
رایج ترین مواد غذایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن در گوشه و کنار دنیا

از ماهی کره ای تا ماست هلندی
بدن انسان به طور مداوم در 
انواع  به  آلودگی  معرض 
باکتری، ویروس، انگل و... 
قرار دارد اما عملکرد درست 
سیستم ایمنی بدن مانع از این می شود که همیشه 
بیماری بروز پیدا کند. از همین رو، ضعف سیستم 
ایمنی ناشی از مشکالت زمینه ای، مصرف دارو، 
شیمی  درمانی و... شرایط ابتال به بیماری را تسهیل 
می کند. از دوران همه گیری ویروس کرونا در دنیا، 
در کنار رعایت اصول بهداشتی توجه به عوامل 
تضعیف سیستم ایمنی بدن اهمیت بیشتری پیدا 
کرده  است. گرچه خواب کافی، ترک دخانیات، 
نوشیدن آب و مایعات فراوان، مدیریت استرس 
و کاهش تماس با دیگران در بهبود قوای دفاعی 
بدن و پیشگیری از بیماری ها اهمیت دارد اما 
نمی توان نقش تغذیه را نادیده گرفت. در واقع، 
برخی مواد غذایی تاثیر قابل توجهی در تکثیر 
سلول های ایمنی بدن و مقابله با ویروس ها 
دارند که گنجاندن آنها در رژیم غذایی توصیه 
دوران  از  مختلف  کشورهای  مردم  می شود. 
خوراکی هایی  چنین  فواید  کم وبیش  گذشته 
را شناخته اند که امروزه در پیشگیری و بهبود 
سریع تر عالئم کووید-19 نیز مفید خواهند بود. 

کره جنوبی؛ ماهی
گنجاندن اندکی ید در برنامه غذایی تاثیر جدی 
در حفظ سالمت و پیشگیری از بیمار ی ها دارد 
از همین رو در دوران همه گیری کرونا توصیه 
به مصرف ماهی و آبزیان می شود که حاوی 
مقدار فراوان از این ماده معدنی است. ماهی 
و میگو سیستم ایمنی و عملکرد بدن پس از 
دوره های  بیماری به خصوص پس از عفونت 
را نیز تقویت می کنند. همچنین، آبزیان منابع 
غنی از روی، سلنیوم و ویتامین E هستند که 
در روند بیولوژیک و تعادل سیستم های ایمنی 
نقش مهمی دارند. عالوه بر این، عملکرد مطلوب 
 D سیستم ایمنی بدن به دریافت کافی ویتامین
نیاز دارد که مصرف ماهی  به خصوص قزل آال 

می تواند این نیاز را تامین کند. 
مصرف ماهی در دنیا نسبت به سال های 1995، دو 
برابر بیشتر شده  که توسعه آبزی پروری مهم ترین 
عامل در این زمینه است. براساس آمار، هر کره ای  
ساالنه 78/5 کیلوگرم ماهی می خورد که رکورد 
مصرف ماهی در دنیا را دارند. پس از آنها نیز 
مردم نروژ، پرتغال، میانمار، مالزی و ژاپن حتما 
ماهی را در تغذیه متداول خود جای داده اند. 

ژاپن؛ چای سبز
ایمنی  نوشیدن چای سبز به تقویت سیستم 
بدن و مقاومت بیشتر در برابر عوامل بیماری زا 
کمک می کند. عالوه بر خاصیت دیورتیک چای 
سبز که در عملکرد بهتر کلیه ها و پاک سازی 
مواد سمی نقش دارد، این نوشیدنی سرشار از 
آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های مؤثر در حفظ 
سالمت و جوانی است. البته از تاثیر چای سبز 
بر تقویت انرژی نیز نباید غافل شد که عامل 
مهمی در پیشگیری از بیماری ها و بهبود قوای 

بدن است.
چای سبز در بین ژاپنی ها محبوبیت زیادی دارد 

و آنها این نوشیدنی را در فنجان های کوچک 
همراه با میان وعده شان می نوشند. البته کشت 
چای از هزاران سال پیش در چین رایج بود و 
این کشور نخستین تولیدکننده چای است که 
امروزه نیز تمایل به مصرف آن را دارند. ساکنان 
مراکش نیز چای را به روش های مختلفی تهیه 
می کنند اما به نظر می رسد چای سبز همراه با 
نعناع را بر دیگر انواع چای ترجیح می دهند. 

اسپانیا؛ مرکبات
مرکبات به خصوص لیمو و پرتقال خوراکی هایی 
بهبود  و  پیشگیری  برای  همواره  که  هستند 
بیماری های زمستان توصیه می شوند زیرا سرشار 
از ویتامین C هستند. این ویتامین آنتی اکسیدانی 
برابر رادیکال های  از بدن در  قوی است که 
آزاد محافظت می کند، باعث تولید مولکول هایی 
می شود که میکروب ها را از بین  می برد و با 
کاهش زمینه اکسایش گلبول های سفید در تقویت 
سیستم ایمنی نقش دارد. بیشترین تولید مرکبات 
دنیا مربوط به کشورهای مدیترانه ای است که 
بیش از 90 درصد محصول در کشور تولیدکننده، 
مصرف می شود. اسپانیا، ایتالیا، مصر، ترکیه و 
یونان مهم ترین تولیدکنندگان مرکبات محسوب 
می شوند و بخش عمده ای از محصوالت به 
انگلستان  و  هلند  فرانسه،  آلمان،  کشورهای 

صادر می شود. 

تایلند؛ سیر
و  ضدعفونی  خواص  به دلیل  سیر 
ضداسپاسم شهرت دارد و گنجاندن آن 
در رژیم غذایی می تواند در مقابله با انواع 
عفونت ها و محافظت در برابر ویروس ها 

مؤثر باشد. سیر همچنین به دفع مواد سمی 
از بدن و کاهش تب نیز کمک می کند اما دیگر 

تاثیر سیر در تقویت سیستم ایمنی از آنجاست 
که سیر جزو پری بیوتیک ها محسوب می شود. 

پری بیوتیک ها فیبرهای غیرقابل هضم هستند 
که برای عملکرد مطلوب فلور روده ای ضروری 
خواهند بود. فلور روده ای به مجموعه ای از 
باکتری های مفید در سیستم گوارش گفته می شود 
که 70 درصد تاثیر سیستم ایمنی را برعهده دارند. 
سیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا کاربرد 
زیادی دارد. مردم کره مهم ترین مصرف کنندگان 
سیر در دنیا هستند و البته تایلندی ها نیز وضعیت 
تقریبا مشابهی دارند. سیر همچنین یکی از اجزای 
اصلی در آشپزی چینی محسوب می شود و 
بسیاری از مردم فرانسه، ایتالیا، هندوستان و حتی 
کشورهای خاورمیانه نیز از سیر به عنوان چاشنی 
در ترکیب سس و غذاهای شان استفاده می کنند. 

چین؛ قارچ
قارچ عالوه بر شهرت در خصوص کالری پایین، 
به دلیل خواص ضدویروسی یک سبزی عالی 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن نیز محسوب 
می شود. به عالوه، سرشار از سلنیوم است که 
تاثیر آنتی اکسیدانی آن کامال شناخته  شده  است. 
به طور خالصه، خوردن قارچ خام یا پخته به 

حفظ سالمت سلول ها کمک می کند. 

40 درصد تولید قارچ مربوط به چین و 35 
درصد به اروپا اختصاص دارد. اروپایی ها به 
با  آلمان  مردم  و  دارند  تمایل  قارچ  مصرف 
سرانه هر نفر 3 کیلوگرم قارچ درصدر این آمار 
قرار دارند. البته تولید قارچ با هدف درمان نیز 
در آسیا رایج است و در چین و ژاپن کاربرد 

گسترده ای دارد. 

سوئیس؛ شکالت تلخ
به خاطر خوردن شکالت  را  هیچ وقت خود 
سرزنش نکنید زیرا این خوراکی خوشمزه برای 
تقویت ایمنی بدن بسیار مفید است. شکالت 
تلخ سرشار از منیزیم است و پلی فنول هایی دارد 
که استرس را که یکی از مهم ترین علت های 
تضعیف ایمنی بدن است، تسکین می دهد و 

باعث ایجاد آرامش می شود. 
ساالنه 4 میلیون تن شکالت در دنیا تولید می شود 
که ساکنان سوئیس با 9 کیلوگرم سرانه مصرف، 
رکورددار در دنیا هستند. پس از آنها نیز مردم 
آلمان، ایرلند، انگلستان، نروژ، سوئد، استرالیا، 
هلند، آمریکا و فرانسه مهم ترین مصرف کنندگان 

این خوراکی لذیذ به حساب می آیند. 

چین؛ سبزیجات سبز
برای دوری از ویروس ها، گنجاندن سبزیجات 
به خصوص سبزیجات برگ سبز در برنامه غذایی 
ضروری به نظر می رسد. اسفناج یکی از بهترین 
سبزیجات برای تقویت سیستم ایمنی بدن است 
 A زیرا عالوه بر مقدار فراوان آهن، منبع غنی ویتامین
است که تولید آنتی کورها و تکثیر گلبول های سفید 
را تحریک می کند. کلم بروکلی نیز یکی از بهترین 
 C، منابع آنتی اکسیدان ها و سرشار از ویتامین های
E و بتاکاروتن است که از گلبول های سفید در 
برابر استرس اکسایشی محافظت می کند. البته برای 
بهره مندی از این خواص بهتر است بروکلی خام 
یا در مدت کوتاهی بخارپز شود و از چند بار 
گرم  کردنش پرهیز شود. ساالنه 20 میلیون تن 
گل کلم و کلم بروکلی در دنیا کشت می شود که 
چین و هند مهم ترین تولیدکنندگان بروکلی در دنیا 
محسوب می شوند. گرچه نمی توان آمار دقیق در 
مورد مصرف سبزیجات ارائه داد اما در کشوری 
مانند چین که به سرعت در حال پیشرفت است، 
سرانه مصرف سبزیجات در میان هر شهروند به 
بیش از 300 کیلوگرم می رسد که بسیار بیشتر از 
متوسط جهانی 105 کیلوگرم است و نکته مهم 
اینکه کلم بروکلی جایگاه ویژه ای در این انتخاب 

سالم غذایی چینی ها دارد. 

ایاالت متحده؛ روغن زیتون
در بین انواع منابع چربی، روغن زیتون جایگاه 
ویژه ای دارد. علت این تاثیر عالی مقدار اسیدهای 
چرب ضروری است که در عملکرد مطلوب 
سیستم ایمنی بدن نقش دارد. عالوه بر این، روغن 

زیتون سرشار از ویتامینE و پلی فنول هاست که 
این ترکیبات تاثیر آنتی اکسیدانی  دارند و از بدن در 
برابر آسیب رادیکال های آزاد محافظت می کنند. 
مردم ایاالت متحده آمریکا با مصرف 300 هزار 
تن روغن زیتون در سال اولین جایگاه را در دنیا 
دارند. البته برزیل، کانادا، ترکیه، مراکش، اروپا و 
اسپانیا نیز به مصرف روغن زیتون اهمیت زیادی 
می دهند. در مورد کشورهای آسیایی نیز ژاپن 
و چین طالیه داران مصرف این روغن هستند و 
به نسبت کمتری ساکنان خاورمیانه و عربستان 
سعودی روغن زیتون را در تغذیه خود گنجانده اند. 

هندوستان؛ حبوبات
در فهرست خوراکی های تقویت کننده ایمنی 
بدن تردیدی برای مصرف حبوبات نیست زیرا 
این گروه از مواد غذایی باعث تولید آنتی کورها 
در بدن می شوند. حبوبات جزو تغذیه اصلی 
افرادی است که رژیم گیاهخواری دارند زیرا 
منابع پروتئین غیرحیوانی بوده و نقش اساسی 
در حفظ سالمت سلول ها دارند. هند عالوه بر 
اینکه مهم ترین تولیدکننده غالت در دنیاست و 30 
درصد نیاز جهانی را تامین می کند، با 25 درصد 
مصرف کل این محصول اولین مصرف کننده ی 

جهانی نیز محسوب می شود. 

چین؛ زنجبیل
زنجبیل قدرت دفاعی را تقویت می کند و راهکار 
مؤثری برای مقابله با خستگی و ویروس هاست. 
دمنوش زنجبیل همراه با عسل و لیمو برای بهبود 
سرفه یا لرز توصیه می شود. البته زنجبیل منبع غنی 
از آنتی اکسیدان هاست و مطالعات نشان می دهد که 
این ادویه در بهبود التهاب های بدن نیز نقش دارد. 
زنجبیل از دوران باستان در طب چینی و هندی 
نیز جزو ادویه های  کاربرد داشته و هم اکنون 
پرمصرف در این کشورهاست. البته عالوه بر 
تولید گسترده در این کشورها، کشت زنجبیل در 
استرالیا، هاوایی، ونزوئال و جامائیکا نیز رایج است.

هلند؛ ماست
از بین خوراکی های مقوی برای سیستم ایمنی 
باید به ماست اشاره کرد. ماست درپی تخمیر 
شیر توسط باکتری های مفید به دست می آید و 
به همین دلیل سرشار از پروبیوتیک هاست که در 
حفظ تعادل فلور روده ای نقش دارد. فلور روده ای 
نقش مهمی در عملکرد ایمنی بدن دارد و تولید 
آنتی کورها را تحریک می کند.مصرف ماست در 
کشورهای مختلف، متفاوت است اما آمارها نشان 
می دهد که ساکنان کشورهای برزیل و چین 
اهمیت ویژه ای برای مصرف این خوراکی مفید 
قائل هستند. در واقع، فقط 6/5 درصد چینی ها 
کمتر از یک سهم ماست در روز می خورند در 
حالی که این عادت تغذیه ای در مورد آمریکایی ها 
20 درصد و در مردم ترکیه و فرانسه 50 درصد 
است. در بین ساکنان اروپا نیز هلندی ها جایگاه 
اول مصرف ماست را دارند و معموال ماست را 

در وعده صبحانه می خورند.
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 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

گنجاندن اندکی ید در برنامه غذایی 
تاثیر جدی در حفظ سالمت و پیشگیری 

از بیمار ی ها دارد از همین رو در دوران 
همه گیری کرونا توصیه به مصرف ماهی 

و آبزیان می شود که حاوی مقدار فراوان 
از این ماده معدنی است. ماهی و میگو 

سیستم ایمنی و عملکرد بدن پس از 
دوره های  بیماری به خصوص پس از 

عفونت را نیز تقویت می کنند. عالوه بر 
این، عملکرد مطلوب سیستم ایمنی بدن 
به دریافت کافی ویتامین D نیاز دارد که 
مصرف ماهی  به خصوص قزل آال می تواند 

این نیاز را تامین کند

 هندوستان؛ زردچوبه 
زردچوبه یکی از ادویه های پرمصرف محسوب می شود که تاثیر عالی آن به خاطر رنگدانه 
کورکومین است که عامل رنگ زرد خواهد بود. این ماده آنتی اکسیدان بسیار قوی است که 
خواص ضدباکتری، ضدالتهاب و ضدعفونی دارد. البته نکته جالب اینکه مصرف زردچوبه 

همراه با فلفل سیاه یا زنجبیل خواص این ادویه را 2 برابر می کند. 
تقریبا تمام زردچوبه مصرفی در دنیا تولید هندوستان است. البته این کشور مهم ترین مصرف کننده 
زردچوبه نیز محسوب می شود و به طور کلی در آشپزی، پزشکی و مراسم مذهبی هندی ها 
کاربرد دارد. چینی ها و عرب ها نیز از زمان های دور تمایل زیادی به مصرف زردچوبه داشته اند 

اما در عوض، زردچوبه چندان جایگاهی در سبک تغذیه اروپایی ها ندارد.
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