
يادداشت مهمان

کرم های تسکین دهنده و کاهنده التهابی که از آلوئه ورا گرفته می شود شهره خاص و عام است. 
نوشیدنی آن هم این روزها در هر سوپرمارکتی یافت می شود و از شرق تا غرب کسی نیست 

که از خواص بی شمار این گیاه معجزه آسا نشنیده باشد.  طبق آمار موسسه LA plante در سال 
2016 میالدی، مصرف این گیاه در حوزه های زیبایی، دارویی و خوراکی طی چند سال اخیر 

به شدت رو به رشد بوده و طی 10 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است. 8 نکته مهم در رابطه با 
خواص و نحوه مصرف این گیاه وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم... )صفحه27(

چرا میزان مصرف آلوئه ورا در 10 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است؟

7 راز آلوئه ورا

حمايت از تولیدکنندگان
 شیرينی های  کم شیرين

با توجه به اینکه 76 درصد علت مرگ ومیرها در جامعه 
بیماری های غیرواگیر است و آخرین اطالعات به 
ما می گوید 60 درصد افراد 18 سال به باال، چاق 
هستند  یا اضافه وزن دارند، یکی از برنامه های ما 
کاهش عوامل خطر تغذیه ای یعنی کاهش قند، نمک 
و چربی است که هم در محصوالت غذایی وجود 
دارند و هم در سبد غذایی مردم. برای کاهش مواد 
قندی و شیرینی که 2 تا 3 برابر حد مجازدر کشور 
ما مصرف می شود، میزان قند و شکر باید در صنایع 
غذایی کم شود که در حال انجام است، مثل کاهش 
قند نوشابه های گازدار و نوشیدنی های شیرین و 

حتی سس هایی مانند کچاپ که شکر دارند. 
 اصناف نیز می توانند در این خصوص به ما کمک 
کنند. از این رو، همایشی در این زمینه برگزار کردیم 
و هدف این بود که قنادها و شیرینی فروشی ها میزان 
قند و شکر را در شیرینی های تولیدی شان کاهش 
دهند تا ذائقه  مردم به غذاهای کم شیرین عادت کند. 
در صورتی که این کار عملی شود به نفع خودشان هم 
است زیرا افراد به دلیل ابتال به دیابت و بیماری های 
قلبی-عروقی دنبال غذاهای کم چرب و کم کالری 
هستند و اگر شیرینی پزی بتواند شیرینی هایی تولید 
کند که افراد دیابتی هم بتوانند بخورند یا قند کمتری 
داشته باشد هم به مصرف کننده کمک می کند و 
هم به شیرینی فروشی ها زیرا مردم دنبال شیرینی 
سالم تر هستند و وقتی میزان قند و شکر شیرینی 
کمتر باشد، همه افراد می توانند از آن استفاده کنند. 
البته خود شیرینی فروش ها خیلی از این برنامه ها 
استقبال کردند و برنامه ما این است که قند موجود در 
شیرینی ها کم شود تا ذائقه مردم تغییر کند. در حال 
حاضر در صنایع غذایی نیز  سراغ شیرهای طعم دار 
و ماست های میوه ای رفتیم که باید میزان قندشان 
کاهش پیدا کند زیرا خیلی شیرین هستند. البته در 
صنایع غذایی، تولیدکننده باید برای محصوالتی 
که قندشان بیش از حد باشد، مالیات بدهد، اما 
برای شیرینی فروشی ها فعال مالیاتی وجود ندارد 
و سیاست ما فعال تشویقی است، به گونه ای که 
اگر شیرینی کم شیرین تولید کنند، وزارت بهداشت 
از آنها حمایت می کند تا فروش شان بیشتر شود. 

 دکتر زهرا عبداللهی
 رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی 

راز جوانی ام 
دو حرف است: آب!
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پلو مرغ  کاری؛ 
تحفه هند
)26(

بعد از کاهش وزنم
بزرگ شده ام!
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پوست، مو و زيبايی 
به روايت  ژاپن
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دستـور آشپـزی

کلینیک زیبـایی

تغـذیه میزگـرد 

رپـورتاژ آگهی

پـوسـت و مــو
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زيبايی       وتغذيه


