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طبق اليوم ..المعمول المحشو
بالتمر والجوز

المكونات:

ما الفوائد السحرية التي أهداها
رمضان لصحتنا؟
اظه��رت درا�ض��ة اجراه��ا ق�ض��م
ا ل بح��ا ث ف��ي جا مع��ة �ض��ا و ث
كاليفورنيا و برئا�ضة الدكتور فالتر
لونغ��و ،بان اتب��اع حمي��ة منتظمة
مبنية على نظام يحاكي نظام ال�ضوم
بالتوق��ف ع��ن الكل كلي��ا لفت��رات
محددة ،يع��ود بالكثير م��ن الفوائد
ال�ضحي��ة و التجميلي��ة عل��ى ج�ضم
الن�ضان.
مكافحة ال�ضيخوخ��ة و خ�ضارة
الوزن و التخل�ض من دهون البطن
تبين من خال هذه الدرا�ضة ،ان
ال�ضي��ام ل ي�ضاعد عل��ى التقليل من
الطعام و فقدان الوزن و حرق مزيد
م��ن ال�ضع��رات الحراري��ة فح�ضب،
انم��ا ه��و طريق��ة جدي��دة لمكافحة
ال�ضيخوخ��ة و تعزي��ز اللياق��ة و
ال�ضح��ة البدني��ة وان��ه طريق��ة
فعالة يمكن ان يو�ض��ي بها الطباء
مر�ضاهم.
وا�ضاف��ت الدرا�ض��ة كذل��ك بان
ج�ض��م الن�ض��ان يعم��ل خ��ال فترة
ال�ضي��ام عل��ى ا�ضته��اك الم��واد
المتراكم��ة في��ه بم��ا فيه��ا الده��ون
الملت�ضقة بجدران الوعية الدموية،
ما ي�ضاعد على التخل�ض منها كليا و
بالتالي تدفق الدم من هذه الوعية
ب�ض��كل �ضه��ل و مكث��ف و ال�ضم��اح
لكبر ن�ضبة م��ن الك�ضجين و الغذاء
بالو�ضول ال��ى الخايا عبر الدم .ما
يزيد من حيوية و كفاءة عمل الخايا،
و يحمي من عامات ال�ضيخوخة.
وتفي��د اح��دث نتائ��ج البحاث
العلمية بان توقف الج�ضم عن الكل
ب�ض��كل كل��ي (و لي���ض بالتقليل من
كميات الطعام فقط) لفترات محدودة

الطريقة:
ُيم��زج ال�ضميد جي��داً مع الزب��دة ،ال�ضمنة،
ال�ضكر ،ج��وزة الطي��ب ،المحل��ب والخميرة في
وعاء ،ث��م ُيغطى المزيج باإح��كام و ُيترك جانب ًا

يوؤدي لزي��ادة تقوية مناع��ة ج�ضم
الن�ضان في مكافح��ة ال�ضيخوخة و
تعزيز اللياقة و ال�ضحة البدنية ،بعد
ان كانت الن�ضائح بهذا الخ�ضو�ض
تدور حول الن��وم و اللياقة البدنية
و غير ذلك من الحل��ول العاجية او
النظمة الغذائية.
وهذا الكت�ض��اف اثبت علميا في
الونة الخيرة بان ال�ضيام يعد اأف�ضل
طريقة لمقاومة الورام ال�ضرطانية و
ت�ضلب �ضرايين القل��ب و الزهايمر و
العديد من المرا�ض الخرى.

طاقة (�ضعرات حرارية) :
13.00
بروتين (غ) :
كاربوهيدرات (غ)  105.00 :دهون (غ)
34.00 :

763.00

يلع��ب ال�ض��وم دورا مهم��ا ف��ي
لوعية
تعزيز �ضح��ة القلب نظ��ام ا أ
الدموية وع��اج اأمرا�ض القلب .فهو
يوؤدي اإلى نق�ض الدهون في الج�ضم
وبالتالي نق�ض م��ادة الكولي�ضترول
فيه ،علما باأن الكولي�ضترول هو مادة
تتر�ضب عل��ى ج��دار ال�ضرايين كلما
ازدادت ن�ضبة الدهون في الج�ضم و
تت�ضبب في ت�ضلب ال�ضرايين ،وتجلط
الدم في القلب.
يبرز وثائقي بعن��وان «الطعام
و ال�ض��وم لحياة اأط��ول Eat، fast،

 »Live Longerت��م عر�ض��ه م��ن
قب��ل قن��اة  ،BBCيحم��ي الدم��اغ
م��ن الأمرا���ض الع�ضبي��ة الخطيرة
مثل ال�ضل��ل الرعا���ض (باركن�ضون)
و الزهايم��ر ،و ي�ضاعد عل��ى تجديد
الخايا الع�ضبية ف��ي المخ ونموها
ويعزز الذاكرة و ملكة التعلم .بل اإن
درا�ضات مات�ض��ون اأثبتت كذلك باأن
الفئران ال�ضائمة عا�ضت فترة اأطول
من العمر �ضعف الفترة التي عا�ضتها
الفئ��ران الأخ��رى الت��ي ل��م تخ�ضع
لتجربة ال�ضوم.

تعتبر القهوة من اكثر انواع الم�ضروبات
ا�ضتهاك ًا ح��ول العالم نظ��راً لطعمها الفريد
وفوائدها في تن�ضيط الج�ضم ومنع ال�ضعور
بالنعا���ض والتعب ،كم��ا ي�ضاع انه��ا مفيدة
ل�ضحة القلب.
وللقهوة فائدة ا�ضافي��ة ال هي انقا�ض
ال��وزن ،ويمكن ال�ضتفادة من تن��اول القهوة
في رم�ض��ان لخ�ضارة ال��وزن والتخل�ض من
الدهون المتمو�ضعة في الج�ضم خا�ضة دهون
البطن والرداف.
ت�ضاه��م القه��وة ف��ي انج��اح عملي��ةالتنحي��ف وانقا���ض الوزن ف��ي رم�ضان من
خال المزايا التالية:
 ي�ضاعد الكافيين الموجود في القهوةعل��ى �ض��د ال�ضهية الزائ��دة وبالتال��ي تقليل
ا�ضته��اك الطع��ام اثن��اء وجبت��ي الفط��ار
وال�ضحور.

 يخف���ض الكافيين في القه��وة من المالع�ض��ات الناجم ع��ن ممار�ض��ة الريا�ضة،
حيث يعمل على تقوية الع�ضات وتخفيف
ت�ضنجاتها كما يوفر لها الطاقة الازمة.
 تحفز القهوة الدورة الدموية وت�ضاعدف��ي التخل���ض م��ن احتبا���ض ال�ضوائ��ل في
الج�ضم.
 القهوة فعالة في توليد الحرارة التيتنتج العمليات الفي�ضيولوجية في الج�ضم،
ما يوؤدي لحرق ال�ضعرات الحرارية وانقا�ض
الوزن ب�ضكل تدريجي.
 تناول القهوة يمكن ان يقلل من م�ضكلةال�ضيلوليت المزعج ف��ي الرداف والفخذين
والبطن.
 القه��وة الخ�ضراء فعالة ف��ي انقا�ضالوزن كونها تحتوي على مواد ت�ضاعد على
التخ�ضي�ض في فترة قليلة.

أفكار خاطئة عن الوسواس القهري

تراكم السموم في الجسم يؤدي إلى
اإصابة بمرض الصفراء ،واتباع نظام
غذائي صحي قد يساعد على العاج

الو�ضوا�ض القهري م�ضمى ي�ضتخدم ب�ضكل ف�ضفا�ض
في و�ضف اأعرا�ض لم�ضاكل نف�ضية عديدة ،ما يوؤدي اإلى
�ضيوع أافكار خاطئة كثيرة عن هذه الحالة ال�ضحية .إاليك
 3اأفكار مغلوطة و�ضائعة عن حالة الو�ضوا�ض القهري:
التنظيم .أاكثر ا ألفكار الخاطئة �ضيوع ًا عن الو�ضوا�ض
القهري هي قلة التنظيم والفو�ضى ،وهي �ضمة ل ترتبط
بحالة الو�ضوا�ض القهري ،و إانم��ا تختلف من �ضخ�ضية

ً

ألخرى ،الفو�ضى وعدم التنظي��م �ضمة �ضخ�ضية أاو هي
اختيار �ضخ�ضي �ضببه كثرة التدليل من الأبوين.
هو�ض النظافة .ب�ضكل أا�ضا�ضي ،أاكثر أانواع الو�ضوا�ض
القهري ترتب��ط بكثرة التنظي��ف ،لكن ل يعن��ي ذلك اأن
كل من لدي��ه و�ضوا�ض قهري يكون مهوو�ض�� ًا بالنظافة،
فالبع�ض يت��م تن�ضئته في بيئة كثي��رة التدليل ول يتم
تدريبه على الم�ض ؤوولية ،فيكون اهتمامه بالنظافة قلياً.

لماذا يعتبر الصوديوم مفيدا للصحة خال شهر رمضان؟

الصيام والجفاف
ال�شيام لأكثر من � 15شاعة في اليوم ي�شع الج�شم
في حالة من الجفاف ،حيث أان الماء عن�شر بالغ ا ألهمية

البيانات الغذائية لكل  300غرام:

فوائد تناول القهوة انقاص الوزن برمضان

نصيحة اليـوم

مع �شاعات ال�شيام الطويلة والحرارة ال�شديدة في
ف�شل ال�شيف ،من المهم جد ًا في �شهر رم�شان اأخذ
الحتياطات الإ�شافية عند التعامل مع اأنماط ا�شتهاك
المياه .هذا الأمر �شي�شاعد الأفراد على الحفاظ على
ج�شم �شحي ،مرطب ومتوازن طوال ال�شهر الف�شيل.
وو�شط الدعوة لحظر تناول ال�شوديوم من المياه
المعباأة ،تو�شح خبيرة التغذية ريهام �شم�س الدين اأنه
من الآمن وال�شحي تمام ًا اإ�شتهاك كمية معتدلة من
ال�شوديوم للحفاظ على نظام غذائي متوازن.
وتعتبر �شم�س الدين ،خبيرة وم�شت�شارة التغذية
في مركز رايت بايت ان ال�شوديوم هو أاحد المكونات
الحيوية للمياه ومحفز مهم في الج�شم ي�شاعد في
الوظائف الطبيعية للع�شات والأع�شاب و�شروري
للتوازن النا�شح  -اأو ت��وازن الماء والملح  -في
الج�شم.
واأو�شحت �شم�س الدين اأن الإفراط في ا�شتهاك
ال�شوديوم ياأتي اأ�شا�ش ًا من ال�م�اأك��ولت والمواد
الغذائية المحفوظة مثل الوجبات الجاهزة والوجبات
المثلجة واللحوم الباردة ومرق الطبخ وغيرها من
المواد الغذائية .وبالتالي ،ل بد من الحد من كمية
ال�شوديوم التي نتناولها يومي ًا من المواد الغذائية
والم�شروبات.
و أا��ش��ارت �شم�س الدين ،الى أان الحد من تناول
ال�شوديوم بكمية كبيرة يمكن أان ي ؤودي إالى تدني
كمية ال�شوديوم الذي ي�شبب باأعرا�س مثل ت�شنجات
الع�شات وال�شداع والتعب والغثيان وحتى باأعرا�س
اأكثر خطورة مثل الرتباك والهلو�شة وفقدان الوعي.

 9أاكواب أاو  1500غ من ال�ضميد
 ½1كوب أاو  300غ من الزبدة غير المملحة^
المذوبة
ّ
المذوب
 ½1كوب اأو  300غ من ال�ضمن^
ّ
 1كوب اأو  200غ من ال�ضكر الناعم
 1ملعق��ة �ضغي��رة م��ن ج��وز الطي��ب
الم�ضحوق
 1ملعقة �ضغيرة من الحلبة المطحونة
 1ملعقة �ضغيرة من م�ضحوق الخميرة
¾ كوب أاو  190مل من ماء الورد
¼ كوب اأو  60مل من ماء الزهر
للح�ضوة:
 750غ من التمر^ المن��زوع منه النوى و
المفروم
¼ كوب اأو  50غ من الزبدة غير المملحة
 1علبة اأو  397غ من حليب ن�ضتله المكثف
المحلى
¾ ك��وب أاو  75غ م��ن الج��وز^ المح ّم�ض
والم�ضحوق

لم ّدة � 4ضاعات على الأقلّ .
ُيدعك التمر جيداً مع الزب��دة في وعاء ،ثم
ُي�ضاف حليب ن�ضتل��ه المكثّف المحلّى تدريجي ًا
مع ال�ضتمرار بالدعك ،ثم ُي�ضاف الجوز و ُيمزج
البراد لم ّدة � 1/2ضاعة.
جيداً .يو�ضع المزيج في ّ
ُي�ضاف ماء الورد مع م��اء الزهر اإلى مزيج
ال�ضميد ،و ُيدعك بوا�ضطة اليدين حتّى تتما�ضك
العجين��ةُ .ي�ض��اف المزي��د م��ن ماء ال��ورد عند
الحاجة.
تُق�ضم العجينة اإلى اأق�ضام �ضغيرة ،و ُي�ضطّ ح
كل ق�ض��م باليد وتو�ض��ع عليه ملعق��ة �ضغيرة
من الح�ضوة .تُقفل العجينة جي��داً لت�ضكيل كرة
�ضغيرة.
تو�ضع الكرة في قال��ب للمعمول و ُي�ضغط
عليه��ا للح�ضول على �ضكل مزخ��رف في الجهة
العليا.
ت ّ
ُ�ض��ف الأقرا�ض ف��وق ورق م�ض ّمع وتُخبز
على حرارة  185درجة مئو ّية لم ّدة تتراوح بين
تتلون قلي ًا من دون أان
 15و 20دقيقة أاو حتّى ّ
ي�ضبح لونها بنياً.

لمجموعة متنوعة من الوظائف الطبيعية والحيوية
كونه ي�شكل  70-60بالمئة من مجموع وزن ج�شمنا.
واأ�شافت �شم�س الدين انه من ال�شروري تناول كمية
كافية من المياه المعباأة خال �شهر رم�شان لمنع
الآثار الجانبية ال�شائعة مثل الإم�شاك وال�شداع والدوار
وجفاف الجلد .وذكرت خبيرة التغذية اأن الكمية الكافية
من ال�شوائل على النحو المو�شى به من قبل معهد الطب
اناث .ول بد من
تعادل  3لترات للذكور و 2.3لترا ل إ
ا إل�شارة الى أان الم�شروبات التي تحتوي على الكافيين
مثل القهوة وال�شاي والم�شروبات الغازية ل تحت�شب
في ال�شتهاك اليومي من ال�شوائل.
ن�شائح لتقليل العط�س والجفاف في رم�شان
تو�شي خبيرة التغذية بالإر�شادات المهمة التالية
للم�شاعدة على تقليل العط�س والبقاء على الترطيب
الازم وتقليل خطر احتبا�س الماء خال �شهر رم�شان:
� - 1شمان تناول كمية كافية من ال�شوائل من وقت
الإفطار حتى ال�شحور.
 - 2تق�شيم كمية المياه الم�شتهلكة من ا إلفطار إالى

ال�شحور بد ًل من تناولها في وقت واحد.
 - 3تناول الفواكه والخ�شروات التي تحتوي على
كميات كبيرة من المياه مثل الخ�شار الورقية الخ�شراء
والكرف�س والملفوف والكو�شا والخيار والبطيخ
وال�شمام والبرتقال والحم�شيات.
 .4الحد من كمية ال�شوديوم الكاملة الم�شتهلكة اإلى
أاقل من  2300ملغ يومي ًا على النحو المو�شى به من
قبل جمعية القلب الأميركية (.)AHA
 - 5من المهم اأي�ش ًا اإع��ادة ترطيب الج�شم جيد ًا
من خال المياه بعد ممار�شة التمارين الريا�شية اأو
أاي جهد بدني معتدل لتجديد خ�شائر ال�شوديوم عن
طريق التعرق.
 - 6قد يحافظ ج�شدنا على ال�شوائل اإذا كنا نمتنع
عن �شرب المياه لفترات طويلة أاو وقت طويل ،وهذا قد
يوؤثر على الكلى والقلب وي�شبب بالعديد من الم�شاعفات
ال�شحية .لذا فاإنه من المهم جد ًا ترطيب الج�شم بكمية
منا�شبة من الماء وتجنب احتبا�س ال�شوائل.

لكن بع�ض حالت الو�ضوا�ض القهري ا ألخرى تكون
ح��ول الحاج��ة ال�ضدي��دة اإلى تقلي��ل القلق ع��ن طريق
�ضلوكي��ات مث��ل :التدليل ،ع��د ا أل�ضي��اء ،تك��رار بع�ض
الكلمات ،التن�ضت على الآخرين ،و�ضلوكيات اأخرى.
العاج .أاف�ضل عاج لحالت الو�ضوا�ض القهري هو:
العاج ال�ضلوكي المعرف��ي والعاج النف�ضي الجماعي،
ولي�ض ا ألدوية كما يعتقد البع�ض.

كشف طبي ينهي «عذاب» تسوس اأسنان
قال علماء بريطانيون إانهم
طوروا مادة يمكن اأن ت�ضاعد في
تجديد مينا الأ�ضنان ،الأمر الذي
من �ض أانه أان ي�ضع حدا لم�ضكلة
ت�ضو�ض الأ�ضن��ان ،التي يعاني
منها مايين الب�ضر في العالم.
والمينا هي الطاء الخارجي
ا�ضنان ،وتعد أا�ضعب ن�ضيج
ل أ
في ج�ض��م الإن�ض��ان ،ويمكن اأن
تقاوم درجات الحرارة المرتفعة
للم�ضروبات والحمو�ضة العالية
لغذي��ة ،وفق��ا ل�»�ض��كاي
ف��ي ا أ
نيوز».
لكن مادة المين��ا ،وبخاف
الأن�ضج��ة الأخ��رى ،ل يمكن اأن
تنمو لوحدها مجددا إان اهتر أات،
مم��ا ي��وؤدي اإل��ى الأل��م وفقدان
الأ�ضن��ان لدى ما يق��رب من 50
بالمئة من �ضكان العالم.
وقال باحثون ف��ي جامعة
كوي��ن م��اري ف��ي العا�ضم��ة
البريطانية لن��دن ،اإنهم طوروا
طريقة لتنمية المواد المعدنية،
مم��ا يمه��د الطري��ق لتجدي��د
الأن�ضج��ة ال�ضلب��ة مث��ل مين��ا
الأ�ضنان والعظام.
ووج��د فري��ق الباحثي��ن
بروتينا قادرا عل��ى تحفيز نمو
البل��ورات بطريق��ة م�ضابه��ة
للكيفية ،التي تنمو بها البلورات
عندما تتطور مين��ا الأ�ضنان في

ج�ضم الإن�ضان.
وق��ال �ضري��ف ال�ضرقاوي،
طبي��ب الأ�ضن��ان الم�ض��ارك في
الدرا�ضة ،التي ن�ضرت نتائجها
في مجلة العلوم الطبيعية« :هذا
لنه يفتح الباب أامام
أامر مثير ،أ
فر�ض جديدة للع��اج وتجديد
اأن�ضجة الأ�ضنان».
و اأ �ض��اف« :عل��ى �ضبي��ل
المثال ،يمكن أان نطور �ضمادات
مقاوم��ة لاأحما���ض يمك��ن اأن
تت�ضرب وتغلف وتحمي الأنابيب
العميق��ة المك�ضوف��ة (القنوات
لن�ضان
المجهرية) في أا�ضنان ا إ

من اأجل عاج فرط الح�ضا�ضية».
وق��ال الم ؤول��ف الرئي�ض��ي
للدرا�ض��ة ،اأ لف��ارو مات��ا ،اإ ن
«الكت�ض��اف ا لأ �ضا�ض��ي» كان
يتح��ور ح��ول اإيج��اد طريق��ة
ل�ضتغ��ال البروتينات للتحكم
في عملية التغليف وتوجيهها.
واأ�ض��اف« :من خ��ال هذا،
قمنا بتطوير تقنية لتنمية المواد
ال�ضطناعي��ة ب�ضهول��ة ،الت��ي
تحاك��ي ه��ذه البني��ة المنظمة
هرمي��ا عل��ى م�ضاح��ات كبيرة
وبق��درة تحاف��ظ عل��ى �ضب��ط
خ�ضائ�ضها».

