنید در روز آب کافی و غذاهای غنی از
آب مانند میوه و سبزی مصرف کنید .مکمل های مفید
شامل روغن ماهی یا روغن دانه کتان ،ویتامین،B6
بیوتین ،روی و منیزیم است.
س :نوزاد  4ماهه خواهرم دچار فلج مغزی شده است.
دوست دارم بدانم چه درمانی برای کودکان در این
سن انجام می شود؟
ج :فلج مغزی در اف��راد متفاوت اس��ت .برخی تنها در
کنترل یک اندام مشکل مختصری دارند ،بعضی ممکن
است نتوانند به وضوح صحبت کنند ،ممکن است به هیچ
عنوان قادر به مراقبت از خود نباشند .بدون شک این
بیماری غیر قابل عالج با مشکالت روحی همراه است.
پزشکان سعی می کنند امکان کنترل اسپاسم های
عضالت فراهم شود و عالوه بر حمایت عاطفی ،روحی و
روانی از بیمار ،مشکالت پوستی ،سینه و استخوانی آنها
را درمان می کنند .تشخیص اولیه بیماری در نوزادی
موثر است زیرا هر چه درم��ان زودت��ر شروع شود شدت
مشکالت در دراز مدت کمتر خواهد بود.عمل جراحی
برای اصالح نقص و آزاد کردن اسپاسم در اندام ها همراه
با دارو ،می تواند تیک های غیر قابل کنترل را کاهش
دهد .از آن جا که قسمتی از مغز آسیب می بیند ،امید
درمان در سال های آینده وجود ندارد.
س :طی دو ماه گذشته دچ��ار حالت تهوع ،کم اشتهایی،
خستگیمفرطوخارش شدهامو 4کیلوگرموزنکم کرده
ام.آیابایدبهپزشکمراجعهکنم؟
ج :این عالیم می تواند یک مشکل جزئی یا یک بیماری
جدی باشد.این عالیم می تواند عفونت ویروسی مزمن،
کم خونی  ،استرس طوالنی مدت یا سرطان باشد .تنها
راه برای تشخیص مشکل مراجعه به پزشک است.

طب سنتی
استفاده موضعی از روغنهای گرم
برای تقویت معده و رفع یبوست
استفادهموضعیازروغنهایگرموهمچنینبادکشدور
شکمبهتقویتمعدهورفعیبوستکمکمیکند.همچنین
گذاشتنکیسهایکوچکحاویمخلوط ِهلآسیابشده،
زنجبیل و مصطکی روی دهانه معده به تقویت معده بسیار
کمک میکند.به گزارش تسنیم ،غالمرضا کردافشاری
ش ِهلو
دربارهراههایتقویتمعدهاظهارکرد:مصرفدمنو 
دمنوشپونهبهرفعناراحتیهایمعدهبسیارکمکمیکند.
بهگفته وی روغنمالی شکم با استفاده از روغنهای گرم و
همچنینبادکشدورشکمبهرفعضعفمعدهکمکزیادی
میکند؛پوشاندنشکمباکیسهمحتویگندمباپوستیاکاه
کهباوسیلهگرمایشیمانندشوفاژیاحتیماکروفریافرگرم
شدهباشد،بهتقویتمعدهکمکزیادیمیکند.گذاشتن
کیسهایکوچکحاویمخلوطهلآسیابشدهوزنجبیل
ومصطکیرویدهانهمعدهبسیارموثراستوبهتقویتمعده
کمک میکند؛ در قدیم گردنبندی حاوی این داروهای
گیاهیرا برگردنمیانداختند،چراکهبویهلوزنجبیل
متصاعدشدهازآنهممغزوهمقلبراتقویتمیکند.
کردافشاریعنوانکرد :نرمشکردنقبلازغذابهتقویت
معدهکمکمیکندچراکهحرکاتورزشیمعدهراگرموبه
بهبود هضم غذا کمک میکند .این متخصص طب سنتی
عنوان کرد :تخم شوید و دمکرده آن ،دمنوش بادرنجبویه،
جویدنکندرومصطکی،دمنوشآویشنودمنوشبابونهنیز
بهتقویتمعدهکمکمیکند.مصرفیکقاشقمرباخوری
گلقندبعدازهرغذابسیاربههضمغذاورفعرطوبتمعده
کمکمیکند،همچنینموجبهضمبهترغذامیشود.

بهداشت پوست و مو
راههای رفع پوسته پوسته شدن
صورت از دیدگاه طب سنتی
پوسته پوسته شدن صورت ،نشانه غلبه خشکی مزاج
است .افرادی که دچار این مشکل هستند باید از مصرف
غذاهای سرخکردنی ،غذاهای سرشار از ادویه و حاوی
سیر و پیاز پرهیز کنند .همچنین هوای مرطوب برای این
افراد بهتر است.رئیس بخش تحقیقات بالینی دانشگاه
علوم پزشکی شاهد عنوان کرد :این افراد باید استراحت
کافی داشته باشند ،برای کاهش پوسته پوسته شدن
پوست بدن بهتر است به غذاهای خود سماق اضافه و
سوپ گشنیز مصرف کنند.
ناصری ادامه داد :استفاده از شیر هم بهصورت موضعی
و هم بهصورت خوراکی برای این افراد مفید است؛ شیر
نیز بهتر است با گالب مصرف شود .همچنین روغن تخم
کدو برای این افراد بسیار عالی است و بهتر است که بعد
از استحمام روی پوست خود بمالند .در اروپا روغن کدو
را به ساالد اضافه میکنند.برای رفع پوسته پوسته شدن
بدن بهتر است که این افراد بهصورت خود آب بپاشند و
بگذارند خشک شود .از مواد آرایشی هم استفاده نکنند
چرا که خشکی پوست را افزایش میدهد.

