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دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پــــــو ســت  

میـزگـرد پوست

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 728  شنبه 11 آبان 1398

زيبايی       وتغذيه
 دکتر سیدعلی کشاورز

متخصص تغذیه و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 کالری وعده هايتان 
را باال ببريد
)10(

بعضی عمل های 
جراحی جنبه تجاری 

دارند )15(

با انتخاب نادرست مراکز 
زيبايی، سالمت خود را به 
خطر نیندازيد! )14(

سوپ سبزيجات 
با پنیر 

)11(

  اگر پوکی استخوان داريد، 
ماهی ريزتیغ بخوريد

بیشتر ما می دانیم مصرف کلسیم فراوان 
می تواند نقش برجسته ای در پیشگیری 
باشد  داشته  استخوان  پوکی  به  ابتال  از 
پوکی  به  ابتال  آستانه  در  شما  اگر  اما 
بیماری  این  به  یا  داشته  قرار  استخوان 
مبتال شده باشید، اهمیت مصرف شیر و 
لبنیات و دریافت کلسیم کافی از طریق 
رژیم غذایی تان دوچندان می شود زیرا 
اگر  استخوان  پوکی  به  ابتال  موارد  در 
کلسیم کافی دریافت نکنید، احتمال زمین 
خوردن و شکستگی های مداوم برایتان 

شد. خواهد  بیشتر 
انواع لبنیات کم چرب مخصوصا انواعی 
که با ویتامین D غنی شده اند، می توانند 
به  مبتالیان  برای  گزینه غذایی مطلوبی 
به صورت  و  باشند  استخوان  پوکی 
روزانه در رژیم غذایی شان جا بگیرند. 
سبزی های برگ سبز تیره، بروکلی، انجیر 
خشک و بادام  نیز منابع غذایی مفیدی 
باید  و  هستند  کلسیم  دریافت  برای 
از  متناسبی  مقادیر  روزانه  به صورت 

آنها مصرف شود.
پوکی  به  مبتال  افراد  است  بهتر   
ریزتیغ  ماهی های  از  استفاده  استخوان، 
مانند کیلکا، کولی یا ساردین را هم در 
این  و  باشند  داشته  هفتگی شان  برنامه 
که  کنند  طبخ  گونه ای  به  را  ماهی ها 
تیغ های بسیار ریز و لطیف آنها هم نرم 
و قابل خوردن شوند. این تیغ های ریز، 
منبع خوبی برای دریافت کلسیم هستند. 
به  مبتالیان  است  بهتر  دیگر،  طرف  از 
پوکی استخوان حتما و به صورت منظم، 
در  تا  دهند  انجام  دوره ای  بررسی های 
صورت نیاز، استفاده از مکمل های کلسیم 
و ویتامین D با دوزهای مشخص برای 

تجویز شود. آنها 

توصیه متخصصان پوست و مو 
برای داشتن پوستی صاف

 10 راهکار 
پیشگیری از 
چروک پوست
حتما با دیدن برخی میانسال ها و هنرپیشه های پیشکسوت که پوستی 
شاداب و به نسبت صاف دارند، از خودتان می پرسید رمز سالمت 
پوست این افراد چیست که با افزایش سنشان چروک نشده است؟ 
اگرچه بیشتر افرادی که پوست جوان، صاف یا خوبی دارند، در 
جواب شما می گویند که ژنتیک خوبی دارند، ورزش می کنند، 
استرس ندارند و غذای خوب می  خورند، مطمئن باشید این افراد 
ریزه کاری های مهمی را در برنامه روزمره خود وارد کرده اند که 
شما از آنها طفره می روید یا بی خبرید... صفحه13


