
حتما بیشتر شما شنیده اید که متخصصان بر مصرف منظم انواع 
حبوبات در رژیم غذایی هفتگی تاکید دارند اما شاید پرسش های 
زیاد و مشترکی در ذهن افراد بسیاری درباره مصرف حبوبات 
وجود داشته باشد که در ادامه به بررسی مهم ترین آنها می پردازیم. 

1. چرا مصرف حبوبات برای بدن مفید است؟
عمومی ترین پرسشی که درباره حبوبات مطرح می شود، این است 
انواع  بدانید  است  بهتر  بدن چیست؟  برای  آنها  فایده  اصال  که 
حبوبات در گروه بهترین منابع غذایی برای دریافت فیبر خوراکی، 
نتایج  قرار می گیرند.  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  گیاهی،  پروتئین 
مطالعات متعددی که در مورد مصرف حبوبات انجام گرفته اند، 
نشان می دهد اگر شما به طور منظم از حبوبات مختلف مانند انواع 
لوبیا، عدس و نخود در رژیم غذایی استفاده کنید هم به تنظیم 
قندخون در بدن کمک می کنید و هم جلوی افزایش کلسترول و 
فشارخون را می گیرید. بیشتر این مزایا هم به وجود فیبر فراوان، 
کالری نسبتا پایین، پتاسیم نسبتا خوب و سدیم کم موجود در 

حبوبات مربوط می  شود. 
2. آیا مصرف حبوبات برای کاهش وزن توصیه می شود؟ 

معموال افرادی که رژیم الغری دارند، بیشتر از دیگران نگران مصرف 
خوراکی های مختلف هستند اما این افراد باید بدانند خوشبختانه 

رژیم الغری  که  برای کسانی  در گروه خوب ها  انواع حبوبات 
دارند، جامی گیرند. حبوبات به دلیل فیبر زیادی که در خود دارند، 
می توانند برای مدت  طوالنی تری احساس سیری در ما ایجاد کنند 
و جلوی  ریزه خواری بین روز را بگیرند. به همین دلیل مصرف آنها 
می تواند برای افرادی که رژیم الغری دارند، بسیار مناسب باشد. 

3. مصرف چه میزان از حبوبات در طول هفته مجاز است؟ 
همان طور که می دانید، تغذیه علم تنوع، تناسب و تعادل است 
بنابراین توصیه به هیچ گونه زیاده روی، حتی زیاده روی در مصرف 
بهترین مواد غذایی هم معنایی ندارد. به این ترتیب ما باید محدودیتی 

برای مصرف حبوبات هم در برنامه غذایی داشته باشیم. از آنجایی 
که حبوبات معموال نفاخ هستند و می توانند مشکالتی مانند گازهای 
شدید معده و روده یا سنگینی برای مصرف کننده ایجاد کنند، توصیه 
می شود مصرف آنها را به حدود 3 لیوان در طول هفته محدود 
کنید. به خاطر داشته باشید همه افراد باید برای پیشگیری از نفخ 
ناشی از مصرف حبوبات حتما آنها را یکی -دو روز قبل از پختن 
با آب گرم خیس کرده و آب حبوبات خیس شده را قبل از پختن 
چند بار عوض کنند. ضمن اینکه انواع حبوبات باید به اندازه کافی 
حرارت ببینند و به هیچ وجه بعد از پختن زیر دندان نیایند. در این 
صورت، نفخ ناشی از مصرف آنها به حداقل ممکن خواهد رسید. 

4. آیا حبوبات می توانند جایگزین گوشت ها شوند؟ 
پرسش رایج دیگری که همواره درباره حبوبات مطرح می شود، 
این است که آیا این گروه غذایی جایگزین مناسبی برای گوشت ها 
هستند یا نه؟ بهتر است بدانید حبوبات، منبع بسیار خوبی برای 
دریافت پروتئین محسوب می شوند. اگر شما حبوبات را همراه با 
یک نوع از غالت مانند نان، سیب زمینی،  برنج یا ماکارونی مصرف 
کنید، می توانید پروتئین ها و اسید آمینه های کافی و ضروری را برای 
بدن تامین کنید. این درحالی است که هیچ کدام از پروتئین های 
گیاهی مانند انواع حبوبات حاوی ویتامین B12 نیستند و میزان 
جذب آهن آنها در بدن از جذب آهن گوشت ها و منابع حیوانی 

کمتر است بنابراین اگر می خواهید رژیم غذایی کاملی داشته باشید 
و درعین حال تمایلی هم به مصرف انواع گوشت ندارید، توصیه 
می کنیم حداقل کنار مصرف حبوبات، استفاده از منابع غذایی با منشاء 
حیوانی مانند تخم مرغ و انواع لبنیات را در رژیم روزانه تان داشته 
باشید تا دچار فقر آهن ناشی از کمبود ویتامین B12 در بدن نشوید. 
ـ عروقی مفید است؟  5. چرا مصرف حبوبات برای سیستم قلبی 
حبوبات  منظم  مصرف  که  شنیده اید  هم  شما  از  بسیاری  حتما 
این  دلیل  ندانید  شاید  اما  می کند  کمک  قلب  به حفظ سالمت 
موضوع چیست. از آنجایی که حبوبات حاوی مواد معدنی فراوان 
ازجمله پتاسیم هستند، فیبر غذایی بسیار زیادی هم در خود جا 
داده اند و جزو پروتئین های بدون چربی اشباع محسوب می شوند 
بنابراین مصرف منظم شان می تواند به پیشگیری از افزایش قندخون، 
کلسترول خون و فشارخون کمک کند. زمانی که این پیشگیری ها 
کنار یکدیگر قرار می گیرند، وضعیت بدن به نفع حفظ سالمت 

قلب تمایل پیدا می کند. 
6. مصرف حبوبات برای چه افرادی مناسب نیست؟ 

بهتر است افرادی که دچار نفخ های سنگین می شوند، ریفالکس 
معده دارند یا از مشکالت تنفسی رنج می برند، در مورد میزان 
از  ناشی  نفخ  کنند زیرا  با پزشکشان مشورت  مصرف حبوبات 

مصرف حبوبات می تواند برای گروهی از این افراد مشکل ساز شود

پاسخ به 6 پرسش رایج درباره حبوبات
نگاه متخصص تغذیه

   دکتر محمدحسن انتظاری/ مدیر گروه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1.اولین نکته ای که درباره پخت ماکارونی به صورت استاندارد 
مطرح است، این است که ماکارونی یا همان پاستا را بیش 
از اندازه نجوشانید و آن را پس از له شدن بافتش آبکش 
نکنید. یک بشقاب ماکارونی یا پاستای استاندارد باید حاوی 
بسیار کمی  میزان  به  که  باشد  پاستایی  تکه های  یا  رشته ها 

دندانگیر هستند. 

2. بهتر است برای پیشگیری از افزایش نمایه گالیسمی انواع 
پاستا، از دم کردن آنها خودداری کنید. پاستاهای دم کشیده 
بیشتر از آنهایی که به صورت آبکش مصرف می شوند، می توانند 

به افزایش قندخون منجر شوند.  

3. سبزی هایی مانند ریحان، آویشن، رزماری و جعفری، 
ایجاد  و  پاستا  انواع  تزئین  برای  همراه  گزینه های  بهترین 

عطر و طعمی منحصربه فرد در آنها هستند. 

که روی  است  قرار  که  است سس های حبوباتی  بهتر   .4
پاستا کشیده شوند، کامال غلیظ و حاوی مقداری از حبوبات 

پوره شده باشند تا بهتر به خورد پاستا بروند.  

5. اگر پاستا را آبکش کردید و سس هنوز آماده نبود، می توانید 
کمی روغن زیتون به آنها بیفزایید تا به همدیگر نچسبند.

6.حتما سس حبوبات را کمی تندتر از سس های معمولی 
آماده کنید تا تندی فلفل بتواند نفخ حبوبات را تا اندازه ای 

کاهش دهد.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته درباره 
پخت ماکارونی  

 غذایی پرفیبر و مغذی برای شام گرم خانوادگی

ماکارونی با سس لوبیا 

طرز تهیه 
1. اگر حبوبات پخته در اختیار ندارید، بهتر است ابتدا حبوبات را با زودپز بپزید تا از 
پختن آنها مطمئن شوید. سپس تمام حبوبات پخته را به مدت 5 دقیقه داخل آبکش 
بریزید تا آب اضافی شان کشیده شود. حبوبات پخته را قبل از آماده کردن سس با 

یکدیگر ترکیب کنید. 
2. حدود نصف لیوان از حبوبات پخته شده و ترکیب شده را جدا کنید و با پشت چنگال 

آنها را به صورت له شده یا پوره دربیاورید. 
3. یک قابلمه پر از آب و مقداری نمک را روی حرارت بگذارید تا جوش بیاید. 

4. تا آب ماکارونی شما جوش می آید، سس را آماده کنید. 
5. برای آماده  کردن سس ابتدا روغن را در تابه نچسبی بریزید و تابه را روی حرارت 

متوسط قرار دهید. 
6. پیاز را به صورت نگینی یا خاللی خرد کنید و همراه هویج خردشده، مغز کرفس 
خردشده و نمک به طور همزمان داخل تابه بریزید. حدود 10 دقیقه تمام این سبزیجات 

را با یکدیگر تفت دهید تا کمی نرم و سبک شوند. 
7. بعد از 10 دقیقه، 4 حبه سیر را رنده کنید و آنها را به بقیه مواد داخل تابه بیفزایید. 

حدود 15 ثانیه سیر را با بقیه مواد تفت دهید تا عطر آن بلند شود. 
8. حاال سرکه سفید را به سبزیجات داخل تابه بیفزایید و حرارت را کمی باال ببرید تا 
سرکه و سبزیجات حدود 4 دقیقه با همدیگر بجوشند. این کار باعث نرم شدن سبزیجات 

و یکنواختی طعم آنها می شود. 
9. گوجه فرنگی ها را پوست بگیرید و به صورت نگینی خیلی  ریز خرد کنید. سپس 
آنها را نیز همراه 2 قاشق غذاخوری از جعفری خردشده و نصف لیوان از حبوباتی که 

له کرده بودید، به تابه بیفزایید. 
10. حاال دوباره حرارت را کمی باال ببرید تا آب گوجه ها جوش بیاید و سس کمی 
غلیظ شود. در این مرحله الزم است سبزیجات داخل تابه حدود 6 دقیقه با شعله 

متوسط روبه باال حرارت ببینند. 
11. احتماال حاال دیگر آب داخل قابلمه جوش آمده و شما می توانید رشته های فتوچینی 

را داخل آن بریزید. 
12. تا رشته های فتوچینی در حال جوشیدن هستند، حبوبات کامل را هم به تابه اضافه 
کنید و 2 دقیقه دیگر به حرارت دادن سس ادامه دهید تا طعم و ظاهرش یکنواخت شود. 
13. بعد از اینکه فتوچینی ها حدود 9 تا 12 دقیقه در آب جوشیدند، آنها را آبکش کنید. 
14.بعد از آبکش کردن فتوچینی، آن را در 4 بشقاب جداگانه سرو کنید و سس حبوبات 

را هم به طور مساوی روی 4 بشقاب فتوچینی بریزید. 
15.الیه رویی غذا باید با باقی مانده جعفری ساطوری شده و پودر پنیر پارمسان پوشانده شود. 

16.بهتر است این غذا فقط برای یک وعده آماده و به صورت کامال گرم سرو شود.

پیشنهاد این غذا

با خوردن  به مشکالت گوارشی که  مبتال  افراد  بهتر است 
حبوبات بیش از اندازه نفخ می کنند، حتما حبوبات این غذا 
را از 48 ساعت قبل با آب گرم خیس کرده و آب حبوبات 
اینکه  کنند. ضمن  بار عوض  آنها چند  از پختن  قبل  تا  را 
به چنین افرادی توصیه می شود حتما حبوبات را همراه با 
زیره، دارچین و فلفل سیاه بپزند تا نفخ آنها در حد زیادی 
گرفته شود. افراد مبتال به کم خونی می توانند حدود 50 گرم 

گوشت به بشقاب غذایشان اضافه کنند. 
این غذا را  پنیر موجود در  افراد الغر هم می توانند حجم 
اضافه وزن  دچار  اگر  کنند.  دوبرابر  بشقاب خودشان  برای 
پنیر  میزان  غذا،  این  طعم  تغییر  از  نگرانی  بدون  هستید، 
کنار  کامال  را  آن  یا  دهید  کاهش  را  مصرفی تان  پارمسان 
بگذارید. افراد دچار اضافه وزن می توانند حجم جعفری و 
سایر سبزیجات موجود در این غذا را افزایش دهند تا فیبر 

باالتری دریافت کنند.

پیشنهاد سرآشپز

/40 آماده می شود

/40 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 4 نفر(

32 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

ماکارونی به عنوان یک 
ایتالیایی همیشه  غذای 
پرطرفدارترین  جزو 
انواع غذاها میان بسیاری 
از مردم جهان بوده است. معموال انواع 
سس های گرم و سرد؛ از سس های گوشتی 
تا گیاهی، همراه پاستاهای مختلف سرو 
می شوند. سس لوبیا از جمله سس های گرم 
و پرطرفداری است که در کشور ایتالیا 
همراه رشته های فتوچینی سرو می شود. این 
سس باعث افزایش ارزش تغذیه ای بشقاب 
غذا خواهد شد و فیبر دریافتی حاصل از 
خوردن یک بشقاب پاستا یا ماکارونی را 
دوچندان خواهد کرد. ماکارونی با سس 
لوبیا تقریبا کالری پایینی دارد و مصرف 
آن به دلیل داشتن  ریزمغذی های فراوان 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. 
پیش از اینکه به بررسی طرز تهیه این غذا 
بپردازیم باید بدانید تمام انواع رشته های 
و  روغن  نمک،  آب،  آرد،   از  متشکل 
تخم مرغی که آنها را با عنوان ماکارونی، 
اسپاگتی و... می شناسید، تحت یک عنوان 
کلی با نام »پاستا« طبقه بندی می شوند.  

همراهان این غذا 
اگر می خواهید بهترین چاشنی را با این 
بشقاب فتوچینی همراه کنید، از پودر 
آویشن و یک برش لیموترش تازه کمک 
بگیرید. با این کار عطر و طعم بسیار 
میان  داد.  خواهید  غذایتان  به  جذابی 
نوشیدنی های مختلف، آب پرتقال و انار 
تازه بهترین گزینه ها برای همراهی با این 

بشقاب پاستا هستند. 
اگر با خوردن حبوبات پخته نفخ می کنید، 
پودر  مقداری  می کنیم  توصیه  شما  به 
فلفل قرمز یا زیره را نیز همراه غذایتان 
سرو کنید. اگر اهل مصرف سبزیجات 
بهتر  هستید،  گیاهی  غذاهای  با  حتی 
شاهی  و  ریحان  نعناع،  بدانید،  است 
این  برای  همراهان  بهترین  جزو  تازه 

غذا محسوب می شوند.  

مقدار کالری 
مجموع 1955  در  یادشده  غذایی  مواد 
در صورت  و  دارند  انرژی  کیلوکالری 
تقسیم کردن غذای یادشده میان 4 نفر 
به هر یک از آنها 488 کیلوکالری انرژی 
خواهد رسید. البته در صورتی که این 
غذا با سبزی های تازه میل شود، به ازای 
 25 باید  حداقل  خام  سبزی  لیوان  هر 
کیلوکالری دیگر به عدد یادشده افزود.

ارزش تغذیه ای
گرم   11/1 غذا حدود  این  از  وعده  هر 
چربی )2/7 گرم چربی اشباع(، 9 میلی گرم 
 507 سدیم،  میلی گرم   776 کلسترول، 
میلی گرم پتاسیم، 68/3 گرم کربوهیدرات، 
13/2 گرم فیبر، 17/9 گرم پروتئین، 3هزار 
 16  ،A ویتامین  بین المللی  واحد  و509 
میلی گرم ویتامین C، 48 میکروگرم فوالت، 
179 میلی گرم کلسیم، 5 میلی گرم آهن و 

94 میلی گرم منیزیم دارد.
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27دستور آشپزی شماره هفتصدوسی وهشت  بیست وهشت دی نودوهشت

كيلوكالري160گرم50نخود پخته

كيلوكالري320 گرم100لوبيا سفيد پخته 

كيلوكالري320گرم100لوبيا چيتی پخته

كيلوكالري160گرم50لوبيا چشم بلبلی پخته 

كيلوكالري320 گرم100لوبيا قرمز پخته 

كيلوكالري180  قاشق غذاخوری2روغن زیتون فرابکر 

كيلوكالري15 عدد1پياز كوچک

1/2 هویج خردشده 
نصف

كيلوكالري10ليوان

1/2 مغز كرفس خردشده
نصف

كيلوكالري10ليوان

1/2 نمک 
صف 

كيلوكالري0قاشق چای خوری

كيلوكالري0حبه4سير  

1/2 سركه سفيد
نصف

كيلوكالري0ليوان

كيلوكالري100گرم400گوجه فرنگی تازه 

كيلوكالري5برای تزئين1/4جعفری تازه و ساطوری شده

كيلوكالري320گرم250پاستای فتوچينی قهوه ای

كيلوكالري50ليوان1/2 فپودر پنير پارمسان


