
اگر برای خرید ماهی به فروشگاه های عرضه مواد غذایی 
یا بازارهای تره بار مراجعه کنید، حتما متوجه می شوید 
ماهی ها به 3 شکل مختلف در این مراکز عرضه می شوند. 
برخی مراکز ماهی ها را به صورت زنده در آکواریوم های 
بزرگ و مخصوصی نگهداری می کنند و آنها را با انتخاب 
مشتری به فروش می رسانند. برخی دیگر ماهی های تازه 
را در یخ نگهداری می کنند و بعضی دیگر هم ماهی ها را 
به صورت منجمد و بسته بندی می فروشند. این روزها برای 
خیلی از افراد این پرسش مطرح شده که آیا باید درباره 
انتقال کرونا از طریق مصرف گوشت ماهی، مخصوصا 
ماهی هایی که به صورت زنده و در حضور مشتری صید 

و عرضه می شوند، نگران بود یا نه؟
انتقال  مورد  در  خاصی  نگرانی  ما  بدانید  است  بهتر 
کروناویروس از طریق مصرف گوشت های قرمز و سفید یا 
به طور کلی مواد غذایی نداریم زیرا راه انتقال این ویروس 
گوارشی نیست. به عبارت ساده تر، مهم ترین راه انتقال 
کروناویروس به صورت تماس یا ریزقطرات است؛  یعنی 
اگر فردی به کرونا مبتال باشد و سرفه یا عطسه کند و هنگام 
سرفه یا عطسه جلوی دهان و بینی اش را نپوشاند، ممکن 
است قطرات و ترشحات ناشی از سرفه یا عطسه تا حدود 
یک متر پخش شوند بنابراین اگر فردی در این شرایط 
تا فاصله یک متری بیمار قرار داشته باشد، احتمال انتقال 
ویروس به بدن او هم وجود دارد. از طرف دیگر، ممکن 
است همین ترشحات روی سطوح مختلف باقی بمانند و 

قبل از ازبین رفتن ویروس، فرد سالمی به آن سطوح دست 
بزند و با دست آلوده، دهان و بینی یا چشمان خودش را 
لمس کند. در این صورت هم احتمال انتقال ویروس به 
بدن فرد سالم و ابتالی او به بیماری کرونا وجود دارد. 

حاال 2 نکته در مورد گوشت ها یا تخم مرغ و کروناویروس 
مطرح است؛ اول اینکه برای پیشگیری از ابتال به بیماری 
کرونا باید تمام گوشت ها و تخم مرغ ها در این ایام کامال 
پخته شوند تا مشکلی از نظر احتمال مبتال شدن به کرونا 
پیش نیاید. نکته دوم اینکه اگر ماهی، گوشت، مرغ یا هر 
ماده خوراکی دیگری با دست آلوده به ویروس کرونا لمس 

شود، می تواند مانند هر جسم دیگری به عنوان ناقل ویروس 
کرونا عمل کند. اگر بخواهیم کمی ساده تر توضیح دهیم، 
باید بگوییم اگر فروشنده به کرونا مبتال باشد و در دست 
خودش عطسه یا سرفه کند سپس ماهی یا گوشت را با 
دست آلوده لمس کند و آن را به شما بدهد و شما هم 
سطح این ماده غذایی را لمس کنید، حتما ویروس کرونا 
را به سطح دست خودتان می رسانید. در این حالت اگر 
دست ها با دهان، چشم یا بینی شما تماس داشته باشند، 
احتمال انتقال ویروس به بدنتان ایجاد می شود. شاید حاال 

بپرسید که پس چاره چیست؟ 

مهم ترین راه پیشگیری در این مورد، رعایت بهداشت فردی 
هم از سوی فروشنده و هم از سوی خریدار است؛ یعنی 
هم فروشنده و هم خریدار باید دست هایشان را درست 
قبل از لمس ماده غذایی شسته باشند و اگر عطسه یا 
سرفه شان داشتند و دستمال کاغذی هم در دسترس شان 
نبود،  به جای کف دست در بازوی خود عطسه یا سرفه 
کنند. به این ترتیب احتمال انتقال ویروس از فروشنده 
احتماال بیمار به ماده غذایی و سپس از ماده غذایی به 

مصرف کننده، به حداقل ممکن می رسد. 
از طرف دیگر، توصیه می شود در این ایام بعد از خریدن 
هر ماده غذایی، لمس آن و رسیدن به منزل، حتما قبل 
از شستن کامل دست ها با آب و صابون از دست زدن 
به سر و صورتتان خودداری کنید. در صورت امکان 
هم بهتر است حتی محصوالت بسته بندی هم قبل از 
مصرف شسته شوند. به طور کلی، رعایت بهداشت فردی 
از طرف فروشنده و مصرف کننده در این ایام  اهمیت بسیار 
زیادی دارد زیرا عمال امکان شستشوی تمام محصوالت 
خوراکی قبل از مصرف وجود ندارد. باز هم تاکید می شود 
حتما تمامی فروشندگان و خریداران و مصرف کنندگان 
محصوالت غذایی، مخصوصا محصوالتی مانند نان و 
آجیل و... که امکان شستن شان قبل از مصرف وجود 
ندارد، حتما بهداشت فردی را در باالترین سطح رعایت 
کنند تا سالمت خود، اطرافیان و سایر اعضای جامعه 

را به خطر نیندازند.

آیا نگران انتقال کرونا از طریق گوشت ماهی های زنده باشیم؟ 
نگاه متخصص بهداشت مواد غذایی

   دکتر آراسب دباغ مقدم/ عضو  هیات علمی ومعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

1. قبل از اینکه ماهی را بخارپز کنید، حتما آن را با آب سرد 
بشویید و کامال خشک کنید. اجازه ندهید ماهی قبل از بخارپز 
شدن آب اضافی داشته باشد. این کار به بهبود طعم نهایی گوشت 

ماهی کمک می کند. 

2. سعی کنید میزان آب درون ظرف را به گونه ای تنظیم کنید 
که آب هنگام جوشیدن با کف سبد بخارپز تماس نداشته باشد و 
گوشت ماهی فقط با بخار آب و نه مستقیم با خود آب پخته شود. 

3. در صورت تمایل می توانید ماهی را با پوست آن بخارپز کنید 
و قبل از سرو پوست ماهی را جدا کنید. با این کار کمی از چربی 
پوست ماهی به گوشت آن نفوذ می کند و طعم ماهی بخارپز که 

شاید مورد عالقه برخی از افراد نباشد را از بین می برد. 

4. حتما هنگام بخارپز کردن ماهی، یک سبزی معطر مانند کرفس 
کنار آن بگذارید. 

5. اگر نمی خواهید ماهی را بخارپز کنید اما روش سرخ کردن را 
هم نمی پسندید، کف یک ظرف نچسب را با سبزی ها و صیفی هایی 
مانند سیب زمینی حلقه شده، پیاز حلقه شده، کرفس و هویج بپوشانید 
و ماهی را روی این سبزیجات بگذارید. سپس ظرف را روی 
حرارت مالیم قرار دهید تا سبزیجات کم کم گرم شوند و آب 
بیندازند و هم خودشان و هم ماهی به خوبی پخته شوند. در این 
روش افزودن مقداری نمک، فلفل، پودر سیر یا خود سیر به گوشت 

ماهی می تواند در بهبود طعم نهایی آن موثر باشد. 

6. مدت بخارپز شدن ماهی برای پختن کامل آن به ضخامت 
گوشت ماهی بستگی دارد اما معموال 7 تا 8 دقیقه زمان برای پختن 

کامل گوشت ماهی با روش بخارپز نیاز خواهد بود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

 6 نکته برای
پخت ماهی بخارپز 

غذایی مناسب برای تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب بدن در برابر ویروس کرونا

ماهی با سس سویا و زنجبیل

طرز تهیه 
1. برای تهیه این غذا ابتدا اگر ماهی های شما فیله نیستند، حتما آنها را با جدا 
کردن پوست و استخوان به صورت فیله دربیاورید. بهتر است برای این غذا 

از ماهی قزل آال یا ماهی سالمون استفاده کنید. 
2. حاال که ماهی ها را فیله کردید، درون یک قابلمه گود مقداری آب بریزید 
و اجازه دهید آب درون ظرف جوش بیاید. بعد از جوش آمدن آب، یک 
عدد سبد بخارپز معمولی داخل قابلمه قرار دهید و ابتدا حلقه های زنجبیل 
را کف سبد بچینید. سپس تکه های فیله شده ماهی را روی زنجبیل ها قرار 
دهید. حاال کمی نمک روی ماهی ها بپاشید و در قابلمه را به مدت 7 دقیقه 

ببندید تا ماهی ها به خوبی و به صورت بخارپز مغزپخت شوند. 
3. تا ماهی ها پخته و آماده می شوند، می توانید سس آنها را تهیه کنید. برای 
تهیه سس باید زنجبیل رنده شده، سیر خردشده و دانه کنجد را به خوبی با 

یکدیگر مخلوط کنید. 
4. تابه نچسبی را روی حرارت قرار دهید و روغن هسته انگور یا کانوال 

را درون آن بریزید. 
5. بعد از گرم شدن روغن، مخلوط زنجبیل، سیر و کنجد را درون تابه بریزید 
و حدود 1 دقیقه تمام مواد را با یکدیگر تفت دهید تا طعم یکنواختی بگیرند. 
6. حاال روغن کنجد را اضافه کنید و 30 ثانیه دیگر به تفت دادن ادامه دهید. 
7. بعد از 30 ثانیه سس سویا را هم به این ترکیب بیفزایید و یک دقیقه دیگر 

تمام مواد را با هم حرارت دهید تا سس یکنواختی داشته باشید. 
8. پس از 7 دقیقه که ماهی ها به اندازه کافی پخته شدند، آنها را از سبد 
بخارپز خارج کنید و درون ظرف بچینید. سپس ابتدا سس سویا و زنجبیل 
آماده شده را روی ماهی ها بکشید و درنهایت پیازچه های خردشده را 

روی آنها بریزید.

پیشنهاد این غذا
این ماهی به دلیل سس خاصی که دارد، می تواند طعم نهایی 
بسیار مطلوب و جدیدی داشته باشد اما اگر به هر دلیلی اعضای 
خانواده شما طعم ماهی بخارپز را دوست ندارند، می توانید 
ماهی را درون ظرف نچسبی بچینید، روی آن را فویل بکشید 
و 7 تا 10 دقیقه داخل فر به صورت تنوری بپزید. البته در این 
روش پخت هم نباید چیدن حلقه های زنجبیل زیر فیله های 
ماهی و افزودن کمی نمک روی فیله های ماهی را فراموش 
کنید. اگر مبتال به اضافه وزن هستید، روغن کنجد یا مقداری 
از کنجد این غذا را حذف کنید. در صورت تمایل می توانید 
روغن زیتون را جایگزین روغن هسته انگور در این غذا کنید. 
اگر زنجبیل تازه در دسترس تان نبود، به سادگی پودر زنجبیل 
را جایگزین آن کنید. به یاد داشته باشید این غذا به دلیل داشتن 
زنجبیل کمی تند و تیز است و اگر قرار است کودکان هم این 
ماهی را بخورند، بهتر است  روی فیله ماهی کودکان کمی سس 

بریزید تا تندی زنجبیل آنها را اذیت نکند.

پیشنهاد سرآشپز

/20 آماده می شود

/10 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 6 نفر(

42 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

سویا  سس  با  ماهی 
از  یکی  زنجبیل،  و 
پرطرفدارترین غذاهای 
که  است  بین المللی 
برخی  بومی  را  آن  افراد  از  بسیاری 
مناطق آمریکا و برخی دیگر هم آن را 

بومی نواحی مدیترانه ای می دانند. 
از  بسیاری  منو  در  که  غذا  این 
هتل های بین المللی وجود دارد، به دلیل 
ریزمغذی های فراوانی که در خود جا 
داده، می تواند گزینه بسیار مطلوبی برای 
و  بدن  دفاعی  سیستم  قدرت  افزایش 

کاهش التهاب در بدن باشد. 
نوع طبخ این غذا هم به گونه ای است 
که باعث می شود نهایتا بیشترین میزان 
ریزمغذی ها با خوردن آن به بدن برسد. 
ماهی با سس سویا و زنجبیل هم کالری 
پایینی دارد و هم هضم آن بسیار ساده 
است. از این رو، می تواند در برنامه غذایی 

افراد سالمند هم قرار بگیرد. 
و  کلسیم  میزان  اینکه  به  توجه  با 
ویتامین های این غذا در حد قابل قبولی 
است، می توان آن را در برنامه غذایی 
خانم های باردار و نوجوانان هم قرار داد.  

مقدار کالری 
مواد غذایی یادشده 1920 کیلوکالری انرژی 
دارند و در صورت تقسیم کردن غذای 
تهیه شده میان 6 نفر به هر یک از آنها 370 
کیلوکالری انرژی خواهد رسید. البته در 
صورتی که این غذا با نان میل شود، به 
 80 باید  نان،  گرمی   30 برش  هر  ازای 

کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 
 

ارزش تغذیه ای
گرم   14/2 غذا حاوی  این  از  وعده  هر 
چربی )1/8 گرم چربی اشباع(، 69 میلی گرم 
 726 سدیم،  میلی گرم   455 کلسترول، 
پتاسیم، 6/8گرم کربوهیدرات،  میلی گرم 
1/1گرم فیبر، 28/7گرم پروتئین، 97 واحد 
بین المللی ویتامین A، 4 میلی گرم ویتامین 
C، 24 میکروگرم فوالت، 91 میلی گرم 
کلسیم، 2 میلی گرم آهن و 62 میلی گرم 

منیزیم است. 

 

همراهان این غذا 
ماهی با سس سویا و زنجبیل از نظر طعمی 
همخوانی خوبی با برنج و نان دارد. شما 
می توانید این غذا را برای هر نفر با 2 کف 
دست نان یا یک لیوان برنج پخته سرو کنید. 
اگر برنج را به صورت سبزی پلوی کته ای 
آماده کنید، قطعا ارزش تغذیه ای این غذا 

را باالتر خواهید برد. 

از میان چاشنی های مختلف، آبلیموی تازه 
و آب نارنج تازه باعث تکمیل طعم این 
غذا می شوند و  به دلیل ویتامین C فراوانی 
که دارند، به بهبود عملکرد قدرت سیستم 

دفاعی بدن کمک می کنند.  
لیوان  یک  مختلف،  نوشیدنی های  میان 
می تواند  خانگی  و  تازه  مرکبات  آب 
نظر طعمی  از  مناسبی هم  بسیار  همراه 
و هم از نظر ارزش تغذیه ای برای این 

باشد.  غذا 
میان سبزی ها و ساالدهای مختلف هم 
ساالدهای  یا  خوردن  سبزی  می توان 
غذا  این  با  را  رنگی  حاوی صیفی های 

همراه کرد. 
ساالد  ظرف  یک  است  این  ما  پیشنهاد 
متشکل از کلم بنفش، هویج رنده شده، 
گردو  کمی  مقدار  خیار،  گوجه فرنگی، 
و کشمش و همچنین مقداری پیاز قرمز 
و  تازه  نارنج  آب  زیتون،  روغن  با  که 
فلفل سیاه طعم دار شده را کنار این غذا 

باشید. داشته 
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