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«رمضان» در لغت به معناى ش��دت
ح��رارت و ب��ه معناى س��وزانيدن
اس��ت ،چون در اين م��اه گناهان
انسان سوزانده (بخشيده) ميشود.
اين م��اه ،در مي��ان مس��لمانان از
احترام ،اهمي��ت و جايگاه ويژهاى
برخ��وردار اس��ت و مؤمن��ان ب��ا
مقدمهس��ازى و فراه��م ك��ردن
زمينهه��اى معن��وى با ش��ور و
اش��تياق و دادن اطعام و افطارى
به نيازمندان ،ش��ب زن��دهداري
و عب��ادت ،ت�لاوت ق��رآن ،دعا،
اس��تغفار ،دادن صدقه ،روزهدارى
و ...روح و جــ��ان خــ��ود را از
سرچش��مه فيض الهى س��يراب
مى كنند.
 -1برترين ماه سال
ماه مبارك رمضان به دليل نزول
قرآن كري��م در آن و ويژگىهاى
منحص��رى ك��ه دارد در مــيان
ماههاى سال قمرى برترين است؛
ق��رآن كري��م مى فرماي��د« :ماه
رمض��ان ماهى اس��ت ك��ه قرآن
براى هدايت انس��ـــانها در آن
نازل شده است».
 - 2نزول كتب آسمانى
در اين ماه
تمام كتب بزرگ آسمانى مانند :قرآن
كريم ،ت��ورات ،انجيل ،زبور ،صحف
در اين ماه نازل شده است.
 -3توفيق روزه
در م��اه رمض��ان خداون��د متعال
توفي��ق روزهدارى را به بندگانش
داده اس��ت؛ «پ��س ه��ر ك��ه ماه
[رمض��ان] را درك ك��رد ،بايد روزه
بگيرد».

سنت حسنهاي در ماه مبارك
رمضان ماه پر جنب و جوشی است .این جنب و جوش برای
ش��رکت در مجالس و سخنرانیهای مساجد و نماز جماعت
و به ویژه ش��بهای قدر ،پخش نذری و اطعام روزهداران در
بس��یاری از محالت و خانهها از رونق خاصی برخوردار است.
تهی��ه و توزی��ع ارزاق عمومی برای برخ��ی خانوادههای کم
بضاعت سنت حسنهای است که در این شبها انجام میشود.

پيشنهادهايمذهبيومعنوي،برايماهخدا،ماهرمضان

دعوت به مهمانی بزرگ

ش�ما به ی�ک ضیافت ب�زرگ اله�ی دعوت ش�دهاید.
درهای رحمت در ماه مبارک رمضان گش�وده ش�ده
و باید از این فرصت بهترین استفاده را ببریم .جدا از دعاها
و نمازه�اي واج�ب و لب فرو بس�تن از طع�ام و آب ،اعمال
ديگري هم هس�تند برای اس�تفاده
کس�انی که به دنبال رنگ و بوی
معنـویت�ری در مهــمانی
حضور
بزرگ هس�تند و دوست
محافل قرآني
دارن�د از ای�ن فرصت
اگ��ر در م��اه مبارك ،هن��گام قرآن
بینظــیر بیــش�تر
خواندن ،دچار رخوت و كسالت ميشويد،
استفاده کنند.
خودت��ان را ب��ه محافل قرآن س��طح ش��هر

بسپاريد .در اين محافل ،گروه قاريان قرآن ،شما
را ش��ارژ خواهند كرد و خستگي و رخوت را
از ش��ما خواهند گرفت .بزرگان میگویند
قرآن را بايد با نشاط و طراوت خواند
تا اثرش ،بيشتر باشد.

افطاري
ساده دادن
رسول اکرم در خطبه شعبانيه ،به يكي
از سنتهاي زيباي رمضاني سفارش فراوان
كرده اس��ت؛ حتي به ق��در يك خرما يا چند
جرعه آب .س��نت افطاري دادن را ميگوييم.
اطعام كردن ،ثواب عظيمي دارد ،چه برسد
به اينكه در ماه مبارك هم اتفاق بيفتد
و ما ،روزهداری را افطار بدهيم.
مهمان
خدا در خانه خدا
محور ماه مب��ارك و قلب رمضان،
مس��اجد هس��تند .مس��اجد ،خانه خدا
هستند و ما مهمان خداييم؛ پس كجا ،بهتر
از مسجد؟ در ماه مبارك هم مراسمهاي دعا
و مناجات و قرائت قرآن و  ...در مساجد
مختلف شهر برگزار ميشوند .حتما
به آنها سري بزنيد.

رفتن
به هيئتهای مذهبی
بعضي از هيئتهای مذهبی ،مناسبتي
هس��تند .مث�لا محرم��ي ميش��ود ،ايام
فاطميهاي ميشود و رمضاني و بعد ،هيئتهايي
براي اين مناس��بتها تشكيل ميشوند .هيئت
رفتن در ماه مبارک رمضان به معناي واقعي
كلمه ،هم فال اس��ت و هم تماش��ا .هم
معنويت اس��ت و هم معاشرت با
برادران ديني.

روزهداران قبل از خواب میوه بخورند
آخری��ن غذای مناس��ب قب��ل از خواب ب��رای روزهداران
خوردن میوه است که ضمن کمک به هضم غذا ،ترکیبات
غذایی را که در طی روز از دست رفته به بدن برمیگرداند.
استفاده از ترکیبات غذایی مناسب در افطار و سحر تأثیر
مناس��بی در تأمین انرژی بدن و اس��تراحت به دس��تگاه
گوارش دارد.
خوب و بد زولبيا و باميه
از زولبی��ا و بامیه برای لحظ��ات اول بعد از
افطار به جهت اینکه دارای قندهای س��اده
باالیی است ،یک تا دو عدد مصرف میشود
و قند خون مورد نیاز را س��ریع باال میبرد.
اما بر عکس فواید اين شيريني که مختصر
اس��ت ،مضرات آن بیشمار است و میتوان
به کالری باالی آن که منجر به افزایش وزن
و ناراحتیهای متعاقب آن میش��ود ،اشاره
ک��رد .به ه��ر حال توصیه میش��ود که در
مصرف زولبیا و بامیه احتیاط شود.

ديابتيها بيشتر مراقب باشند
افراد مبتال به دیاب��ت ،چاقی و چربی خون
باال تا حد ممكن از مصرف این نوع شیرینی
پرهیز كرده يا حداقل مقدار ممكن را مصرف
كنند .زولبيا و باميه به افراد عادی نیز به جز
در همان لحظات اولیه افطار توصیه نمیشود؛
چراکه قندهای ساده در بدن سریع به چربی
تبدیل میشوند .در وعده سحری از مصرف
آن خودداری كنيد ،زیرا به علت ش��یرینی
ب��االی آن ،قند خون را افزایش داده و باعث
گرسنگی زودرس در روز میشود.

خريد از جاي معتبر
زولبی��ا و بامی��ه چرب��ی باالیی دارن��د ،این
شیرینیها درون روغن بطور غوطهور سرخ
میش��وند و از همه مهمت��ر اینکه احتمال
دارد از روغنه��ای نامناس��ب برای طبخ آن
استفاده شود .ضمن آنکه چربی باالیی دارند،
مواد مخاطرهآمیز سالمتی مانند پراکسید و
اسیدیته نیز دارند .به هر حال براي خريد اين
ش��يريني حتما به مراکز مجاز و قناديهاي
معتبر مراجعه كنيد و کیفیت زولبيا و باميه
هم توجه داشته باشيد.

بايد و نبايدهاي شيريني رمضان
يادتان باش زولبي��ا و باميه باید عطر ،طعم
مناس��ب و رنگ روشن داشته و تغییر رنگ
قهوهای در آن مشاهده نشود .ذرات سوخته
نداشته باشد ،زیرا این ذرات به دلیل استفاده
از روغنهای سوخته و چند بار مصرف ایجاد
شده است که موجب بروز بیماری میشود .از
نگهداری طوالنی مدت این محصول در منزل
خ��ودداری و آن را در حج��م كم خریداری
كنيد .حتما آنها را در یخچال یا محل خشك
و خنك نگهداری کنید.

شيريني ماه خدا

احوالپرسي از مهمترين شيريني ماه رمضان؛ زولبيا و باميه

زولبیـــــاوبامیهشیرینیهای
فصل�ی مخص�وص م�اه مبارک
رمضان اس�ت که معم�وال در این روزها
مهم�ان س�فره روزهداران میش�ود .اما
مص�رف بی�ش از ان�دازه ای�ن خوراکی
شیرین و بسیار دوست داشتنی به دلیل
قند و چربی فراوان میتواند به بدن شما
آس�یب برس�اند .پس در هن�گام صرف
زولبیا و بامیه حد را نگه دارید.

روزهداري درست

روزه تمرینی برای تحمل سختیهاست.
در روزهای گرم و بلند تابس��تان بیشتر
تشنه میشوید و در طول روز با کاهش
میزان انرژی روبه رو می ش��وید .دکتر
ناصر رضاییپور ،راههای مفیدی را برای
سالمت شما در این ماه پیشنهاد میکند.
زیادهروی نکنید
اگر فکر میکنید هر چه بیشتر بخورید
دیرت��ر گرس��نهتان میش��ود اش��تباه
میکنی��د .در خوردن وعده س��حری و
افطاری حد اعتدال را رعایت کنید.
گیاهی برای تقویت بنیه
گالب ،ه��م ب��رای تقویت مع��ده و هم
تقوی��ت روح و قوا هنگام افطار بس��یار
مناسب است.
معده را تقویت کنید
خوردن کمی شلهزرد ،فرنی یا شیربرنج
برای ش��روع افطار خوب است .اگر معده
مرطوبی دارید روی آنها کمی دارچین و
سیاهدانه بریزید.
تدابیر سنتی
غذا باید براس��اس فصل و م��اه انتخاب
شود .روزههای بلند تابستان كه دستگاه
گ��وارش را ضعیفتر میکن��د ،غذاهای
سنگین مانند کلهپاچه ،حلیم ،آبگوشت
یا غذاهای خیلی گرم و خیلی ش��یرین
یا تند را از برنامه غذاییتان حذف کنید.
تشنگی در ماه رمضان
خوردن غذاهای ادویهدار گرم و خشک،
غذاهای مولد صفرا ،خوراکهای چرب و
سرخکردنی موجب تشنگی میشود.
ی ممنوع
پرخوری و شیرین 
از پرخ��وری در زم��ان افط��ار و پس از
آن پرهیز كنيد و کمتر از ش��یرینیها،
بهویژه شیرینیهایی مانند زولبیا و بامیه
اس��تفاده کنید .از مصرف زیاد خرما نیز
پرهیز شود.
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افطار ،شام و سحر
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بخورنخورهای افطار
افطار کردن با خرما سنت است و بهتر
است تا ش��ام چیز دیگری میل نشود.
همچنی��ن میت��وان از ش��یرینیهای
طبیعی ،مثل عس��ل به صورت شربت
یا انگور و کشمش یا میوههای شیرین
دیگر استفاده کرد .آبی که هنگام افطار
مینوش��ید بهتر است نه زیاد گرم و نه
زیاد سرد باشد .سعی شود افطار و شام
با هم نباشد .حداقل نیم ساعت بعد از
افطار شام مصرف شود .در افطار لبنیات
مثل دوغ و ماس��ت مصرف نشود ،زیرا
بسیار سرد است و برای مغز مضر بوده و
موجب احساس کسالت میشود.
بخورنخورهای شام
نان ،پنیر ،سبزی ،مغز گردو ،چند عدد
خرما یا مقداری انگور رسیده ،یک نوع
غذای س��اده که بخار پز یا آب پز شده
باشد ،مانند :انواع پلوها و خورشها براي
ش��ام خوب اس��ت .میتوان از غذاهای
گوشتی یا غذاهای دریایی نیز در وعده
شام استفاده کرد ،اما به مقدار کم ( 2بار
در هفته) .میتوان از آش جو با کشک
مرغوب و از انواع س��وپها نیز استفاده
ك��رد .به طور كلي مصرف س��بزیجات
و میوهها هنگام س��حری و شام بسیار
مناس��ب است و به دفع سموم کمک و
تشنگی در طول روز را کاهش میدهد.
بخورنخورهای سحر
بهتر است در سحری از غذاهای گیاهی
پخته یا خام اس��تفاده ش��ود .غذاهای
ح��اوی حبوبات ،خرما ،پنیر ،نان گندم
سبوسدار ،ش��یر ،ماست محلی ،میوه
و س��بزیجات نی��ز میت��وان مص��رف
ک��رد .همچنين میت��وان مقدار کمی
از غذاه��ای پخته گیاه��ی مانند پلو و
خورشت گیاهی استفاده کرد.

نوشیدنیهایی برای رفع عطش
ب��رای کاهش عطش در ماه رمضان میتوانید از ش��ربتهای
سرکهشیره ،سکنجبین یا شربت آبلیمو در وعدههای سحری
یا افطاری استفاده کنید .نوشیدن کمی عرق کاسنی در وعده
س��حری هم برای کاهش تشنگی در طول روز به شما کمک
میکند .در طول ساعات روزهداری هم میتوانید عطش خود را
با بوییدن سیب گالب ،خیار یا لیمو کاهش دهید.

از افطار تا سحر

باید و نبایدهای تغذیهای که ضرورت دارد در ماه روزهداری رعایت کنیم

در م�اه مبارك رمضان نوع تغذيه اهميت بس�يار زي�ادي دارد .بايد نوع
غذای خود را به شكلي انتخاب كنيم كه هم مواد مورد نياز بدن براي انجام
كارهاي روزانه تأمين ش�ود .حاال ب�راي اين ماه بايد چه نوع غذاهايي بخوريم و
چگونه غذا بخوريم؟ پزش�كان و متخصهاي تغذيه توصيه و دستورالعملهاي
زيادي دارند كه در دس�ترس همگان هم قرار دارد .پس بهتر اس�ت با مطالعه اين
دستورات و توصيههاي پزشكي متناسب با حال خود نكات گفته شده را رعايت
كنيم .اینجا هم میتوانید با برخی از این توصیهها آشنا شوید.

بدون سحری
روزه نگیرید
ش��اید س��خت باشد که
چند س��اعت بع��د از آنکه
خوابیدهاید ،بیدار شوید و خواب
آل��وده غذایی بخورید و دوباره
بخوابید .از این گذشته ،غذا
خوردن در آن وقت سحر،
ممکن است به شما احساس سنگینی بدهد و در
نتیجه تصمیم به حذف وعده سحری بگیرید .اما این
بدترین کاری است که میتوانید انجام دهید.

کوبوهیدرات نه ،پروتئین آری
اگر بیدار شدن در سحرگاه برایتان دشوار است ،به مدت یک ماه
س��بک زندگیتان را تغییر داده و شبها کمی زودتر بخوابید تا
راحتتر از خواب برخیزید .اگر مشکلتان با وعده سحری ،سنگین
ش��دن بعد از خوردن آن اس��ت ،نوع غذایت��ان را عوض کنید .از
خوردن کربوهیدراتهایی مثل نان و برنج ،ماکارونی ،سیب زمینی،
حبوبات و نشاسته خودداری کرده و به جای آن پروتئینهایی مثل
مرغ و ماهی بخورید .اگر همین هم برایتان زیاد است ،کمی ساالد
کاه��و با چند عدد فیله مرغ میل کنی��د و پس از آن چند برش
هندوانه یا میوه مورد عالقهتان را بخورید .حتی اگر باز هم اذیت
میشوید ،میتوانید  4تا  5عدد خرما با گردو و شیر بخورید.
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رفالکس معده و ترش کردن
دکتر شهرام آگاه ،فوق تخصص گوارش :خوردن و دراز کشیدن
پس از افطار و س��حری به ویژه در افرادی که عالئم رفالکس و
ترش کردن معده دارند موجب تش��دید آن میشود .حداقل تا
یک ساعت پس از خوردن سحری از خوابیدن خودداری كرده و
اجازه دهید غذایتان هضم شود .البته در خوابیدن به پهلوی چپ
امکان رفالکس معده کمتر است.

زیاد هم مایعات ننوشید
ممکن اس��ت از ترس ساعتها تش��نه بودن ،تمام مدت افطار تا
سحر را به خوردن مایعات بگذرانید .اما این کار برخالف آنچه که
فکر میکنید ،باعث کاهش تشنگی شما نمیشود و اتفاقا ضعف و
کم آبی بدنتان را بیش��تر میکند .نوشیدن افراطی مایعات ،باعث
میشود بدن با سرعت بیشتری آنها را دفع کند .در هر نوبت دفع
مایعات ،بدن مقداری امالح هم از دس��ت میدهد .در نتیجه شما
احساس ضعف بیشتری میکنید .اگر عادت به خوردن نوشیدنی
های کافئینی مثل چای و قهوه و نوش��ابه دارید ،باید در این یک
ماه این عادت خود را فراموش کنید و به خصوص در
وعده سحر ،از خوردن آنها اجتناب کنید.

چند نکته برای
روزهداری سالمتر
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دردسرهای یک لیوان آب یخ
اگر از شدت تشنگی دلتان میخواهد
با آب روزهتان را باز کنید ،باز
هم در حال آسیب زدن
به خود هس��تید.
نوشیدن آب سرد
در وعده افطار باعث
انقباض دستگاه گوارش
و درد معده میشود .همچنین زیاد
خوردن آب ،اشتهای شما را کور میکند و دیگر
جایی برای خوردن غذا ندارید.

پرخوری موقع افطار ممنوع
س��اعتهای طوالنی روزهداری ،حتما حسابی گرسنهتان خواهد
کرد .آنقدر که در طول روز برای خوردنیهای وعده افطار نقش��ه
بکشید و نتوانید سر سفره افطار خویشتنداری کنید .اما سنگین
خ��وردن در این وعده میتواند باعث معده درد و س��یر بودن در
وعده سحری شود .از طرفی خوردن غذاهای سنگین و پرکالری،
باعث افزایش سریع قند خون میشود و در نتیجه ،بدن انسولین
بیشتری ترشح میکند .انسولین قند خون شما را جذب کرده و
ناگهان دچار افت قند خون و ضعف و سرگیجه میشوید .پس دور
مواد غذایی چرب و سنگین ،غذاهای سرخ کرده و شیرینیجات را
خط بکشید و به جای آن میوههایی با قند باال بخورید.

4
3

در هنگام س��حر نوش��یدنیهای
اسیدی و ترش مزه و نوشیدنیهای
گازدار نخورید .چون باعث اش��کال
در هض��م میش��ود و در ط��ول روز
احس��اس ورم و درد مع��ده خواهید
داشت.
سوس��یس و کالب��اس ،غذاه��ای
س��رخ ک��رده ،غذاهای کنس��روی،
غذاهای خیلی ش��یرین (مثل زولبیا
و بامیه یا حلوا و شله زرد) ،غذاهایی
ک��ه دارای رب گوجه فرنگی و ادویه
هس��تند باع��ث افزای��ش تش��نگی
میشوند.
برای داش��تن احس��اس س��یری
بیشتر ،در وعده سحری از آجیلهای
خ��ام مث��ل گ��ردو ،ب��ادام و فندق
اس��تفاده کنید .البته در خوردن این
آجیلها زیادهروی نکنید چون باعث
چاقی میش��وند .یک مش��ت آجیل
برای س��یر ماندن شما در طول روز
کافی است.
به جای آبمیوههای طبیعی ،خود
می��وه را بخورید .فیب��ر میوه کمک
میکند تا هم مدت بیش��تری س��یر
بمانید ،هم کمتر تش��نه شوید و هم
گ��وارش و دف��ع راحتتری داش��ته
باشید و دچار یبوست نشوید.
برای پیش��گیری از تش��نگی در
طول روز ،س��حر ش��ربت خاکشیر و
عسل یا تخم شربتی و عسل بنوشید.
بالفاصل��ه بع��د از س��حری خوردن
نخوابید و الاقل یک ساعت فاصله میان
وعده سحری و خواب ایجاد کنید.
برای پیشگیری از بوی دهان ،بعد
از سحری خوردن ،دهانتان را با آب
و نمک بشویید.
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آردهاي مختلف و ميزان سبوس آنها
در تهیه نان س��نگک و محصوالت س��بوسدار از آرد کامل
اس��تفاده میکنند .آرد خبازی که در نان لواش و تافتون به
کار میرود س��بوس کمتری داشته و آرد ستاره که در تهیه
بربری و نانهای فانتزی مصرف میشود از نظر میزان سبوس
در مقام سوم قرار دارد .آرد نول هم در تهیه انواع شیرینیها
و کیک استفاده میشود و پایینترین میزان سبوس را دارد.

آموزششهروندی
کزندگی
سالمتوسب 
شماره4

راهنما

ويژگيهاي ناني
كه سالم است
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معم��وال وقتي ما براي خري��د نان به
نانواي��ي ميروي��م خيل��ي توجهي به
كيفي��ت نان نميكني��م .يعني عادت
كردهايم ك��ه نان را بگيري��م و داخل
يك كيسه يا هر چيز ديگري بگذاريم
و ب��ه خانه بگرديم .اينج��ا چند نكته
درباره نان سالم و چگونگي خريد نان
بيان شده است كه احتماال به كارتان
ميآيد.
--1نانه��ای تی��ره (حاوی س��بوس
بیشتر) ارزش غذایی باالتری نسبت به
نانهای سفید و روشن دارند.
-2ق��رار دادن نان در یخچ��ال ،بیات
شدن نان را تسریع میکند.
-3از حم��ل نان در البه الی ورقههای
روزنامه خودداری کنید.
-4ن��ان داغ را در کیس��ه پالس��تیک
نگذاری��د .در مجاورت ن��ان داغ ،مواد
س��می از پالس��تیک به ن��ان منتقل
میشود.
 -5یک نان خوب ،ظاهر س��الم ،کامال
برشته و پخته شده دارد و در سطح
آن سوختگی مشاهده نمیشود.
 -6نانهای��ی که با اس��تفاده از
خمی��ر مای��ه تهیه میش��ود،
از ارزش تغذی��های باالی��ی
برخوردار است ،قابلیت هضم
و ماندگاری بهتری دارند.
-7نان��ی ک��ه از آرد
س��بوسدار و ب��ا خمیر
مای��ه و بدون اس��تفاده
از ج��وش ش��یرین به
عمل میآید و با حرارتی
مالیم ،یکنواخت و ش��عله
غیرمستقیم پخته میشود
ن است.
سالمترین نا 

2

س��بوس بسیار برای
ب��دن ما مفید اس��ت زیرا
حاوی مقدار بسیار زیادی
ویتامی��ن  Bو Eو فیبر
هستند .ویتامین  Bبرای
اعصاب و زیبایی پوس��ت،
ویتامین  Eبرای غش��ای
س��لولی و فیب��ر ه��م در
درمان یبوست مفيد است.

1

3

نان س��نگك حاوی
سطح باالیی از ویتامینها،
کلس��یم ،پروتئین و آهن
اس��ت .فیبر خوبی دارد و
کالری خیل��ی زیادی نیز
ندارد .از ویژگیهای خوب
این نان طعم ،عطر و مغذی
ب��ودن آن اس��ت .قابلیت
سیرکنندگیدارد.

ن��ان س��نگک ک��ه از آرد س��بوسدار
درست میش��ود با ش��یوه پخت سنتی و
شکل و طعم متمایز آن از سایر نانها باعث
شده در فرهنگ و سفره ایرانی ارزش باالیی
یافته و در صدر نانهای مورد عالقه ایرانیان
قرار گیرد.

4

ن��ان س��نگك برای
ک��ودکان بس��یار خ��وب
است ،مخصوصاً در دورانی
ک��ه س��لولهای عصبی
در حال رش��د هس��تند.
درضم��ن آه��ن موجود
در نان س��بوسدار سبب
باهوش��ی و رفت��ار خوب
کودکان میشود.

5

نگهداری طوالن��ی نان در فریزر
امكانپذير است .برای استفاده دوباره،
ن��ان را چند دقیقه پیش از مصرف از
فری��زر خارج کنید و اجازه بدهید یخ
آن در دم��ای محیط یا روی بخار آب
کتری یا مایکروفر آب شود.

6

به هیچوج��ه نان را
برای باز ش��دن ی��خ آن،
روی حرارت مستقیم قرار
ندهید؛ زی��را ترکیبهای
س��وختی و دوده ناش��ی
از ش��عله که هنگام گرم
شدن به نان میچسبند،
میتوانند برای س�لامت
مضر و سرطانزا باشند.

چند نکته درباره نان که مصرف آن
در ماه رمضان افزایش مییابد

برکت سفرههای
رمضــان

از قدیم به ما گفتهاند که نان برکت سفره است .این
روزها هم که موقع افطار ،نانواییها غلغله میشود
تا این برکت به ش�کل تازه در سفره افطار قرار گیرد .اینجا
چند نکته درباره مصرف نان گفتهایم که به کارتان میآید.

نكتههاي نگهداری خرما
قند موجود در خرمای تازه  50و در خرمای خش��ک 75
درصد اس��ت .تخمیر میکروبی س��بب ترش شدن خرما
میش��ود .شکرک زدن که با کریس��تال شدن قند خرما
بوجود میآید بر طعم آن اثری ندارد ،اما بافت و ظاهر آن
را تغییر میدهد .برای جلوگیری از شکرک زدن و ترش
شدن خرما ،آن را در یخچال نگهداری کنید.

باخواصخرمابیشترآشناشوید

مهمان سفرهافطار

فرصتي براي كار خير

اي�ن روزها بازار خرمافروش�ان نس�بت ب�ه ديگر روزهاي س�ال رونق
بيش�تري دارد .روزهداران دوست دارند هنگام افطاری با این ماده قندی
سرش�ار از ان�رژی روزه خود را باز کنند .اینج�ا میتوانید با فواید این خوراکی
معروف سفرههای افطار بیشتر آشنا شوید.
یک خوراکی با مقداری فیبر
در خرم��ا ،مقداری فیب��ر غذایی موجود
است .فیبر موجود در خرما برای سالمت
دس��تگاه گوارش و تغذیه بسیار مناسب
است ،عالوه بر آن خرما پیشساز ویتامین
 Aو آنتی اکس��یدان محسوب میشود و
جلوی ضایعات و سرطانی شدن سلولها
را میگی��رد .خرما در درمان یبوس��ت و
مشکالت قلبی مفید است.

تقویت اعصاب
پتاسیم در این میوه به
میزان قابل توجهی
موجود است که
برای جلوگیری
از پرفشاری
خ��ون و
ب��رای کار
صحیح عضالت و اعصاب
ضروری اس��ت .عالوه بر آن،
خرما ح��اوی می��زان قابل
توجه��ی منیزیم اس��ت که
برای اعصاب و عضالت بسیار
مفید محس��وب میش��ود.
خرم��ا میتواند ی��ک رژیم
غذایی س��الم باشد ،چرا که
قند ،چربی ،پروتئین و انواع
ویتامینهای ضروری در آن
موجود است.

جایگزینی برای میوهها
خرما از ارزش غذایی خوبی برخوردار است
و بای��د آن را در ه��رم مواد غذایی میوه به
حس��اب آورد .با توجه به کوچکی هر عدد
خرما ،هر واحد آن ش��امل دو تا سه عدد
خرماست که چنانچه براساس نیاز روزانه
دو تا سه واحد میوه میخورید ،میتوانید
این تعداد را به جای یکی از این واحدهای
میوه استفاده کنید.

مواد موجود در
یک واحد خرما

صادرات خرما
خوش��بختانه کیفیت تولید
خرم��ای ایران��ی موج��ب
گرای��ش خری��داران از
کش��ورهایی چ��ون مالزی،
روسیه ،اوکراین ،کشورهای
اروپایی ،عراق ،افغانستان و
هند شده است.

خرماویتامینهایی
مانند  C، B، Aو E
دارد و حاوی مقادیری
امالح مدنی است .این
جدول مواد موجود
در یک واحد خرما را
نشان میدهد.
انرژی
پروتئن
چربی
گوگرد
فسفر
پتاسیم
منیزیم
کلسیم
آهن
نیاسین

 ۳۰۰کالری
 ۲گرم
 ۰.۶گرم
 ۶۰میلیگرم
 ۵۰میلیگرم
 ۶۵۰میلیگرم
 ۶۵میلیگرم
 ۷۰میلیگرم
 ۲میلیگرم
 ۲.۲میلیگرم

ماه رمضان بهترین فرصت برای انجام كار
خیر است ،برای كار خیر هم حتماً نباید
پولدار باش��ید ،میتوانید با انجام كارهای
سادهای مثل اهدای خون ،كار خیر انجام
دهید .چند پیشنهاد برايتان داریم.
اردوهای جهادی :اگر میخواهيد وقت
و تواناییهایتان را انفاق كنيد به بس��یج
یا مس��جد محلهتان س��ر بزنی��د .حتماً
آگهیهای ثبتن��ام در اردوهای جهادی
رسیدگی به مناطق محروم را خواهید دید.
اردوهایی كه ش��اید در همین روستاهای
اطراف برگزار شود.
ن�ذری دادن :پذیرای��ی از بچهه��ای
بیسرپرس��ت ،معلوالن ذهن��ی ،بیماران
بیمارس��تانها ،كارتن خوابها در اطراف
ش��هر و محلههای فقیرنشین ،نذر خوبی
است .گرچه دعوت از فامیل و به جا آوردن
فرهنگ خوب صله رحمكاری بجاست ،اما
شما میتوانید یكبار هم از بیبضاعتان و
كمتوانان پذیرایی كنید.
جهادهای علمی و عمل�ی :اگر دارای
دانش یا مهارت خاصی هستید میتوانید
از اس��تعداد و علمی كه در اختیار دارید
به هممحلهایها كه از امكانات آموزش��ی
كمتری برخوردارند زكات بدهید.
تشكیل گروه خیرین :گاهی شما تنها با
كمی فكر و اتحاد میتوانید بهترین گروه
سازماندهی شده از خیرین را در محلهتان
تش��كیل دهید .اعضای اصل��ی این گروه
میتوانند از بزرگان ،كاسبان ،امام جماعت
و شورایاران محل باشند.
عی�ادت و مالقات:خان��ه س��المندان،
ك��ودكان بیسرپرس��ت ،بیماران��ی ك��ه
مجبورندبیشترعمرشانرادربیمارستانها
سر كنند ،جانبازانی كه در آسایشگاهها به
سر میبرند از جمله مكانهایی است كه به
شما پیشنهاد میدهیم.
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ادب و حكمت

زير نظر امور اجتماعي و فرهنگي
سازمان مديريت ميادين ميوه و ترهبار
آموزششهروندی
کزندگی
سالمتوسب 

اعتماد به خدا
در سالی که قحطی بیداد کرده بود ،مرد عارفی از کوچهای میگذشت .غالمی
را دید که بسیار خوشحال است .به او گفت چطور در چنین وضعی میخندی؟
گفت که من غالم اربابی هستم که چندین گله و رمه دارد و تا وقتی برای او کار
میکنم ،روزی مرا میدهد پس چرا غمگین باشم در حالی که به او اعتماد دارم؟
آن مرد عارف گفت :از خودم شرم کردم که غالم به اربابی با چند گوسفند توکل
کرده و من خدایی دارم که مالک تمام دنیاست و نگران روزی خود هستم.
این روزها در مساجد،
حسینیهها،آستانمتبرک
امامزادهها و حتی در گوشه
خیابانها،افطاریهای
سادهای به دست روزهداران
داده میشود ،فرهنگی که در
سالهای اخیر حسابی رونق
گرفته و باعث شده هیچ
روزهداری در شهرمان بدون
افطارنماند.خوشبختانه
توزیع افطاریهای ساده
سال به سال توسط خیران
شهرمان بیشتر میشود.

ارتباط شما
با زندگانه
خوش��حالیم که با
ما همراه ش��دهاید.
تقاض��ا داری��م که
م��ا را با نظ��رات و
پیش��نها د ها یتا ن
بیش��تر همراه��ی
کنی��د .میتوانی��د
پیامهایت��ان را از
طری��ق تلگ��رام یا
پیامک به ش��ماره
۰۹۳۳۹۶۳۶۱۳۰
برای ما بفرس��تید.
مطال��ب زندگان��ه
را در کان��ال
تلگرامی به نش��انی
@ zendeganeh
هم میتوانید دنبال
کنی��د .کییوآر کد
اینج��ا هم ش��ما را
مستقیم به کانال ما
خواهد برد.
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مسابقه ماه رمضان

مسابقه میوههای قرآنی

ش��ما خوانندگان زندگانه میتوانید در مسابقه
میوههای قرآنی ش��رکت کنید و برنده ش��وید.
جایزه چیست؟ به  40نفر از برندگان کارت هدیه
 500هزار ریالی اهدا میش��ود .برای شرکت در
مسابقه کافی است اعداد گزینههای صحیح را از
چپ به راس��ت کنار هم قرار داده عدد  4رقمی
به دست آمده را به همراه نام و نامخانوادگیتان
به ش��ماره موبای��ل  09339636130پیامک
یا به تلگرام  @Zendeganehارس��ال کنید.
سؤالها از این قرار است:
الف-ن�ام کدامیک از این میوهها در قرآن
ذکر شده است؟
-۱انگور -۲زیتون -۳انار -۴همه موارد
ب-تی�ن در س�وره مبارک�ه تی�ن به چه
معناست؟
-۱گل -۲انجیر -۳سیر -۴خرما
ج-منظور از «لینه» در س�وره حشر ،آیه
 5کدام است؟
-۱نوعی درخت خرما -۲کدو -۳زنجبیل -۴انگور
د-منظور از طلح در س�وره واقعه ،آیه 29
کدام است؟
-۱موز یا اقاقیا -۲سیر -3پیاز -4زنجبیل

تهیه نوشیدنی برای رفع عطش

هنداونه و عسل و آناناس

این نوش��یدني برای رفع عط��ش در افطاریهای
م��اه رمض��ان که ب��ا فصل گ��رم مصادف ش��ده،
بس��یار مناس��ب اس��ت .میتوانید هندوان��ه را در
مخلوطکن بریزید و از پوره هندوانه استفاده كنيد.
مواد الزم :هندوانه  ۲کیلوگرم  -عس��ل  ۲قاشق
غذاخوری (در صورتی که هندوانه ش��یرین نباشد)
 کمپوت آناناس يك عددروش تهیه :هندوانه را برش دهید ،تخمههای آن
را بگیری��د و در آب میوهگی��ری ،آب آن را بگیرید؛
سپس با عسل مخلوط کرده و آب آناناس را هم به
آن اضافه کنید؛ تکههای آناناس را ریز خرد كنيد و
به مخلوط باال بیفزایید ،سپس میل كنید.

خاکشیر یخ مال

این نوشیدنی چون حاوی آبلیمو ،گالب و خاکشیر
است برای رفع گرمازدگی مناسب خواهد بود.
مواد الزم :خاکش��یر  ۵۰گرم  -عس��ل یا شکر یا
سنکجبین  ۴قاش��ق غذاخوری  -یخ خرد شده به
میزان الزم  -آبلیمو و گالب در صورت دلخواه
روش تهیه:خاکش��یر را با آب سرد خیس کنید،
سپس چند بار آن را بشورید .با عسل یا سکنجبین
یا ش��کر آن را کمی ش��یرین و یخ را خرد کنید و
داخل آن بریزید و بعد میل کنید .میتوانید مقداری
گالب و آبلیمو به شربت اضافه كنید.

