
بسیاری  امروزه  که  می شود  محسوب  غذایی  رژیم های  از  گیاه خواری 
نوع  این  از  که  بداند  کسی  کمتر  شاید  اما  هستند؛  آشنا  آن  با  مردم  از 
نادری  آقای هومن  استفاده می شود.  نیز  کاهش وزن  برای  رژیم غذایی، 
که 3۶سال دارند و قدشان 18۶سانتی متر است، از جمله افرادی هستند 
که با استفاده از روش خام گیاه خواری در مدت زمان ۶ماه موفق شده اند 
۴۶کیلو از وزن خود را کاهش دهند، به سراغ ایشان رفتیم و گفت وگویی 

در این زمینه با ایشان انجام دادیم که در ادامه به آن می پردازیم.
چطور شد که وزن شما به 12۵کیلوگرم رسید و چه عواملی باعث شد تا 

به فکر کاهش وزن بیفتید؟
داشتم؛  ژنتیکی(  )به صورت  استعداد چاقی  ابتدا  از همان 
و  رستورانی  غذاهای  از  استفاده  و  نداشتن  تحرک  اما 
اضافه وزن  تا دچار  باعث شد  کارم  در محل  فست فودی 
شوم. به علت چاقی شکمی و ضعف عضالت در ناحیه کمر 
و پهلوها در ابتدای اضافه وزن، از درد کمر رنج می بردم. 
این درد رفته رفته بیشتر شد، به طوری که در اواسط بیماری، 
حتی قادر به بستن بند کفشم هم نبودم و بعد از چند هفته 
به علت  زمین گیر شدنم،  از  قبل  ماه  زمین گیر شدم. چند 
بیماری دیابت نوع2 به دکتری مراجعه کردم که ایشان بنده 
را تشویق به تغییر در َسبک زندگی کردند و همیشه حرف 
ایشان در گوشم زنگ می زد؛ ولی نمی دانستم چه کار کنم و 
چه طور شروع کنم. ناگفته نماند، با مصرف دارو، چند کیلو 

کم کردم؛ اما مشکل گوارشی به همراه داشت.
چطور شد که برای کاهش وزن این نوع رژیم غذایی را 

انتخاب کردید؟
چندین بار برنامه های غذایی گوناگون را اجرا کرده بودم 
کم  وزن  30کیلو  پروتئین  رژیم  روش  به  یک بار  حتی  و 
به  به سرعت  برنامه غذایی  ترک  از  بعد  )البته  بودم  کرده 

وزن قبلی برگشتم(؛ اما هیچ کدام آن ها جواب گوی نیاز جسمی و روحی 
من نبودند. با توجه به این مسئله با تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادم، 
به کتاب »خام خواری« که مرحوم »آرشاویر در آوانسیان« آن را نوشته 
بودند، برخوردم و با مطالعه زندگی شخصی ایشان و بیماران شفایافته، با 
این رژیم غذایی آشنا شدم و بعد از تحقیقات بسیار تصمیم گرفتم از این 

رژیم، برای رسیدن به وزن ایده آل استفاده کنم.
با سایر رژیم های غذایی  تفاوت هایی  گیاه خواری چه  رژیم غذایی خام 

دارد؟
به نظر من، سبک زندگی به روش طبیعی قابل مقایسه با هیچ برنامه غذایی 
رایج نیست؛ زیرا با این روش به هیچ عنوان احساس گرسنگی نمی کنید و 

همچنین به آرامش جسمی، روحی و روانی می رسید. در روش 
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بهداشتی بودن محصول سقز شرکت سقزسازی  فاقد مجوز  اعالم  پیرو  به اطالع مخاطبان عزیز می رساند، 
کردستان با نام تجاری ون، محصوالت ذیل شرکت مذکور دارای پروانه بهداشتی است.

1.آدامس طبیعی بدون شکر پوشش دار با نام تجاری ون به شماره پروانه ساخت ۴1/10090
2.آدامس طبیعی با نام تجاری ون به شماره پروانه ساخت ۴1/100۵۵

لیست سیاه                                                        محصوالت فاقد مجوز بهداشتی

           روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اداره دامپزشکي

 پیام گیر روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی
                                                  اداره نظارت بر مواد غذايي

                                                                اداره استاندارد  
مرکز بهداشت استان/  پیام گیر               

     8713638
7250025- 35  

      6233075
  8761587
7682074           
8415001- 8410010 

ليست شماره تلفن ادارات و سازمان هاي نظارتي در زمينه مواد غذایي برای انعکاس شکایات مردم 

تیتر اخبار

                                                     روابط عمومی مرکز بهداشت      
مرکز بهداشت ثامن)حرم(                                                           
مرکزبهداشت شماره )1(                                                      

مرکزبهداشت شماره )2(      
مرکزبهداشت شماره )3(                                                                                                                    

  8422201  
  3669899     
5018011 -3  
  3653001 -3  
8529801 -7  

اگراستامینوفنزیادبخورید؛ناشنوامیشوید
شیرآغوزارتباطیبازردینوزادندارد

کولهپشتیمناسبترینوسیلهبرایحملوسایلمدرسهاست
1میلیاردو۵00میلیوندالرهزینهآرایشایرانیان

پوستچربدیرترچروکمیشود

دانه های درخت ماهون در درمان دیابت موثر است
استرس باعث رسوب نمک در بدن می شود

کنترل فشار خون با سوزاندن اعصاب سمپاتیک کلیه
بچه های بداخالق نوازش می خواهند

سیب زمینی لثه را محکم می کند

ی خبـر
آناتوم

بر اساس یافته های کلینیک مایو، ورزش هایی مانند دویدن و شناکردن، ورزش های هوازی بسیار خوبی هستند. 
این ورزش ها می توانند سبب تقویت بدن، سوختن کالری و افزایش روحیه افراد شوند. هر ورزشی که باعث پمپاژ 
قلب شود، می تواند خطر ابتال به جنون را کاهش دهد. با توجه به اینکه همه افراد نمی توانند شنا کنند، کلینیک مایو 

ورزش های پینگ پنگ، بدمینتون، تکواندو و قایقرانی را برای افزایش رشد مغز پیشنهاد می کند.
یافته های محققان کلینیک مایو نشان می دهد: این ورزش ها نیاز به تمرکز و هماهنگی دقیق دست و چشم دارند که 
باعث تمرین هوازی بدن می شوند. دکتر »رودولفو ساویاک«، متخصص مغز و اعصاب کلینیک مایو در روچستر، 
با اشاره به تحقیق انجام شده در این زمینه می گوید: 30دقیقه فعالیت هوازی از هر نوع در روز و ۵بار در هفته، 

سبب کاهش خطر ابتال به عملکرد ادراکی می شود. 

ورزش های مورد عالقه مغز 

اندیشه ائمه اطهار )ع( جامعه را در برابر فرهنگ تهاجمی بیمه می کند 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: اندیشه های ائمه اطهار)ع( جامعه اسالمی را در برابر هر فرهنگ تهاجمی بیمه می کند. 
به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جشن های مردمی دهه کرامت اظهار کرد: دهمین جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع( بیش از ۶7 برنامه در داخل کشور و 18۶ برنامه در خارج کشور دارد که این برنامه ها در قالب های فرهنگی، هنری، سینمایی، 
برنامه های علمی و پژوهشی و در حوزه مطبوعات و رسانه های دیجیتال تعریف شده است. جشنواره امام رضا)ع( در دهه کرامت و در حرم 
برگزاری دهمین جشنواره  و  کرامت  ایام دهه  در  افزود  پایان می پذیرد. وی  نیز  امام رضا)ع(  میالد  و در شب  افتتاح  معصومه)س(  حضرت 

15بین المللی امام رضا)ع(، میزبان بیش از ۵00 نفر از برگزیدگان داخل و خارج از کشور جشنواره امام رضا)ع( هستیم.

نارگیل وارد صنعت تولید خمیردندان می شود        
دانشمندان ایرلندی دریافتند که نارگیل می تواند با مهم ترین عامل ایجاد پوسیدگی در دهان مبارزه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان 

روغن نارگیل را علیه Streptococcus mutans  )باکتری دوستدار شکر که به دندان می چسبد( آزمایش کردند.
وقتی که روغن نارگیل در تماس با آنزیم های گوارشی قرار می گیرد؛ به کشنده قوی این عامل پوسیدگی تبدیل می شود. این تحقیقات راه را برای 
دهان شویه ها و خمیردندان های حاوی نارگیل به عنوان یک مولفه فعال باز می کند. وی افزود: ترکیب روغن نارگیل که از نظر آنزیمی اصالح 
شده است با محصوالت بهداشت دندانی گزینه ای به جای افزودنی  های شیمیایی خواهد بود؛ زیرا در حال حاضر توجه چندانی به این افزودنی 

نمی شود. اکنون بررسی این مسئله در دستور کار قرار می گیرد که روغن نارگیل که از نظر آنزیمی اصالح شده چه آثار دیگری دارد.
 

شاید زمانی که خورش های آماده نیز به سایر کنسروهای مورد مصرف اضافه شد؛ کمتر کسی فکر می کرد که این نوع 

از کنسروها با استقبال مردم، به خصوص آن گروهی که وقت کمتری برای تهیه غذای روزانه خود دارند، روبه رو شود. 

از این رو با توجه به استقبال مردم از خورش های آماده، شناخت مواردی از جمله ارزش غذایی، چگونگی روند تولید 

و... از اهمیت زیادی برخوردار می شود که در گفت وگویی که با دکتر فخری شهیدی )دکترای صنایع غذایی و عضو 

هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد( انجام داده ایم به این موارد پرداخته ایم.

آماده و چگونگی  انواع خورش های  درباره  لطفا مختصری    

روش فراوری آن ها توضیح بفرمایید؟

از  ایرانی  رایج  خورش های  بیشتر  حاضر  حال  در 

جمله قورمه سبزی، قیمه، بادمجان، بامیه، کرفس، 

خوراک  مرغ،  خوراک  مثل  خوراک ها  انواع 

و  برنج  حتی  و  لوبیا  و  قارچ  خوراک  لوبیا، 

مختلف  تولیدی  واحدهای  توسط  کله پاچه 

در ظروف متفاوت به صورت کنسرو، تولید 

فراوری،  برای  می شوند.  عرضه  بازار  به  و 

اولیه  آماده سازی  از  نوع غذا پس  به  بسته 

نیمه آماده  غذای  موردنظر  فرمول  براساس 

سپس  و  بسته بندی  مناسب  ظروف  در 

اعمال  آن  روی  مناسب  حرارتی  فرایند 

نظیر  کنسروی  موادغذایی  درباره  می شود. 

میزان  که عموما  انواع خورش ها و خوراک ها 

دارند،   4/5 باالی   pH و  است  کم  آنها  اسید 

فشار  تحت  کالو  اتو  در  باید  کنسرو  حاوی  ظروف 

در دمای 121درجه سانتی گراد و فشار 15پوند بر اینچ 

مربع برای زمان کافی بسته به نوع ماده غذایی استریل شوند تا 

میکروارگانیسم های رویشی و هاگ های باکتریایی از بین بروند. 

چنانچه فرایند حرارتی کنسروها به نحو صحیح انجام پذیرد و 

سایر  یا  قوطی  از  اعم  ظروف  درب بندی  در  نقصی  هیچگونه 

ظروف مناسب کنسرو وجود نداشته باشد؛ ظروف حاوی کنسرو 

بسته به نوع محتوی و ظرف تا زمانی که دِر آن ها باز نشده، 

برای مدت نسبتا طوالنی )زمان انقضای مصرف باید روی ظرف 

قید شود( در دمای محیط قابل نگهداری هستند. 

معموال از کنسروها در موارد اضطراری مثل اردو و مسافرت یا حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله یا شرایط جنگی یا رسیدن میهمان ناخوانده، 
استفاده می شود.

    ارزش غذایی این محصوالت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بدیهی است هر گونه فرایند حرارتی، به ویژه فرایندهای حرارتی سخت، بر ارزش تغذیه ای موادغذایی تاثیرگذار است. چنانچه کنسروکردن 

موادغذایی مطابق اصول علمی و صحیح انجام پذیرد؛ برای مثال الک داخل ظروف مناسب ماده غذایی باشد، هوای داخل ظروف و محتوی 

قبل از درب بندی تخلیه شود و دما و زمان حرارت دادن و سردکردن مناسب باشد، میزان آثار مخرب به حداقل خواهد رسید.

   آیا از مواد افزودنی و نگهدارنده ها در این محصوالت استفاده می شود؟ و آیا برای سالمتی مضر هستند؟

از نظر استاندارد نباید هیچگونه ماده افزودنی یا نگهدارنده مصنوعی که برای سالمتی مضر است به کنسروها اضافه شود. چنانچه واحد 

تولیدی به هر دلیل از مواد افزودنی و نگهدارنده های غیرمجاز استفاده کند؛ تقلب محسوب می شود و می تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

    در خصوص نحوه نگهداری و مصرف این خورش ها و به خصوص پس از بازشدن دِر این کنسروها نیز توضیحاتی بفرمایید؟

همان طور که اشاره شد، چنانچه فراوری کنسروها مطابق اصول علمی و صحیح انجام پذیرد؛ تا زمانی که دِر ظروف باز نشده و تاریخ 

انقضای مصرف آن نرسیده، در دمای محیط می توان آن را نگهداری کرد و باید برای احتیاط قبل از مصرف برای مدت کوتاه )چند دقیقه( 

جوشانده شود. چنانچه محتویات بیشتر از میزان مصرف در یک وعده باشد؛ می توان مقدار اضافی را به ظرف مناسبی منتقل و بسته به زمان 

مصرف بعدی، در یخچال یا فریزر نگهداری کرد. 

   آیا این محصوالت دارای ویژگی خاصی هستند که نشان از کیفیت محصول باشد و مصرف کنندگان در هنگام خرید به آن توجه کنند؟

ظرف کنسرو باید دارای نشان استاندارد و پروانه تولید از اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی باشد. لیست اجزای تشکیل دهنده کنسرو و تاریخ تولید 

و انقضای مصرف نیز باید روی ظرف درج شود. ظروف کنسرو باید دارای ظاهری سالم و عاری از هر گونه برآمدگی در طرفین، کج شدگی، فرورفتگی یا 

آسیب های دیگر در بدنه باشد.

    در پایان چه توصیه ای برای افرادی دارید که معموال از این غذاها در وعده های غذایی اصلی خود استفاده می کنند؟

توصیه می شود تا حد امکان از غذاهای تازه استفاده شود، مگر در موارد اضطراری که در این صورت نیز مصرف کننده باید نکات مذکور را رعایت کند.

خورش های آماده را با  آمادگی کامل میل کنید

چنانچه کنسروکردن موادغذایی مطابق اصول علمی و صحیح انجام پذیرد؛ 

برای مثال الک داخل ظروف مناسب ماده غذایی باشد، هوای داخل ظروف 

و  حرارت دادن  زمان  و  دما  و  شود  تخلیه  درب بندی  از  قبل  محتوی  و 

سردکردن مناسب باشد، میزان آثار مخرب به حداقل خواهد رسید

در پایان اگر صحبتی در این زمینه دارید لطفا بفرمایید؟
و  تهران  در  طبیعی  تغذیه  رستوران  و  انجمن  مدیریت  از  می دانم  الزم 
خانم دکتر زرین آذر، فوق تخصص گوارش و متخصص تغذیه در آمریکا، 
از  همچنین  کنم.  تشکر  انجمن  این  اعضای  و  پرسنل  محترم،  مشاوران 
همسرم که مرا در این راه سبز همیاری کرد، تشکر می کنم. در پایان توصیه 
می کنم، چاقی را با کم خوردن درمان نکنید، با درست غذاخوردن درمان 

کنید. اگر من توانستم؛ شما هم می توانید.

 کاهش وزن با طعم خام گیاه خواری

تغذیه طبیعی بیماری های آشکار و نهان درمان می شوند. همچنین پوست 
پس  دیگر،  روش های  در  که  در صورتی  می رسد،  شادابی  و  طراوت  به 
از الغری شخص دچار افتادگی پوست می شود. با پیروی از این روش، 

توانایی تحمل مشکالت روزمره زندگی به مراتب بیشتر می شود.
معموالازچهغذاهاییبرایصبحانه،ناهاریاشاماستفادهمیکنید؟

پروتئین،  از  سرشار  گیاه خواران  خام  ما  غذایی  سبد  است،  ذکر  به  الزم 
با میوه شروع می کنم؛  کلسیم، ویتامین و امالح معدنی است. صبحانه را 
برای مثال دو لیوان آب میوه، آب سبزی یا یک طالبی متوسط، برای ناهار 
و شام یک ظرف بزرگ ساالد به همراه جوانه ها و روغن زیتون بودار یا 
کنجد می خورم. در بین ناهار و شام از برگه ها و ۴ مغز خام 
)فندق، بادام، گردو و پسته( و خرما، میوه و دسرهای طبیعی 
استفاده می کنم. البته در وعده های غذایی هیچ گونه محدودیتی 
در استفاده از گیاهان خام طبیعی وجود ندارد، من به این سبک 
عادت کرده ام و حتی می توان صبح را با جوانه گندم یا ۴مغز 

شروع کرد.
جمله از نوشیدنیهایی و حبوبات نان، جمله از موادغذایی

چای،قهوهو...راچگونهمصرفمیکنید؟
حبوبات را به صورت جوانه زده مصرف می کنم و نان را با آرد 
سبوس دار با دمای۴۵درجه )حرارت خورشید( در منزل تهیه 
کرده مصرف می کنم و درباره چای هم با آب ۴۵درجه، ترکیبی 
از چای سبز ایرانی، چوب دارچین و گل محمدی و گیاهان 

معطر دیگر را دم می کنم و می نوشم.
برخیازویتامینهامانندB12کهدرکمخونینقشمهمی
دارد،فقطدرموادپروتئینیحیوانیوجوددارد،آیانخوردن

آنهامشکلیبرایشماایجادنمیکند؟
در ابتدای کار، زیاد با روش تغذیه طبیعی آشنا نبودم؛ از این رو 
به توصیه یک پزشک یک بار از مکمل ویتامینB12 به صورت 
تزریقی استفاده کردم؛ اما بعدا که مطالعه و عالقه ام افزایش پیدا کرد، متوجه 
شدم که حتی نیازی نبود از آن مکمل استفاده کنم. پس از گذشت 3ماه از 
شروع خام گیاه خواری به انجمن تغذیه طبیعی تهران رفتم و کم کم با کسانی 
آشنا شدم که بیش از 3۵سال با این روش زندگی می کنند و هیچ کمبودی 

در این زمینه احساس نمی کنند.
رژیم این از استفاده به توجه با و...، مهمانی رستوران، کار، محل در

غذاییباچهمشکالتیمواجههستید؟
این حال  با  میوه و ساالد موجود است،  مهمانی ها،  تمامی  شکر خدا در 
برای احتیاط، همیشه مقداری آجیل ۴مغز به همراه توت، انجیرخشک و 

خرما به همراه دارم.
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