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6 مورد از مهم ترین توصیه های تغذیه ای در شرایط پراضطراب 

 رژیم درمانی استرس
یکی از توصیه های عمومی 
برای  تغذیه  متخصصان 
و  کودکان  بزرگسال،  افراد 
شرایط  در  که  سالمندانی 
استرس زا و پراضطراب قرار دارند، این است 
که برای کاهش استرس خودشان یک لیوان 
به  گرم  نوشیدنی های  بنوشند.  گرم  نوشیدنی 
افزایش ترشح دوپامین و سروتونین در مغز 
کمک می کنند و به این ترتیب باعث کاهش 
استرس عمومی و القای حس آرامش به بدن 
می شوند. اگر دمنوش های طبیعی مانند دمنوش 
اسطوخودوس، بابونه، گل گاوزبان و چای سبز 
در دسترس تان است، چه بهتر که یک لیوان از 
این دمنوش های گرم و معطر را همراه کمی 
عسل مصرف کنید تا شرایط مغزی شما از حالت 
استرس و اضطراب خارج شود. نوشیدنی های گرم 
می توانند تحریک پایانه های عصبی برای افزایش 
استرس را کنترل کنند و به کاهش استرس در 
بدن منتهی شوند. اگر دمنوش های گیاهی طبیعی 
در دسترس تان نیست، حتی نوشیدن یک لیوان 
چای بسیار رقیق یا آب جوش همراه عسل 
هم می تواند به کاهش استرس تان کمک کند. با 
این مقدمه در صفحه »سفره سالم« این هفته، به 
بررسی مهم ترین توصیه های تغذیه ای در شرایط 

استرس زا می پردازیم. 

1  شکالت تلخ مصرف کنید 
بسیاری از تحقیقات ثابت کرده اند مصرف شکالت 
تلخ )باالی 70 درصد( می تواند تا حد قابل توجهی 
باعث کاهش استرس در تمامی افراد و خصوصا 
کودکان شود. شکالت تلخ مقادیر قابل توجهی از 
انواع آنتی اکسیدان ها را در خود جا داده و مصرف 
حدود 15 تا 20 گرم از آن در شرایط استرس زا 
می تواند باعث کاهش شدید هورمون های استرس در 
بدن شود. محققان توصیه می کنند برای کنترل استرس 
عمومی بدن، مخصوصا در اوقات و دوره هایی که 
استرس شما زیاد است، حتما به صورت هفتگی 
حداقل 40 تا 50 گرم شکالت تلخ مصرف کنید. 
شما می توانید شکالت تلخ را روی حرارت مالیم 
با شیر  از مخلوط کردن آن  ذوب کنید و پس 
گرم بنوشید. ترکیب شیر گرم و شکالت تلخ هم 
از بهترین ترکیبات آرامش بخش و ضداسترس 

محسوب می شود. 

2 غالت سبوس دار را فراموش نکنید 
یکی از کارهایی که می تواند باعث افزایش استرس 
اکسیداتیو در بدن بعضی افراد شود و استرس روانی 
آنها را تشدید کند، روآوردن به مصرف غالت 
تصفیه شده مانند نان ها یا ماکارونی های تهیه شده 
از آرد سفید یا برنج سفید است. این در حالی 
است که اگر شما در شرایط استرس زا، غالت 
روزانه تان  غذایی  رژیم  در  را  کامل  سبوس دار 
بگنجانید، می توانید با افزایش سطح سروتونین در 
مغز باعث بهبود خلق وخو و کاهش استرس تان 
شوید. نتایج تحقیقات نشان می دهد افرادی که در 
شرایط استرس زا غالت سبوس دار مصرف می کنند، 
آرامش ذهنی بیشتری برای تمرکز و تصمیم گیری 

خواهند داشت. 

3 مصرف ماهی های چرب را جدی بگیرید 
انواع ماهی های چرب مانند سالمون، ساردین، 

قزل آال، کیلکا یا خال مخالی، مقادیر قابل توجهی 
از اسیدهای چرب امگا3 را در خود جاداده اند. 
تحقیقات بسیار فراوانی ثابت کرده اند این اسیدهای 
چرب، نقش برجسته ای در بهبود خلق وخو، کاهش 
استرس، عصبانیت و افسردگی ایفا می کنند. به 
همین دلیل به تمام افرادی که در شرایط استرس زا 
قرار دارند، توصیه می شود حداقل هفته ای 3 مرتبه 
و هر مرتبه حداقل 100 تا 150 گرم ماهی مصرف 
کنند. اگر در شرایطی هستید که امکان مصرف 
3 مرتبه در هفته از ماهی های چرب برای شما 
فراهم نیست، می توانید با نظر پزشک مصرف 
مکمل های روغن ماهی یا امگا3 را در برنامه 
روزانه یا هفتگی تان داشته باشید. میزان مصرف 
مکمل امگا3 به نظر پزشک شما بستگی دارد 
اما نکته مهم این است که در شرایط استرس زا 
به هیچ وجه نباید مصرف ماهی یا مکمل حاوی 
روغن ماهی را فراموش کرد. بد نیست بدانید شیر 
سویا، زرده تخم مرغ، گردو، بذر کتان و دانه چیا 
هم مانند ماهی های چرب، مقادیری از اسیدهای 
چرب امگا3 را در خود جا داده اند. به همین دلیل 

می توانید در صورت دسترسی نداشتن به ماهی 
یا مکمل های حاوی امگا3، به صورت دوره ای 
از این خوراکی ها نیز برای کاهش میزان استرس 

روزانه تان استفاده کنید. 

4 شیر گرم بنوشید 
استرس،  کاهش دهنده  خوراکی های  دیگر  از 
مخصوصا برای کودکان و سالمندان، می توان به 
شیر گرم اشاره کرد. مصرف شیر گرم با راحت کردن 
عضالت بدن و کمک به افزایش ترشح سروتونین 
باعث کاهش شدید استرس، بهبود خلق وخو و 
ایجاد آرامش عمومی در فرد می شود. اگر در شرایط 
استرس زایی قرار دارید که خواب شبانه تان دچار 
اختالل شده یا فرزندتان به دلیل استرس نمی تواند 
خواب شبانه خوبی را تجربه کند، توصیه می کنیم 
مصرف یک لیوان شیر گرم حدود یک ساعت قبل 
از خواب را فراموش نکنید. از طرف دیگر، تحقیقات 
فراوانی ثابت کرده اند  کلسیم باالی موجود در شیر هم 
می تواند مستقیم بر کاهش حس اضطراب، استرس 
و افسردگی تاثیرگذار باشد. توصیه متخصصان تغذیه 
به افرادی که می خواهند با کمک مصرف شیر 
گرم تا حدی استرس شان را کاهش دهند، این 
است که حتما از شیرهای غنی شده با ویتامین 
D استفاده کنند. همراه شدن ویتامین D با کلسیم 
در شیر باعث می شود مصرف آن شیر غنی شده 
به شل شدن عضالت و بهبود خلق وخو کمک 
بیشتری کند. اگر شما یا فرزندتان جزو آن گروه 
از افرادی هستید که نمی توانید بیش از اندازه شیر 
بنوشید، توصیه می شود مصرف ماست، پنیر، بادام، 
سبزی های برگ سبز تیره و تخمه آفتابگردان را در 

رژیم روزانه تان داشته باشید. 

5 مغزها را به صورت خام بخورید 
انواع مغزهای خام حاوی اسیدهای چرب مفید، 
ویتامین های گروه B، منیزیم و پتاسیم هستند. به 
همین دلیل مصرف روزانه آنها در شرایط استرس زا 
می تواند به کاهش ترشح هورمون استرس و افزایش 
ترشح هورمون شادی یا رضایت در مغز کمک کند. 
انواع مغزهای خام شامل پسته، بادام، گردو، فندق، 
بادام  زمینی و بادام هندی می شوند و الزم نیست هر 
روز همه آنها را در حجم زیادی مصرف کنید. اگر 
بتوانید روزانه یک مشت بسته )28 گرم( از مغزهای 
خام را استفاده کنید، کمک بسیار بزرگی به کاهش 
استرس خودتان کرده اید. توصیه متخصصان تغذیه 
برای کسانی که فرد سالمند یا کودکی در منزل دارند 
که نمی توانند مغزها را بجوند، این است که مغزها 
را به صورت پودر دربیاورید و این پودرهای مغزی 
را به غذا، ساالد، سس های ساالد یا ساندویچ های 

آنها اضافه کنید. 

 C ویتامین  از  سرشار  خوراکی های   6
مصرف کنید 

تحقیق جامعی که در سال 2015 میالدی درباره 
در  استرس  سطح  کاهش  بر  ویتامین ها  تاثیر 
بدن انجام شد، ثابت کرد دریافت روزانه 500 
میلی گرم ویتامین C نقش بسیار برجسته ای در 
کاهش استرس بازی می کند. به همین دلیل به همه 
افرادی که شرایط استرس زایی را در زندگی تجربه 
می کنند، توصیه می شود روزانه مصرف پرتقال، 
گریپ فروت، توت فرنگی، فلفل دلمه ای،  کیوی، 
پیاز خام و گوجه فرنگی را در برنامه غذایی خود 

و اعضای خانواده شان داشته باشند.
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طب سنتی برای افرادی که در شرایط تنش زا و پراسترس زندگی می کنند 
یا قرار می گیرند، توصیه های تغذیه ای مختلفی دارد. 

در ادامه به رایج ترین موادی که می توان با محصوالت غذایی در دسترس 
آنها را آماده کرد، اشاره کرده ایم: 

 
شکالت صبحانه سنتی  1

این شکالت صبحانه سنتی می تواند گزینه بسیار خوبی برای کودکانی باشد 
که ناخواسته در معرض استرس یا اخبار استرس زا قرار می گیرند. شکالت 
صبحانه سنتی، عطر و طعم بسیار خوبی دارد و مصرف آن باعث آرامش 
روانی می شود. برای تهیه این شکالت می توانید 6 قاشق غذاخوری ارده را با 
1 قاشق غذاخوری عسل، 1 قاشق غذاخوری پودر نارگیل، 1 قاشق غذاخوری 
پودر گردو و 1 قاشق چای خوری هل ساییده شده مخلوط کنید و این مخلوط 

را تا پایان مدت مصرف در دمای محیط نگه دارید. 

2 مربای شکوفه درخت سیب 
این مربا یکی از خوراکی های بسیار مفید برای تقویت اعصاب، کاهش اضطراب 
و پایین آمدن میزان استرس در بدن است. مربای شکوفه درخت سیب می تواند 
به عنوان صبحانه یا شام برای تمام افراد خانواده ای که در معرض شرایط استرس زا 
قرار دارند، مناسب باشد. شما می توانید برای تهیه این مربا حدود 100 گرم 
از شکوفه درخت سیب را خرد کرده و آن را کامال با 100 گرم گلقند ترکیب 
کنید. سپس این ترکیب را بدون قرار دادن روی حرارت تا اندازه ای هم بزنید 
که کامال یکنواخت شود. این مربا می تواند خارج از یخچال نگهداری شود. 
برای تهیه گلقند 100 گرم برگ گل سرخ را با 100 گرم شکر به خوبی مخلوط 

کنید و این مخلوط را 40 روز در معرض نور آفتاب قرار دهید. 

3 دمنوش بهارنارنج 
دمنوش بهارنارنج جزو بهترین نوشیدنی ها برای ایجاد آرامش روانی و 
کاهش شدید استرس در بدن است. برای تهیه این دمنوش کافی است یک 
قاشق غذاخوری بهارنارنج را داخل قوری بریزید و 2 لیوان آب جوش 
غیرمستقیم  حرارت  روی  قوری  دهید  اجازه  سپس  کنید.  اضافه  آن  به 
مانند بخار سماور حدود 20 دقیقه گرما ببیند. درنهایت این دمنوش را 
با مقداری نبات زعفرانی یا عسل میل کنید و از خواص آرامبخش بسیار 

قوی آن بهره بگیرید. 

4 دمنوش مرزنجوش 
مرزنجوش از دیگر گیاهان دارای طبیعت گرم و بسیار آرامبخش است و 
مصرف آن، خصوصا در ساعات پایانی روز، می تواند شدیدا باعث کاهش 
استرس یا اضطراب روزانه شود. طرز تهیه و سرو این دمنوش درست مانند 

دمنوش بهارنارنج است. 

دمنوش بادرنجبویه و زیرفون  5
از دیگر دمنوش های سنتی و بسیار موثر در آرامش روانی و کاهش استرس 
می توان به دم کرده بادرنجبویه و زیرفون اشاره کرد. این دمنوش عالوه بر 
آرامبخش بودن، خواب آور خوبی هم محسوب می شود. از این رو، مصرف 
آن بیشتر برای ساعات پایانی روز مفید است. برای تهیه دمنوش بادرنجبویه و 
زیرفون باید یک قاشق مرباخوری بادرنجبویه را همراه یک قاشق غذاخوری 
زیرفون داخل قوری بریزید و 2 لیوان آب جوش به قوری اضافه کنید. اجازه 
دهید دمنوش حدود 20 دقیقه روی حرارت غیرمستقیم گرما ببیند و سپس 

آن را همراه نبات سرو کنید. 

6 دمنوش بابونه 
گل بابونه هم خاصیت آرامبخشی دارد و هم به دلیل عطر بسیار دلپذیرش 
می تواند برای مصرف کننده بسیار نشاط آور باشد. به همین دلیل به افرادی 
که در معرض شرایط تنش زا و ناراحت کننده قرار دارند، توصیه می شود 
مصرف دمنوش بابونه را هم در برنامه خوراکی شان داشته باشند. برای 
بابونه را همراه 2 قاشق  باید 4 قاشق غذاخوری گل  این دمنوش  تهیه 
چینی  قوری  داخل  عسل  مرباخوری  قاشق   4 و  بهارنارنج  غذاخوری 
بریزید و 2 لیوان آب جوش به قوری اضافه کنید. اجازه دهید دمنوش 
حدود 20 دقیقه روی حرارت غیرمستقیم گرما ببیند و سپس آن را به 

صورت کامال گرم سرو کنید.

از شکالت صبحانه سنتی تا دمنوش بابونه

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر سیدسعید اسماعیلی
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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توصیه متخصصان تغذیه به افرادی 
که می خواهند با کمک مصرف شیر 

گرم تا حدی استرس شان را کاهش 
دهند، این است که حتما از شیرهای 

غنی شده با ویتامین D استفاده کنند. 
همراه شدن ویتامین D با کلسیم در 

شیر باعث می شود مصرف آن شیر 
غنی شده به شل شدن عضالت و بهبود 

خلق وخو کمک بیشتری کند


