روزه گرفتــن در روزهــای گــرم و بلنــد کمــی بــا زمانهــای دیگــر فــرق دارد .زود
تشــنه میشــوید و اگــر شــاغل باشــید در طــول روز بــا کاهــش میــزان انــرژی
و فعالیتهــای جســمی روبــه رو مــی شــوید .روزه عبــادت و تمرینــی بــرای
تحمــل سختیهاســت و اگــر نــکات روزهداری را خــوب بــه کار نبریــد روزهــای
ســختی را پشتســر خواهیــد گذاشــت .پــس اگــر میخواهیــد مــاه رمضــان
را بــا ســامت کامــل پشتســر بگذاریــد ،راههــای مفیــدی را بــرای ســامت
شــما در ایــن مــاه پیشــنهاد میکنیــم.
نخوردن سحری ممنوع
خیلیهــا بــدون خــوردن ســحری
روزه میگیرنــد و اصــا بــه
ضررهــای ایــن کار فکــر نمیکننــد.
نخــوردن غــذای مناســب در مــاه
رمضــان خصوصــا ســحر ،بــه بــدن
آســیب میرســاند و باعــث طوالنــی
شــدن گرســنگی و ضعــف شــدید

سبک زندگی
غذاهای ویژه ماه رمضان از دیدگاه طب سنتی ایران

طــی روز میشــود .اگــر عــادت
داریــد بــدون خــوردن ســحری روزه
بگیریــد بایــد بدانیــد بــا دســت
خودتــان باعــث آســیب دســتگاه
گوارشتــان مخصوصــا معــده و
رودههــا میشــوید .پــس تنبلــی را
کنــار بگذاریــد و بــدون ســحری روزه
نگیریــد.

ج بخورید
متناسب با مزا 
غــذای مناســب بــرای مــاه رمضــان و درســت آشــامیدن در همــه حــال
توصیــه میشــود .در مــاه مبــارک رمضــان و بهویــژه در روزهــای بلنــد و
گــرم ســال ،اهمیــت بیشــتری دارد .دقــت کنیــد از غذاهایــی اســتفاده کنیــد
کــه بــا مزاجتــان متناســب اســت .بــرای شــروع نخســت ســراغ غــذای لطیــف
و ســبکتر برویــد .هرگــز قبــل و بعــد از غــذا یــا بیــن غــذا آب ننوشــید.
غذایتــان را خــوب بجویــد و پرخــوری نکنیــد و همــه چیــز هــم نخوریــد.

گياهي برای تقويت بنيه
ی کــه روزه میگیریــد ،از خــوردن
در روزهــای گــرم ســال بهویــژه روزهایــ 
میوههــای گرمســیری ماننــد مــوز و انبــه (و کمتــر آنانــاس) پرهیــز کنیــد
چراکــه زیــادهروی در خــوردن آنهــا موجــب افزایــش غلظــت خــون میشــود.
گالب ،هــم بــرای تقویــت معــده و دهانــه آن و همچنیــن تقویــت روح و قــوا
هنــگام افطــار بســیار مناســب اســت

حــرت آیتاللــه خامن ـهای« :از خــدا بخواهیــد؛ واقع ـاً کمــک بخواهیــد! مــاه رمضــان در پیــش
اســت؛ روزه فرصــت اســت ،دعــا فرصــت اســت ،بیــداری شــبها فرصــت اســت ،منــاز شــبی کــه قاعدتـاً
رع
مؤمنیــن در اینجــور شــبها بیشــر توفیــق پیــدا میکننــد بخواننــد ،فرصــت اســت؛ دعــا کنیــد ،تـ ّ
کنیــد و از خــدا بخواهیــد کــه شــا را موفّــق کنــد» ۱۶/۳/۱۳۹۵

افزايش رطوبت بدن
بــرای کاهــش عطــش و مقابلــه بــا خشــکی بــدن در ســاعات
روزهداری ،میتوانیــد از ماءالشــعیر طبیعــی اســتفاده کنیــد.
اگــر بــر اثــر گرمــی مفــرط مــزاج قلــب ،معــده ،کبــد یــا تولید
حــرارت مفــرط در بــدن و بــر اثــر تعــب جســمی یــا روانــی
طــی ســاعات روزهداری ،دچــار تشــنگی شــدید و کاهــش
رطوبــت بــدن میشــوید ،میتوانیــد بــا مصــرف ماءالشــعیر
طبیعــی بــه جــای آب و چــای در ســحر و ســاعات پــس از
افطــار ،عــوارض ناخواســته احتمالــی را کاهــش دهیــد

غذای مناسب برای ماه رمضان
غــذای مخصــوص مــاه رمضــان :شــلهزرد ،فرنــی یــا شــیربرنج اســت و بــرای شــروع افطــار
خــوب اســت .اگــر معــده مرطوبــی داریــد روی آنهــا کمــی دارچیــن و ســیاهدانه بریزیــد .بــد
نیســت کــه بــرای تقویــت دهانــه معــده ،همــراه بــا فرنــی ،شــلهزرد یــا شــیربرنجتان کمــی
مربــا بخوریــد .البتــه شــاید بــرای کســانی کــه گرمــی و خشــکی زیــادی در معــده دارنــد،
ســوپجو همــراه بــا آلوبخــارا مناســبتر باشــد البتــه بــه شــرطی کــه در آن قــارچ نریزنــد.
بــرای گرممزاجانــی کــه دچــار ریــزش صفــرا بــه معــده هســتند (مثــا احســاس ســوزش
یــا درد گزنــدهای ســر معــده دارنــد ،دهانشــان خیلــی بدبوســت ،تحریکپذیــر و عصبــی
شــدهاند) ،شــربت ســکنجبین ولــرم در شــروع کار بســیار مفیــد اســت تــا معــده را از صفــرا
بشــوید
غذايی برای رفع عطش
بــرای کاهــش تشــنگی و عطــش در مــاه رمضــان میتوانیــد از شــربتهای سرکهشــیره،
ســکنجبین یــا شــربت آبلیمــو در وعدههــای ســحری یــا افطــاری اســتفاده کنیــد .نوشــیدن
کمــی عــرق کاســنی بــه تنهایــی یــا همــراه بــا یــک قاشــق چایخــوری تخــم خرفــه در
وعــده ســحری هــم بــرای کاهــش عطــش در مــاه رمضــان بــه شــما کمــک میکنــد .توصیــه
میکنیــم اگــر خیلــی تشــنه میشــوید ،خــوردن خورشهــای همــراه بــا آلــو و زرشــک را
در وعــده ســحری فرامــوش نکنیــد .در طــول ســاعات روزهداری هــم میتوانیــد عطــش خــود
را بــا بوییــدن ســیب گالب ،خیــار یــا لیمــو ،اســپری کــردن گالب خنــک در فضــای اتــاق،
شستوشــوی ســر و گــردن و ســینه بــا آب خنــک و تنفــس هــوا و نســیم خنــک کــه حــرارت
زایــد قلــب را کــم میکنــد ،کاهــش دهیــد.

اگــر نــکات روزهداری را خــوب
بــه کار نبریــد روزهــای ســختی
خواهیــد داشــت
زیادهروی نکنید
زیــاد خــوردن در روزهــای معمولــی ســال
خــوب نیســت چــه برســد بــه مــاه رمضــان
کــه سیســتم گوارشــی بــدن ســاعتهایی را
بــدون مــواد غذایــی میگذرانــد .اگــر فکــر
میکنیــد هــر چــه بیشــتر بخوریــد دیرتــر
گرســنهتان میشــود اشــتباه میکنیــد.
در خــوردن وعــده ســحری و افطــاری بایــد
حــد اعتــدال رعایــت شــود .غــذا و آب را بــه
انــدازهای بخوریــد کــه بدنتــان نیــاز دارد .بــا
رعایــت نکاتــی ماننــد رعایــت قــدرت هضــم،
رعایــت عادتهــای غذایــی و داشــتن نشــاط
پــس از غــذا خــوردن و خــوردن وعدههــای
ســحری و افطــاری باعــث ســامت معــده و
بــدن ،رشــد بيشــتر عقــل و ســبكی بيشــتر
جســمتان میشــوید

ی ممنوع
پرخوری و شیرین 
باتوجــه بــه طوالنــی بــودن روزهای تابســتان
و فاصلــه کــم وعدههــای افطــاری و شــام
بــا ســحری ،از پرخــوری در زمــان افطــار و
پــس از آن پرهیــز کنیــد ،در صــورت رعایــت
نکــردن دچــار ناراحتیهــای گوارشــی
میشــوید .در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان
بهتــر اســت کمتــر از شــیرینیها ،بهویــژه
شــیرینیهایی ماننــد زولبیــا و بامیــه یــا
پشــمک اســتفاده کنیــد .توصیــه شــده در
مناطقــی کــه درخــت نخــل رشــد نمیکنــد،
از مصــرف زیــاد خرمــا پرهیــز شــود ولــی در
مناطــق خرماخیــز زیــاد خــوردن آن منعــی
نــدارد.

دور اين غذاها خط بكشيد
تــا میتوانیــد از خــوردن خوراکیهــای
چــرب ،مخصوصــا در وعــده ســحری ،پرهیــز
کنیــد چــون باعــث عطــش و تشــنگی زیــاد
طــی روز میشــود .امــا اگــر گاهــی غــذای
چــرب میخوریــد کافــی اســت پــس از
آن (بهویــژه در وعــده افطــار) کمــی پــودر
رازیانــه را بــا نبــات در آب مخلــوط کنیــد
و بنوشــید تــا عــوارض آن را کــم کنــد و بــه
گــوارش بهتــر خــوراک کمــک کنــد
نان برشت ه شده بخورید
این یکی از غذاهای مناسب برای ماه
رمضان است

روزه را چطور باز کنیم ؟
از نیــم ســاعت پیــش از افطــار ،کمــی از چهــار مغــز بــادام ،گــردو ،فنــدق و پســته ،بــه انــدازه
یــک قاشــق غذاخــوری بکوبیــد (طــوری کــه پــودر نشــود) و آن را در یــک لیــوان شــیر داغ
بخیســانید و مخلــوط را بــا کمــی شــکر یــا عســل شــیرین کنیــد یــا یکــی ،دو خرمــای بــدون
هســته بــه آن اضافــه کنیــد .در زمــان افطــار ابتــدا خرمــا میــل کنیــد و ســپس مخلــوط را هــم
بزنیــد و قاشــق قاشــق بــا کمــی نــان برشــت ه شــده ،بخوریــد ایــن یکــی از غذاهــای مناســب
بــرای مــاه رمضــان اســت .یادتــان باشــد اگــر خواســتید خــوراک دیگــری بخوریــد ،دس ـتکم
بــا یــک ســاعت فاصلــه بخوریــد.
تشنگی در ماه رمضان
اگــر در مــاه رمضــان غذاهــای ادوی ـهدار گــرم و خشــک ،غذاهــای مولــد صفــرا ،خوراکهــای
چــرب و ســرخکردنی بخوریــد ،شــک نکنیــد کــه طــی روز تشــنگی امانتــان را میبــرد.
کارهــای بدنــی زیــاد و ســنگین ،گرمــای روز و تابــش آفتــاب ،بوهــا ،فکــر و خیــال ،اســترس
و احساســاتی کــه موجــب افزایــش گرمــا در مغــز و قلــب و معــده و کبــد میشــود همگــی
دالیلــی هســتند کــه شــما را در روز تشــنهتر میکننــد.

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیارجمند
مجری دوره های ضمن خدمت شهرداریهای استان

کی شام بخوریم ؟
بــاز کــردن روزه و آغــاز یکبــاره افطــار بــا خوراکهــای
ـانی کــه
ســنگین معمــول ،بهویــژه در افــراد گرممــزاج و کسـ 
معدههــای گرمــی دارنــد ،بــه بــدن آســیب میرســاند .هــر
مزاجــی کــه داریــد بــرای بــاز کــردن روزه ،از یــک اســتکان
آب گــرم و یــک عــدد خرمــا اســتفاده کنیــد و اگــر خیلــی
احســاس گرســنگی میکنیــد ،دو تــا ســه لقمــه غــذا بخوریــد
تــا کمــی گرســنگیتان رفــع شــود .شــام را دس ـتکم یــک
ســاعت پــس از افطــار میــل کنیــد.

کاهش عطش در ماه رمضان
نوشــیدن ماءالشــعیر بهتــر از هــر نوشــیدنی
دیگــری میتوانــد در برابــر اســترس
گرمایــی و تشــنگی و تحلیــل رطوبــت بــدن،
شــما را محافظــت کنــد .اگــر معــده ســرد
یــا تــری داریــد بهتــر اســت در هــر لیــوان
آن یــک قاشــق مرباخــوری عســل حــل
کنیــد و ســپس بنوشــید .ماءالشــعیر طبیعــی
نبایــد غلیــظ و ژلــهای شــود وگرنــه تاثیــر
آن معکــوس خواهــد شــد .اگــر جــو کامــا
مرغــوب و مناســب باشــد ،رنــگ ماءالشــعیر
بــه ســرخ مالیــم و کمرنــگ مایــل میشــود.
هنــگام مصــرف عــادی ،ماءالشــعیر را تــکان
دهیــد تــا ُدردی و بخــش رقیــق آن بــا هــم
مخلــوط و بخــش غذایــی ماءالشــعیر هــم
خــورده شــود.
بــرای تهیــه ایــن مــاء الشــعیر ســنتی 50
گــرم جــوی پوســتکنده ســالم (نــه پــرک
و نــه نیمکــوب) را بــا چهــار لیــوان آب
(یــک لیتــر) ،بــا حــرارت مالیــم ،آهســته
بجوشــانید تــا وقتــی کــه جوهــا بــه حالــت
شــکفته و کامــا پختــه برســند .ایــن زمــان
بهطــور متوســط  40تــا  50دقیقــه طــول
میکشــد .پــس از آن ،تــا ایــن ترکیــب
ســرد نشــده ،آن را صــاف کنیــد و در جــای
خنــک قــرار دهیــد تــا ســرد شــود .از ایــن
چهــار لیــوان ،بیــش از ســه لیــوان آبجــو
بــه دســت میآیــد کــه حداکثــر دو روز در
یخچــال قابــل نگهــداری اســت.
اگــر از نوشــیدن ماءالشــعیر همــراه بــا رســوب
آن خوشتــان نمیآیــد ،فقــط قســمت آبکــی
رقیــق بــاالی آن را بنوشــید و ُدردی آن را دور
بریزیــد ،بدیــن ترتیــب از کیفیــت ســردی
و تریبخشــی ماءالشــعیر طبیعــی بهرهمنــد
میشــوید ولــی از مــاده مغــذی آن ســودی
نمیبریــد .مصــرف ایــن فــرآورده خانگــی ،بــه
کســانیکه مــزاج گــرم و خشــک دارنــد کمــک
میکنــد تــا از خشــکی و زردی رنــگ پوســت
بــدن ،گــود افتادگــی چشــمها ،یبوســت،
غلظــت خــون ،تحریکپذیــری عصبــی و
آزردگیهــای کلیــوی احتمالــی دور بماننــد.

تدابير سنتی را آويزه گوش كنيد
غــذا بایــد براســاس فصــل و مــاه
انتخــاب شــود .یادتــان باشــد کــه در
فصــل گــرم ســال دســتگاه گــوارش
انســان ضعیــف میشــود و بــه
همیندلیــل اســت کــه ایرانیــان
از دیربــاز در تابســتان و روزهــای
گــرم ســال غذاهــای ســبک بــا مــزاج
معتــدل مایــل بــه خنــک ماننــد
آبدوغخیــار میخوردنــد .روزههــای
بلنــد تابســتانه دســتگاه گــوارش را

ضعیفتــر میکنــد پــس رعایــت
تدابیــر خــوردن و آشــامیدن در
روزهداری ،بســیار مه ـم و الزم اســت.
ابتــدا از شــرایط بدنــی و مزاجــی
خــود مطلــع شــوید و پــس از آن
غذاهــای مناســب فصــل را انتخــاب
کنیــد؛ مثــا غذاهــای خیلــی
ســنگین ماننــد کلهپاچــه ،حلیــم،
آبگوشــت یــا غذاهــای خیلــی گــرم و
خیلــی شــیرین یــا تنــد را از برنامــه
غذایــی مــاه رمضــان حــذف کنیــد.

