
روزه گرفتــن در روزهــای گــرم و بلنــد کمــی بــا ز مانهــای دیگــر فــرق دارد. زود 
تشــنه می شــوید و اگــر شــاغل باشــید در طــول روز بــا کاهــش میــزان انــرژی 
ــرای  ــی ب ــادت و تمرین ــی شــوید. روزه عب ــه رو م ــای جســمی روب و فعالیت ه
تحمــل سختی هاســت و اگــر نــکات روزه داری را خــوب بــه کار نبریــد روزهــای 
ــاه رمضــان  ــد م ــس اگــر می خواهی ــد گذاشــت. پ ســختی را پشت ســر خواهی
ــرای ســامت  ــد، راه هــای مفیــدی را ب ــا ســامت کامــل پشت ســر بگذاری را ب

شــما در ایــن مــاه پیشــنهاد می کنیــم.

نخوردن سحری ممنوع
خیلی هــا بــدون خــوردن ســحری 
بــه  اصــا  و  می گیرنــد  روزه 
ــد.  ــر نمی کنن ــن کار فک ــای ای ضرره
نخــوردن غــذای مناســب در مــاه 
ــدن  ــه ب ــحر، ب ــا س ــان خصوص رمض
ــی  ــث طوالن ــاند و باع ــیب می رس آس
شــدن گرســنگی و ضعــف شــدید 

عــادت  اگــر  می شــود.  روز  طــی 
ــدون خــوردن ســحری روزه  ــد ب داری
بــا دســت  بدانیــد  بایــد  بگیریــد 
دســتگاه  آســیب  باعــث  خودتــان 
و  معــده  مخصوصــا  گوارش تــان 
ــی را  ــس تنبل ــوید. پ ــا می ش روده ه
کنــار بگذاریــد و بــدون ســحری روزه 

نگیریــد.

زیاده روی نکنید
ــال  ــی س ــای معمول ــوردن در روزه ــاد خ زی
ــه مــاه رمضــان  خــوب نیســت چــه برســد ب
کــه سیســتم گوارشــی بــدن ســاعت هایی را 
ــر  ــر فک ــد. اگ ــی می گذران ــواد غذای ــدون م ب
ــر  ــد دیر ت ــتر بخوری ــه بیش ــر چ ــد ه می کنی
می کنیــد.  اشــتباه  می شــود  گرســنه تان 
ــد  ــده ســحری و افطــاری بای در خــوردن وع
حــد اعتــدال رعایــت شــود. غــذا و آب را بــه 
انــدازه ای بخوریــد کــه بدن تــان نیــاز دارد. بــا 
رعایــت نکاتــی ماننــد رعایــت قــدرت هضــم، 
رعایــت عادت هــای غذایــی و داشــتن نشــاط 
ــای  ــذا خــوردن و خــوردن وعده ه ــس از غ پ
ســحری و افطــاری باعــث ســامت معــده و 
ــدن، رشــد بیشــتر عقــل و ســبکی بیشــتر  ب

می شــوید جســم تان 

متناسب با مزاج   بخورید
ــال  ــه ح ــامیدن  در هم ــت آش ــان و درس ــاه رمض ــرای م ــب ب ــذای مناس غ
ــد و  ــای بلن ــژه در روزه ــان و به وی ــارک رمض ــاه مب ــود. در م ــه می ش توصی
گــرم ســال، اهمیــت بیشــتری دارد. دقــت کنیــد از غذاهایــی اســتفاده کنیــد 
کــه بــا مزاج تــان متناســب اســت. بــرای شــروع نخســت ســراغ غــذای لطیــف 
ــید.  ــذا آب ننوش ــن غ ــا بی ــذا ی ــد از غ ــل و بع ــز قب ــد. هرگ ــبک تر بروی و س
ــد. ــم نخوری ــز ه ــه چی ــد و هم ــد و پرخــوری نکنی ــان را خــوب بجوی غذای ت

افزایش رطوبت بدن
بــرای کاهــش عطــش و مقابلــه بــا خشــکی بــدن در ســاعات 
ــد.  ــتفاده کنی ــی اس ــد از ماءالشــعیر طبیع روزه داری، می توانی
اگــر بــر اثــر گرمــی مفــرط مــزاج قلــب، معــده، کبــد یــا تولید 
حــرارت مفــرط در بــدن و بــر اثــر تعــب جســمی یــا روانــی 
ــش  ــدید و کاه ــنگی ش ــار تش ــاعات روزه داری، دچ ــی س ط
ــعیر  ــرف ماءالش ــا مص ــد ب ــوید، می توانی ــدن می ش ــت ب رطوب
ــس از  ــه جــای آب و چــای در ســحر و ســاعات پ ــی ب طبیع

ــی را کاهــش دهیــد افطــار، عــوارض ناخواســته احتمال

گیاهي برای تقویت بنیه
ــوردن  ــد، از خ ــه روزه  می گیری ــی  ک ــژه روزهای ــال به وی ــرم س ــای گ در روزه
ــد  ــز کنی ــاس( پرهی ــر آنان ــه )و کمت ــوز و انب ــد م ــیری مانن ــای گرمس میوه ه
چراکــه زیــاده روی در خــوردن آنهــا موجــب افزایــش غلظــت خــون می شــود. 
ــه آن و همچنیــن تقویــت روح و قــوا  ــرای تقویــت معــده و دهان گاب، هــم ب

هنــگام افطــار بســیار مناســب اســت

غذای مناسب برای ماه رمضان
ــار  ــروع افط ــرای ش ــیربرنج اســت و ب ــا ش ــی ی ــله زرد، فرن ــاه رمضــان: ش ــذای مخصــوص م غ
خــوب اســت. اگــر معــده مرطوبــی داریــد روی آنهــا کمــی دارچیــن و ســیاه دانه بریزیــد. بــد 
ــا شــیر برنج تان کمــی  ــی، شــله زرد ی ــا فرن ــه معــده، همــراه ب ــت دهان ــرای تقوی نیســت کــه ب
ــد،  ــده دارن ــادی در مع ــی و خشــکی زی ــه گرم ــانی ک ــرای کس ــاید ب ــه ش ــد. البت ــا بخوری مرب
ــد.  ــارچ نریزن ــه در آن ق ــه شــرطی ک ــه ب ــا آلوبخــارا مناســب تر باشــد البت ــراه ب ســوپ جو هم
ــوزش  ــاس س ــا احس ــتند )مث ــده هس ــه مع ــرا ب ــزش صف ــار ری ــه دچ ــی ک ــرای گرم مزاجان ب
ــی  ــر و عصب ــت، تحریک پذی ــی بدبوس ــان خیل ــد، دهان ش ــده دارن ــر مع ــده ای س ــا درد گزن ی
ــرا  ــا معــده را از صف ــد اســت ت ــرم در شــروع کار بســیار مفی شــده اند(، شــربت ســکنجبین ول

بشــوید

غذایی برای رفع عطش
ــیره،  ــربت های سرکه ش ــد از ش ــان می توانی ــاه رمض ــش در م ــنگی و عط ــش تش ــرای کاه ب
ــا افطــاری اســتفاده کنیــد. نوشــیدن  ــا شــربت آبلیمــو در وعده هــای ســحری ی ســکنجبین ی
ــه در  ــم خرف ــوری تخ ــق چای خ ــک قاش ــا ی ــراه ب ــا هم ــی ی ــه تنهای ــنی ب ــرق کاس ــی ع کم
وعــده ســحری هــم بــرای کاهــش عطــش در مــاه رمضــان بــه شــما کمــک می کنــد. توصیــه 
ــک را  ــو و زرش ــا آل ــراه ب ــای هم ــوردن خورش ه ــوید، خ ــنه می ش ــی تش ــر خیل ــم اگ می کنی
در وعــده ســحری فرامــوش نکنیــد. در طــول ســاعات روزه داری هــم می توانیــد عطــش خــود 
ــاق،  ــک در فضــای ات ــردن گاب خن ــو، اســپری ک ــا لیم ــار ی ــدن ســیب گاب، خی ــا بویی را ب
شست وشــوی ســر و گــردن و ســینه بــا آب خنــک و تنفــس هــوا و نســیم خنــک کــه حــرارت 

ــد. ــد، کاهــش دهی ــم می کن ــب را ک ــد قل زای

سبک زندگی
غذاهای ویژه ماه رمضان از دیدگاه طب سنتی ایران

ــش  ــاه رمضــان در پی ــد! م ــاً کمــک بخواهی ــد؛ واقع ــه ای: »از خــدا بخواهی ــه خامن حــرت آیت الل

اســت؛ روزه فرصــت اســت، دعــا فرصــت اســت، بیــداری شــبها فرصــت اســت، منــاز شــبی کــه قاعدتــاً 

مؤمنیــن در این جــور شــبها بیشــر توفیــق پیــدا میکننــد بخواننــد، فرصــت اســت؛ دعــا کنیــد، تــّرع 

کنیــد و از خــدا بخواهیــد کــه شــا را موفّــق کنــد« ۱۶/۳/۱۳۹۵

ــوب  ــکات روزه داری را خ ــر ن اگ
بــه کار نبریــد روزهــای ســختی 

خواهیــد داشــت



دور این غذاها خط بکشید
خوراکی هــای  خــوردن  از  می توانیــد  تــا 
چــرب، مخصوصــا در وعــده ســحری، پرهیــز 
کنیــد چــون باعــث عطــش و تشــنگی زیــاد 
ــذای  ــی غ ــر گاه ــا اگ ــود. ام ــی روز می ش ط
چــرب می خوریــد کافــی ا ســت پــس از 
ــودر  ــی پ ــار( کم ــده افط ــژه در وع  آن )به وی
ــد  ــوط کنی ــات در آب مخل ــا نب ــه را ب رازیان
و بنوشــید تــا عــوارض آن را کــم کنــد و بــه 

ــد ــر خــوراک کمــک کن ــوارش بهت گ

تدابیر سنتی را آویزه گوش کنید
غــذا بایــد براســاس فصــل و مــاه 
انتخــاب شــود. یادتــان باشــد کــه در 
ــوارش  ــرم ســال دســتگاه گ فصــل گ
بــه  و  می شــود  ضعیــف  انســان 
ایرانیــان  کــه  اســت  همین دلیــل 
و روزهــای  تابســتان  از دیربــاز در 
گــرم ســال غذاهــای ســبک بــا مــزاج 
معتــدل مایــل بــه خنــک ماننــد 
ــای  ــد. روزه ه ــار می خوردن آب دوغ خی
ــوارش را  ــتگاه گ ــتانه دس ــد تابس بلن

رعایــت  پــس  می کنــد  ضعیف تــر 
در  آشــامیدن  و  خــوردن  تدابیــر 
روزه داری، بســیار مهــم  و الزم اســت. 
ابتــدا از شــرایط بدنــی و مزاجــی 
خــود مطلــع شــوید و پــس از آن 
ــاب  ــل را انتخ ــب فص ــای مناس غذاه
خیلــی  غذاهــای  مثــا  کنیــد؛ 
ســنگین ماننــد کله پاچــه، حلیــم، 
آبگوشــت یــا غذاهــای خیلــی گــرم و 
ــا تنــد را از برنامــه  ــی شــیرین ی خیل
ــد. ــذف کنی ــان ح ــاه رمض ــی م غذای

کی شام بخوریم ؟
بــاز کــردن روزه و آغــاز یکبــاره افطــار بــا خوراک هــای 
ســنگین معمــول، به ویــژه در افــراد گرم مــزاج و کســانی   کــه 
ــر  ــاند. ه ــدن آســیب می رس ــه ب ــد، ب ــی دارن ــای گرم معده ه
ــاز کــردن روزه، از یــک اســتکان  ــرای ب مزاجــی کــه داریــد ب
ــی  ــر خیل ــد و اگ ــا اســتفاده کنی ــدد خرم ــک ع ــرم و ی آب گ
احســاس گرســنگی می کنیــد، دو تــا ســه لقمــه غــذا بخوریــد 
ــک  ــع شــود. شــام را دســت کم ی ــا کمــی گرســنگی تان رف ت

ســاعت پــس از افطــار میــل کنیــد.

پرخوری و شیرینی  ممنوع
باتوجــه بــه طوالنــی بــودن روزهای تابســتان 
ــام  ــاری و ش ــای افط ــم وعده ه ــه ک و فاصل
ــار و  ــان افط ــوری در زم ــحری، از پرخ ــا س ب
پــس از آن پرهیــز کنیــد، در صــورت رعایــت 
گوارشــی  ناراحتی هــای  دچــار  نکــردن 
می شــوید. در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان 
ــژه  ــیرینی ها، به وی ــر از ش ــت کمت ــر اس بهت
شــیرینی هایی ماننــد زولبیــا و بامیــه یــا 
ــده در  ــه ش ــد. توصی ــتفاده کنی ــمک اس پش
مناطقــی کــه درخــت نخــل رشــد نمی کنــد، 
از مصــرف زیــاد خرمــا پرهیــز شــود ولــی در 
ــاد خــوردن آن منعــی  مناطــق خرماخیــز زی

ــدارد. ن

روزه را چطور باز کنیم ؟
از نیــم ســاعت پیــش از افطــار، کمــی از چهــار مغــز بــادام، گــردو، فنــدق و پســته، بــه انــدازه 
ــودر نشــود( و آن را در یــک لیــوان شــیر داغ  یــک قاشــق غذاخــوری بکوبیــد )طــوری کــه پ
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 برشــته  شــده، بخوریــد ایــن یکــی از غذاهــای مناســب 
بــرای مــاه رمضــان اســت. یادتــان باشــد اگــر خواســتید خــوراک دیگــری بخوریــد، دســت کم 

بــا یــک ســاعت فاصلــه بخوریــد.

تشنگی در ماه رمضان
اگــر در مــاه رمضــان غذاهــای ادویــه دار گــرم و خشــک، غذاهــای مولــد صفــرا، خوراک هــای 
ــرد.  ــان را می ب ــنگی امان ت ــی روز تش ــه ط ــد ک ــک نکنی ــد، ش ــرخ کردنی بخوری ــرب و س چ
کارهــای بدنــی زیــاد و ســنگین، گرمــای روز و تابــش آفتــاب، بوهــا، فکــر و خیــال، اســترس  
ــد می شــود همگــی  ــده و کب ــب و مع ــز و قل ــا در مغ ــش گرم ــه موجــب افزای و احساســاتی ک

ــد. ــنه تر می کنن ــما را در روز تش ــه ش ــتند ک ــی هس دالیل

کاهش عطش در ماه رمضان
نوشــیدن ماءالشــعیر بهتــر از هــر نوشــیدنی 
اســترس  برابــر  در  می توانــد  دیگــری 
گرمایــی و تشــنگی و تحلیــل رطوبــت بــدن، 
ــرد  ــده س ــر مع ــد. اگ ــت کن ــما را محافظ ش
ــوان  ــر لی ــر اســت در ه ــد بهت ــری داری ــا ت ی
آن یــک قاشــق مرباخــوری عســل حــل 
کنیــد و ســپس بنوشــید. ماءالشــعیر طبیعــی 
ــر  ــه تاثی ــود وگرن ــه ای ش ــظ و ژل ــد غلی نبای
ــا  ــر جــو کام ــد شــد. اگ آن معکــوس خواه
ــگ ماءالشــعیر  مرغــوب و مناســب باشــد، رن
بــه ســرخ مایــم و کمرنــگ مایــل می شــود. 
ــکان  هنــگام مصــرف عــادی، ماءالشــعیر را ت
دهیــد تــا ُدردی و بخــش رقیــق آن بــا هــم 
ــم  ــعیر ه ــی ماءالش ــش غذای ــوط و بخ مخل

ــود. ــورده ش خ
ــنتی 50  ــعیر س ــاء الش ــن م ــه ای ــرای تهی ب
ــرک  ــه پ ــالم )ن ــرم جــوی پوســت کنده س گ
و نــه نیمکــوب( را بــا چهــار لیــوان آب 
ــته  ــم، آهس ــرارت مای ــا ح ــر(، ب ــک لیت )ی
ــت  ــه حال ــا وقتــی کــه جوهــا ب بجوشــانید ت
شــکفته و کامــا پختــه برســند. ایــن زمــان 
ــول  ــه ط ــا 50 دقیق ــط 40 ت ــور متوس به ط
می کشــد. پــس از آن، تــا ایــن ترکیــب 
ســرد نشــده، آن را صــاف کنیــد و در جــای 
ــن  ــا ســرد شــود. از ای ــد ت ــرار دهی خنــک ق
ــو  ــوان آب ج ــه لی ــش از س ــوان، بی ــار لی چه
ــر دو روز در  ــه حداکث ــد ک ــت می آی ــه دس ب

ــت. ــداری اس ــل نگه ــال قاب یخچ
اگــر از نوشــیدن ماءالشــعیر همــراه بــا رســوب 
ــد، فقــط قســمت آبکــی  ــان نمی آی آن خوش ت
ــاالی آن را بنوشــید و ُدردی آن را دور  ــق ب رقی
ــردی   ــت س ــب از کیفی ــن ترتی ــد، بدی بریزی
ــد  ــی بهره من ــعیر طبیع ــی ماءالش و تری بخش
ــودی  ــذی آن س ــاده مغ ــی از م ــوید ول می ش
نمی بریــد. مصــرف ایــن فــرآورده خانگــی، بــه 
کســانی که مــزاج گــرم و خشــک دارنــد کمــک 
ــا از خشــکی و زردی رنــگ پوســت  می کنــد ت
بــدن، گــود افتادگــی چشــم ها، یبوســت، 
و  عصبــی  تحریک پذیــری  غلظــت خــون، 
ــد. ــی دور بمانن ــوی احتمال ــای کلی آزردگی ه

نان برشته  شده بخورید
 این یکی از غذاهای مناسب برای ماه 

رمضان است
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مجری دوره های ضمن خدمت شهرداریهای استان


