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دستــور آشپـزی 

میـزگـرد تغـذیه

پـــــو ســـت  

میـزگـرد پوست

ز یـــبـــا یــی

صفحــه آخـــر
سال پانزدهم  شماره 731  شنبه 9 آذر 1398

زيبايی       وتغذيه
 دکتر سیدعلی کشاورز
 متخصص تغذیه و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوپ 
کدو حلوايی
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همه کاره ای
 CBD به نام 
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عمل های زيبايی 
اعتیادآور هستند !
)14( 

وزنم طبیعی است 
يا کم وزن هستم؟ 

)12(

رژيم غذايی در آلودگی هوا 

شاهد  هوا،  شدن  سرد  با  سال  هر 
افزایش آلودگی در کالنشهرها هستیم. 
شاید بسیاری  از افراد به عنوان شهروند 
معمولی نتوانند نقشی در کاهش آلودگی 
هوا داشته باشند اما بخواهند سالمت خود 
را حتی در این شرایط هم حفظ کنند. از 
این رو، توصیه می شود برای کاهش آثار 
مخرب ناشی از استنشاق هوای آلوده، 
مصرف انواع میوه ها و سبزی های تازه 
آنتی اکسیدان  و  ویتامین  از  سرشار  که 
هستند را در روزهای آلوده و در برنامه 
باید در  غذایی تان چندبرابر کنید. شما 
روزهای آلوده سال، همراه تمام وعده ها 
و میان وعده های غذایی حداقل یکی -دو 
واحد میوه تازه یا سبزی تازه استفاده کنید. 
مصرف حجم فراوان آب ساده، لبنیات 
کم چرب و شیر هم در روزهای آلوده 
سال به بهبود شرایط داخلی بدن کمک 
می کند. به خاطر داشته باشید شما باید 
در روزهای آلوده سال حتما خوراکی های 
سرشار از ویتامین C به عنوان یکی از 
قوی ترین انواع آنتی اکسیدان ها را در رژیم 
غذایی تان داشته باشید. ویتامین C فراوان 
در انواع مرکبات، پیاز، فلفل دلمه ای، کیوی 
و کلم بروکلی یافت می شود. عالوه بر 
این، مصرف سبزی های بخارپز به عنوان 
پیش غذا یا همراه غذا در روزهای آلوده 
سال می تواند به افزایش قدرت سیستم 
دفاعی بدن کمک کند و ارگان های حیاتی 
بدن را کمتر در معرض خطر مواجهه با 
آلودگی هوا قرار دهد. به طور کلی، در 
روزهای آلوده ضروری است که حتما 
میوه ها،  مصرف  افزایش  به  حواستان 
سبزی ها و آب کافی، به خصوص برای 
کودکان و سالمندان باشد تا این دو قشر 
آسیب پذیر جامعه در شرایط آلودگی هوا 

دچار عوارض آن نشوند.
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احساس انقباض و کشش در سطح پوست، زبری پوست، پوسته پوسته شدن سطح خارجی پوست 
و نیز قرمزی وقت و بی وقت آن، همگی از عالئم خشکی پوست هستند. خشکی پوست فقط 

مختص زمستان نیست و ممکن است در هر فصلی از سال بروز کند اما چگونه می توان خشکی 
سطح پوست را توصیف کرد و چه راهکارهایی برای بهبود آن در نظر گرفت؟... صفحه 13


