
يادداشت مهمان

از قرمز و سبز تا بنفش و نارنجی. گزینه های سالمت زیادی 
در میوه ها و سبزیجات تازه موجود است، آیا مایلید روزانه 

رنگین کمان بخورید؟ گنجاندن  گستره ای از میوه ها و 
سبزیجات در رژیم غذایی تان مقدار و تنوع ویتامین 

c و مواد معدنی را افزایش می دهد و بسیار سودمند 
است؛ فوایدی مانند کاهش فشارخون، کاهش 

بیماری های قلبی-عروقی و کاهش خطر انواع 
سرطان ها. ما به شما توصیه می کنیم تمام 

رنگ های رنگین کمان طبیعت را بخورید 
اما با قرار گرفتن در آخرین ماه های فصل 

زمستان که میوه ها و سبزیجات نارنجی 
به وفور در آن یافت می شود، بیایید 
نگاهی بیندازیم به فوایدی که آنها 

بر سالمت ما دارند... )صفحه 31(

بخورنخورهای داغ در فصل سرد

بسته پیشنهادی پوست، مو ، زيبايی

مهم ترين توصیه های متخصصان 
تغذيه در فصل زمستان

هنگام  تغذیه  متخصصان  توصیه همه  هرچند 
و  تعادل  تنوع،  رعایت  غذایی،  برنامه  چیدن 
برخی  در  است  الزم  گاهی  اما  است  تناسب 
در رژیم غذایی خود  تغییر  موقعیت ها، کمی 
ایجاد کنیم، مثال زمستان ها به دلیل سرما و شیوع 
بیماری های ویروسی و عفونی فصلی، بد نیست 
کمی رژیم غذایی روزانه مان را دستکاری کنیم. 
معموال 2 توصیه کلی برای برنامه ریزی غذایی 

در فصل های سرد سال وجود دارد.
اول اینکه سعی کنید ترکیباتی که باعث افزایش 
دمای بدن می شوند و اجازه نمی دهند بیش از 
در طول روز مصرف  را  اندازه سردتان شود 
کنید. از مهم ترین این ترکیبات می توان به انواع 
فلفل، زنجبیل، دارچین، کاری و سایر ادویه های 
تند و گرم اشاره کرد. این ادویه ها با افزایش 
متابولیسم بدن، باعث می شوند حرارت داخلی 
بدن باال برود و شما کمتر احساس سرما کنید. 
بد نیست افراد بسیار سرمایی، این ادویه ها را 
همراه با یک نوشیدنی گرم مانند چای، قهوه، شیر 
گرم یا حتی آب گرم مصرف کنند زیرا مصرف 
نوشیدنی های گرم هم می تواند به خودی خود 
با افزایش دمای بدن همراه باشد. حاال اگر این 
نوشیدنی ها با یک ادویه با طبع گرم مانند زنجبیل 
یا دارچین طعم دار شوند، بیشتر به گرم شدن 

بدن کمک می کنند. 
سیستم  قدرت  افزایش  به  توصیه  دوم،  نکته 
دفاعی بدن برای مبارزه با عوامل ویروسی و 
پیشگیری از ابتال به بیماری های مسری فصول 
سرد مانند سرماخوردگی و آنفلوانزاست. شما 
می توانید قدرت سیستم دفاعی بدن خود را با 
مصرف حجم باالتری از میوه ها و سبزی های 
تازه، مخصوصا آنهایی که سرشار از ویتامین 
C هستند، افزایش بدهید. از این رو، مصرف 
گوجه فرنگی،  مرکبات،  تازه،  خوردن  سبزی 
پیاز و... در زمستان، به شدت  فلفل دلمه ای، 

توصیه می شود. 
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