
8 توصیه کلیدی برای مبتالیان به کروناویروس در دوران قرنطینه شخصی

قند، نمک و چربی تان را محدود کنید!
حیاتی  سالمت  برای  سالم  تغذیه 
به  ابتال  مواقع  در  خصوصا  است، 
بیماری های خاص مانند کووید-19 
که سیستم ایمنی بدن باید با عوامل 
البته پایبندی به تغذیه سالم در  بیماری زا مبارزه کند. 
چنین مواقعی با دشواری های خاص خودش همراه است 
و حتی بعضی افراد در دوران بیماری بیشتر از قبل به 
مصرف غذاهای فراوری شده و حاوی مقادیر زیادی از 
قند، چربی و نمک روی می آورند و در نتیجه بیماری شان 
را تشدید می کنند. بنابراین، سازمان بهداشت جهانی تصمیم 
گرفته است که برای حمایت از آن گروه از مبتالیان به 
کروناویروس که در قرنطینه شخصی هستند، مجموعه ای 

از نکات تغذیه ای و راهنمایی های کلی را ارائه دهد. 

1. برنامه ریزی درست برای تهیه مواد غذایی 
پس از شیوع کووید-19، موارد متعددی از زیاده روی 
در خرید مواد غذایی یا خرید عصبی در سراسر جهان 
ثبت شده است، درحالی که چنین رفتار غیرمسووالنه ای 
به افزایش قیمت مواد غذایی، زیاده روی در مصرف مواد 
غذایی و توزیع نابرابر محصوالت منتهی می شود. پس 
به همان اندازه که به نیازهای خودتان توجه می کنید، 
به نیازهای دیگران هم توجه داشته باشید. خودداری از 
خریدن حجم انبوهی از مواد غذایی هم از هدر رفتن 
این محصوالت جلوگیری می کند و هم احتمال دسترسی 

همگانی به مواد غذایی را افزایش می دهد. 

2. اولویت بندی درست برای استفاده از مواد غذایی 
عمر  که  غذایی  مواد  از  گروه  آن  و  تازه  غذایی  مواد 
کوتاه تری دارند، همیشه باید زودتر از دیگر محصوالت 
غذایی مصرف شوند. اگر در خانه مواد غذایی تازه مانند 
میوه ها، سبزی ها و محصوالت لبنی دارید، ابتدا همین 
محصوالت را مصرف کنید. ضمنا برای جلوگیری از 
اتالف مواد غذایی، بهتر است که غذاهای باقی مانده از 
وعده غذایی را سریع فریز کنید. بیشتر میوه ها و سبزی ها 
نیز قابل فریز کردن هستند و می توان آنها را برای  زمان 

نسبتا طوالنی در فریزر نگهداری کرد. 

3. استفاده از غذاهای خانگی 
خیلی ها در حالت عادی واقعا در اغلب اوقات برای تهیه 
غذای خانگی وقت ندارند اما کسانی که به دلیل ابتال به 
کووید-19 دوران قرنطینه شخصی را پشت سر می گذارند 
و شرایط وخیمی ندارند، می توانند غذای خانگی بپزند. 
امروزه می توان با جزئیات بسیاری از دستورپخت های 
جذاب و کامل از طریق اینترنت آشنا شد. البته موقع 
انتخاب دستورپخت برای آماده سازی غذاهای مختلف 
حتما به سالم بودن غذا و مغذی بودن مواد غذایی مورد 

استفاده دقت داشته باشید. 

4. دقت به حجم وعده مصرفی 
رعایت کردن حجم مناسب برای هر وعده 
مصرفی هنوز هم برای خیلی ها سخت 
است، خصوصا برای کسانی که بدون 
توجه به قواعد آشپزی استاندارد پخت وپز 
می کنند. این درحالی است که ماندن در 
خانه برای  زمان طوالنی، خصوصا بدون 

همراه یا بدون انجام دادن فعالیت های بدنی 
مناسب، می تواند به پرخوری و افزایش وزن 

منتهی شود. بنابراین، حتما اطالعات خودتان 
درباره حجم استاندارد هر وعده مصرفی را بیشتر 

کنید. ضمنا باید توجه داشته باشید که حجم هر وعده 
مصرفی برای بچه های کم سن وسال قطعا کمتر از حجم 

مصرفی متناسب با شرایط بزرگساالن است. 

5. جدی گرفتن ایمنی غذایی 
ایمنی غذایی، یکی از پیش شرط های امنیت غذایی و داشتن 
یک رژیم غذایی سالم و استاندارد است. بنابراین وقتی 
که برای خودتان یا دیگران غذا تهیه می کنید باید کامال 
به اصول بهداشتی پایبند باشید تا از آلودگی های احتمالی 
و مسمومیت های غذایی جلوگیری کنید. مهم ترین اصول 
برای بهداشت غذایی به این ترتیب هستند؛ گروها، محیط 
آشپزخانه و ظروف را تمیز نگه دارید، مواد غذایی خام 
و پخته )خصوصا گوشت خام و مواد غذایی تازه( را 
از یکدیگر جدا کنید، مواد غذایی را کامل بپزید، غذا را 
در دمای ایمن )یا زیر 5 درجه سانتی گراد یا باالی 60 
درجه سانتی گراد( نگهداری کنید و از آب تصفیه شده و 

مواد خام استاندارد استفاده کنید. 

6. محدود کردن چربی مصرفی 
براساس توصیه نامه سازمان بهداشت جهانی، کل چربی 
مصرفی در طول روز برای بزرگساالن باید به کمتر از 30 
درصد کل انرژی دریافتی آنها محدود شود. ضمنا حجم 
مصرفی چربی های اشباع حدبیشتر باید به 10 درصد از 
این 30 درصد محدود شود. برای رعایت این اصل مهم، 
باید آن گروه از شیوه های پخت وپز را انتخاب کنید که 
یا به روغن نیازی ندارند یا نیازمند کمترین میزان روغن 
)مانند بخارپز کردن و تفت دادن( هستند. در صورت نیاز 
به روغن هم از روغن های غیراشباع مانند روغن زیتون و 
روغن کنجد استفاده کنید. استفاده از مواد غذایی حاوی 
چربی های غیراشباع مانند ماهی )البته در صورتی که سرخ 
نشده باشد( و مغزهای خام نیز بسیار توصیه می شود. برای 
محدود کردن دریافت چربی اشباع نیز حتما هر گونه چربی 
قابل مشاهده در گوشت های قرمز و سفید را جدا کنید. 
استفاده از کره و گوشت های پرچرب قطعا برای بیماران 
مضر است. عالوه بر دوری کردن از چربی های اشباع 

باید از چربی های ترانس نیز تا حدامکان دوری کنید. 
بنابراین، برچسب تغذیه ای محصوالت خریداری شده را 
بخوانید تا مطمئن شوید که هیچ روغن هیدروژنه ای در 
تهیه آنها به کار نرفته است. بیشتر مواد غذایی فراوری شده 
و سرخ شده )مانند کلوچه ها و کیک ها صنعتی، چیپس ها،  

پفک ها و...( حاوی چربی های ترانس هستند.

7. محدود کردن نمک مصرفی 
در شرایط خاص یا به دلیل ترجیحات شما ممکن است 
قرنطینه  دوران  در  تازه  غذایی  مواد  به  دسترسی  که 
شخصی کاهش پیدا کند و در نتیجه شما به مصرف 
مواد غذایی منجمد و فراوری شده مجبور شوید اما این 
محصوالت عمدتا حاوی مقادیر زیادی از نمک هستند. 
توصیه سازمان بهداشت جهانی همچنان این است که 
نکنید.  مصرف  نمک  گرم   5 از  بیشتر  روزانه  هرگز 
غذایی  مواد  همیشه  مهم،  اصل  این  رعایت  به منظور 
بدون نمک یا کم نمک را در اولویت مصرف قرار دهید. 
ضمنا بهتر است که محتویات بعضی از کنسروها )مانند 
لوبیا و سبزیجات( را قبل از مصرف آبکشی کنید تا 
نمک اضافی آنها شسته شود. عالوه بر اینها، به جای 
نمک همیشه از انواع ادویه ها و گیاهان خوراکی برای 

طعم دهی به غذاها استفاده کنید.
)WHO( منبع: سازمان بهداشت جهانی

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

 ترجمه: 
راضیه فیضی 

توصیه سازمان بهداشت جهانی در مورد مصرف 
قندها این است که کمتر از 5 درصد کل انرژی 

دریافتی برای بزرگساالن باید از طریق قندهای ساده 
)حدودا برابر با 6 قاشق چای خوری( تامین شود. پس 
اگر به طعم شیرینی عالقه دارید، همیشه استفاده از 

میوه های تازه را در اولویت قرار دهید

دوران  در  می توانید  شما 
قرنطینه  کردن  سپری 
به دلیل  خانگی  یا  شخصی 
ابتال به کروناویروس، روند 
درمان را با تهیه مواد غذایی زیر سریع تر سپری 
کنید. این مواد غذایی دارای ارزش تغذیه ای باال 
هستند، عموما به راحتی در دسترس قرار دارند و 

ماندگاری شان هم در حد باالیی است. 
1. میوه ها و سبزی ها: توصیه سازمان بهداشت 
جهانی این است که روزانه حداقل 400 گرم 
)برابر با 5 وعده مصرفی( میوه و سبزی مصرف 
کنید. انواع مرکبات در فصل هایی که در دسترس 
هستند، موز و سیب هم مغذی هستند و هم 
ماندگاری زیادی دارند. ضمن این که می توان این 
میوه ها را در صورت نیاز فریز کرد و برای تهیه 
اسموتی ها از آنها استفاده کرد. سبزیجات ریشه ای 
مانند هویج، ترب، چغندر و همچنین سبزی هایی 
مثل گل کلم و بروکلی نیز مغذی هستند. سیر، 
زنجبیل و پیاز هم ماندگاری طوالنی دارند و 

می توانند طعم و عطر خوبی به غذاها بدهند. 
2. انواع حبوبات: انواع حبوبات مانند لوبیا، نخود 
و عدس از بهترین منابع برای دریافت پروتئین 
گیاهی، فیبر، ویتامین ها و امالح هستند. به عالوه، 
حبوبات در گروه مواد غذایی چندمنظوره و 
پرکاربرد قرار می گیرند و می توان از آنها برای 

تهیه ساالد، سوپ و خورش استفاده کرد. 
3. غالت سبوس دار و سبزیجات نشاسته ای: غالت 
سبوس دار مانند برنج قهوه ای، ماکارونی قهوه ای، 
 جو دوسر، گندم، کینوا و... ماندگاری بسیار زیادی 
دارند، به راحتی برای مصرف آماده می شوند و 
فیبر دریافتی روزانه را افزایش می دهند. نان های 
سبوس دار هم قطعا به نان های سفید اولویت دارند. 
شما می توانید مقداری از نان های سبوس دار را 
فریز کنید تا در موارد الزم از آنها استفاده کنید. 
البته بهتر است که نان ها را پیش از فریز کردن به 
تکه های کوچک تقسیم کنید تا هم روند یخ زدایی 
آنها خیلی راحت تر انجام بگیرد و هم نیازی 
به یخ زدایی مقدار زیادی از نان ها نباشد. انواع 
سبزیجات نشاسته ای مانند سیب زمینی سفید یا 
شیرین هم جزو بهترین منابع کربوهیدراتی با 
ماندگاری باال هستند. بهترین شیوه آماده سازی 
برای مصرف سیب زمینی هم پختن، بخارپز کردن 
یا آبپز کردن است. پس هرگز در دوران قرنطینه 
شخصی از سیب زمینی سرخ کرده استفاده نکنید. 
4. میوه های خشک، مغزها و دانه های خام: مغزها و 
دانه های خام جزو بهترین گزینه ها برای استفاده 
انواع  به  کردن  اضافه  یا  میان وعده  به عنوان 
ساالدها، پوره ها و دیگر غذاها هستند. میوه های 
خشک بدون نمک و قند افزودنی هم گزینه های 
خوبی برای میان وعده محسوب می شوند. ضمنا 
می توانید از کره مغزها مانند کره بادام زمینی طبیعی 

و بدون نمک و قند نیز استفاده کنید. 
5. تخم مرغ: تخم مرغ از بهترین منابع غذایی برای 
دریافت پروتئین  و مواد مغذی است و خوشبختانه 
کاربرد زیادی هم در آشپزی دارد. البته باید از 
روش آبپز کردن برای مصرف تخم مرغ استفاده 

کنید و هرگز تخم مرغ را سرخ نکنید. 
6. شیر کم چرب و استرلیزه: انواع محصوالت لبنی، 
مخصوصا شیر، منبع بسیار خوبی برای دریافت 
پروتئین و دیگر مواد مغذی هستند. البته باید 
شیر کم چرب انتخاب کنید تا میزان چربی اشباع 
دریافتی را کاهش دهید. شیرهای استرلیزه دارای 
ماندگاری باالیی هستند و با تهیه آنها برای دوران 
قرنطینه شخصی دیگر الزم نیست برای خریدهای 
WHO :متعدد از خانه خارج شوید.       منبع

6 انتخاب مناسب

 8. محدود کردن قند مصرفی 
توصیه سازمان بهداشت جهانی در مورد مصرف قندها این است که 
کمتر از 5 درصد کل انرژی دریافتی برای بزرگساالن باید از طریق 
قندهای ساده )حدودا برابر با 6 قاشق چای خوری( تامین شود. پس 
اگر به طعم شیرینی عالقه دارید، همیشه استفاده از میوه های تازه را 
در اولویت قرار دهید. کمپوت های میوه و سپس میوه های خشک شده 
نیز به دیگر گزینه های سرشار از قندها معروف هستند. اگر قصد داشتید 
از دسر استفاده کنید هم حتما از کم بودن مقدار قند در دسر مطمئن 

شوید و فقط مقدار کمی دسر بخورید.

7سفره سالم شماره هفتصدوشصت ودو   یک شهریور نودونه


