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درمان
بهداشت و 

عالئم کمبود کلسیم در بدن چیست؟

کلسیم از عناصر مهم برای سالمت بدن است .نقش کلسیم در تقویت
و سالمت ناخنها و اس��تخوانها بینظیر است؛ بههمین دلیل باید
عالئم کمبود این ماده معدنی را بهخوبی بشناسید.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایمنا ،کلسیم دو درصد از کل وزن بدن
بزرگساالن را تشکیل میدهد و در استخوانها و دندانها در مقادیر
زیاد یافت میش��ود .از بین تمام فواید س�لامتی کلسیم ،مهمترین
آنها این است که به حفظ سالمت استخوان و دندان کمک میکند.
همچنین در جلوگیری از ابتال به سرطان روده بزرگ و کاهش چاقی
موثر است.
ما از زمان تولد تا پیری به کلسیم احتیاج داریم .در روزهای اولیه پس
از تولد برای رش��د مناسب استخوان و دندان به این ماده معدنی نیاز
اس��ت .در دوران نوجوانی ،با رشد استخوانها ،کلسیم برای حمایت
از رش��د دوباره ضروری اس��ت .س��رانجام وقتی بزرگتر میشویم،
اس��تخوانهایمان متخلخل و ضعیف میش��وند و به این ترتیب نیاز
به مقدار کافی کلس��یم افزایش مییابد .با پیروی از رژیمهای غذایی
فانتزی زی��ادی که در اطرافمان وج��ود دارد ،اغلب موارد از مصرف
غذاهای سرش��ار از کلس��یم مانند گروه مواد غذایی کامل ،از جمله
لبنیات خ��ودداری میکنیم .این اجتناب ،عموم��اً منجر به کمبود
کلسیم در بدن میشود.
گزارشها حاکی از آن است که کمبود کلسیم بهطور مداوم در حال
افزایش اس��ت؛ بهوی��ژه در زنانی که از رژیمه��ای کمکالری پیروی
میکنند تا الغر میش��وند؛ این افراد با عارضه جدی پوکی استخوان
روبهرو هستند .مصرف کلسیم و ویتامیندی ،در طول زندگی امری
بسیار حیاتی و مهم است.
عالئم کمبود کلسیم
تش��خیص کمبود کلس��یم در بدن بس��یار آسان اس��ت .این عالئم
بس��یار آشکار و ش��امل درد و پیچخوردگی مدوام عضالت ،گرفتگی
و اسپاسم ،تپش قلب ،فش��ار خون باال ،پوکی استخوان ،دندانهای
ضعیف ،بیماریهای لث��ه ،بیخوابی ،انقباض غیرارادی ماهیچهها و
آرتروز است.
غالباً کودکانی که از بدو تولد با مقدار مناسب کلسیم تغذیه نشدهاند،
استخوانهای ضعیف و انعطافپذیر و در نتیجه پاهای پرانتزیشکل،
قفسه سینه قیفیش��کل و دندههای مهرهای دارند؛ بنابراین تأمین
منظم کلسیم در کودکان و نوجوانان در حال رشد بسیار مهم است،
زیرا میتواند خطرات پوکی استخوان را در سن باال کاهش دهد.
منابع غذایی سرشار از کلسیم
مناب��ع غذای��ی فراوانی برای کلس��یم وجود دارد ک��ه ازجمله آنها
میتوان به لبنیات ،آجیل و خشکبار ،ماهی قزلآال ،غالت ،سبزیجات
سبز برگ (کلم بروکلی ،اسفناج و ،)...آب پرتقال ،صدف دریایی ،سویا
و نخود سبز اشاره کرد.
گفتنی است در باور عمومی ،شیر بزرگترین منبع مواد معدنی است،
اما اینطور نیست ،چراکه مصرف کلم بروکلی میتواند باالترین سطح
از کلسیم را برایتان فراهم کند.
تأثیر کلسیم بر سالمتی
این ماده معدنی اساسی برای داشتن استخوانها ،لثهها و دندانهای
س��الم مورد نیاز اس��ت .پزش��کان اغل��ب به زنان توصی��ه میکنند
مکملهای کلسیم مصرف کنند؛ بهخصوص کسانی که عالئم اولیه
مشکالت استخوانی مانند پوکی استخوان را نشان میدهند.
کلسیم ستون فقرات را تقویت ،به کاهش درد کمر کمک میکند و
استخوانها را به شکل مناسب خود نگه میدارد .کلسیم همچنین از
ابتالی فرد به آرتریت و پوکی استخوان که میتواند آزادی حرکتی را
مختل کند و بسیار دردناک باشد ،جلوگیری میکند.

واکسن کرونا بیش از ابتالی طبیعی
مصونیتایجادمیکند

30

اذان ظهر13:10   :

طلوع خورشید06:01   :

بندرعباس

تبــریز

تهــرا ن

30

21

25 35

36

هواي تهران ناسالم

منطقه14
آلو دهترین
نقطهپایتخت

32

غروب خورشید20:19   :

شیـراز

زاهـدان

24 38

مديركل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت :براساس اطالعات به دست آمده از
ايستگاههاي كنترل كيفيت هواي تهران ،شاخص ذرات معلق كمتر از  2/5ميكرون روي
ندهنده شرايط ناسالم است.
عدد  ppm 122قرار دار د و نشا 
حسین شهیدزاده در گفتوگو با «سبزينه» ،با بيان اين مطلب افزود :براساس اطالعات
رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي شهر تهران ،غلظت تمام آالين دهها نسبت
به روزگذشته کاهش يافته است.
وی تصريح كرد :پارک شکوفه در منطقه 14با ايستادن شاخص ذرات معلق كمتر از 2/5
ميكرون روي ع د د  176آلو دهترين منطقه پايتخت است .ح د مجاز براي هواي سالم زماني
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است كه شاخص كيفيت هوا زير ع د د  100قرار ميگير د و زماني كه شاخص به زير ع د د
 50برسد ،هوا وار د شرايط پاك ميشود.
مدي��ركل ش��ركت كنت��رل كيفي��ت ه��واي ته��ران عن��وان ک��رد :آثار بهداش��تي
ذرات معل��ق آالين��ده كمت��ر از  2/5ميك��رون در منطق��ه ناس��الم ب��راي گروههاي
حس��اس ش��امل افزايش احتم��ال عالئم تنفس��ي ،تش��دي د بيماري قلب��يـ ريوي
و مرگومي��ر زودرس در اف��را د مبت�لا ب��ه اي��ن بيماريها و افرا د مس��ن اس��ت؛ لذا
توصيه ميش��و د در منطقه ناس��الم اين افرا د فعاليتهاي طوالنيمدت در فضاي باز را
كاهش دهند.

طبیعت از دریچه دوربین

آووست يا نوکخنجری
پرندهای بومي ايران است که
اغلب در آبهای شور
و لبشور ،باتالقها ،سواحل
و عمدتا ً در مناطق اطراف
دریاچه ارومیه ،سواحل
شمالی و غربی خلیجفارس
و تاالبهای استان فارس
و سیستان و بلوچستان
دیده ميشود .این پرنده
44سانتیمتر طول دارد
و با پر و بال سیاه و سفید
منقار بلند و سرباال ،سر
و پسگردن سیاه ،کامال ً قابل
تشخيص است.
در پرنده نر ،روتنه و بالها
سفيد و در ماده اندکی
قهوهای تیره است .آووست
برای تغذیه در آبهای
کمعمق با حرکت سر
به دو طرف و در حالتیکه دم
و بدنش روبه باال قرار گرفته
است ،به جستوجوی
غذا میپردازد.

گیاهشناسی

گللوبلیا
گل لوبلیا ،گیاهی چندس��اله است که بهطور متوسط بین هفت تا
۱۰سال عمر میکند و سرعت رشد کندی دارد .این گیاه سابقهای
طوالنی در درمان آسم ،برونشیت و سرفه دارد ،بهطوریکه از سالها
پیش ،بومیان آمریکایی از آن برای درمان آسم استفاده میکردند.
همچنی��ن در قرن ،۱۹پزش��کان آمریکایی از لوبلی��ا بهعنوان گیاه
تهوعآور برای استخراج سموم از بدن استفاده میکردند.
در حال حاض��ر محققان به این نتیجه رس��یدهاند که لوبلیا دارای
م��ادهای بهن��ام لوبلین اس��ت که این م��اده ،اثرات
نیکوتی��ن را کاهش میده��د و برای ترک
سیگار مفید است .اس��تفاده از لوبلیا در
دوزه��ای باال ممکن اس��ت باعث
عوارضی همچون خش��کی دهان
و حالت تهوع شود؛ بههمین
دلیل هرگز این گیاه را نباید
بدون تجویز پزشک مصرف
کرد .ش��رایط پ��رورش گل
لوبلیا به شرح زیر است:
 -1آبی�اری :ای��ن گی��اه ب��ه
شکل طبیعی در کنار مسیرهای
رودخانهه��ا یا زمینه��ای مرطوب
میروید؛ بههمین دلیل چندان تحمل خش��کی را
ندارد .با وجود ای��ن ،میتوان در صورت آبیاری منظم و

جلوگیری از خشکیکشیدن گیاه ،آن را پرورش داد؛ بههمین دلیل
باید گیاه را زمانی که س��طح خاک شروع به خشکشدن میکند،
مجددا ً آبیاری کرد .خشکیکشیدن گیاه ،بهخصوص اگر دمای هوا
باال باش��د ،موجب عدم رشد و گلدهی گیاه میشود و حتی گیاه از
بین میرود.
 -2دمای مناسب :تحمل انواع وحشی این گیاه نسبت به سرمای
زمس��تانی بیش از انواع اصالح نژاد شده آن است .نوع وحشی این
گیاه ،زمستانهای سرد و سخت را نیز تحمل میکند،
اما نمونههای اصالحشده ،چنین توانایی
را ندارند و در اکثر نواحی معتدل،
طی زمستان از بین میروند؛
بههمی��ن دلی��ل این گیاه
اگرچه از نظر گیاهشناسی
چندس��اله اس��ت ،اما
بهعن��وان ی��ک گی��اه
یکساله مورد استفاده
ق��رار میگی��رد .گرم��ای
۳۲درج��ه ب��رای این گیاه
قابل قبول است.
 -3ن�ور م�ورد نی�از :اگرچه ای��ن گیاه جهت
گلده��ی به نور مس��تقیم آفت��اب نی��از دارد ،اما
نمیتواند ش��دت باالی نور آفت��اب را بهخصوص

زمانی که هوا گرم اس��ت ،تحمل کند و در چنین ش��رایطی ،دچار
سوختگی برگها و ریزش گلها و غنچهها میشود؛ بنابراین مکان
مناس��ب کاش��ت این گیاه ،جایی اس��ت که تا حدود ظهر از آفتاب
و از ظهر به بعد از س��ایه برخوردار باش��د .س��ایه بیش از اندازه نیز
مانع��ی بر گلدهی گیاه اس��ت و امکان ش��یوع بیماریهای قارچی
افزایش مییابد.
- 4خاک مناس�ب :این گیاه در مورد خاک س��ختگیر نیست و
در ان��واع خاکها میتواند بروید؛ البته در خاکهای قلیایی رش��د
خوبی ندارد و خاکهایی که از نظر اسیدیته خنثی یا کمی اسیدی
هس��تند ،برای رشد این گیاه مناس��بتر است .در صورت تمایل به
کاش��ت چند گیاه در کنار هم ،فاصله حدود ۳۰سانتیمتر را رعایت
کنید .همچنین برای حفظ بهت��ر رطوبت در اطراف گیاه ،میتوان
از الیهای خاکبرگ به ضخامت حدود ششس��انتیمتر روی سطح
خاک محل کاش��ت گیاه اس��تفاده کرد .اگر گیاه به شکل یکساله
کش��ت میش��ود ،نیاز چندانی به کوددهی نیس��ت و میتوان تنها
زمان کاش��ت مقداری خاکبرگ یا کود بس��یار پوسیده دامی را با
خاک محل کاشت مخلوط کرد و سپس نسبت به کاشت گیاه اقدام
ک��رد ،اما اگ��ر آب و هوای منطقه اجازه نگه��داری آن را برای چند
س��ال میدهد ،میتوان برای کودده��ی از همان الیه خاکبرگ در
ابتدای بهار استفاده کرد یا اگر تمایل به مصرف کود شیمیایی دارید،
میتوانی��د از این نوع کود ،یکبار در اوایل به��ار و بار دوم در اوایل
تابستان استفاده کنید.

ایرانگردی

محققان معتقد هستند تزریق واکس��ن کووید 19بیشتر از ابتالی
طبیعی در برابر ویروس کرونا مصونیت ایجاد میکند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،بررسی دانشگاه آکسفورد حاکی
است که واکنش سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا به اندازه
مصونیت ناش��ی از تزریق واکسن قدرتمند نیست .برای جمعبندی
در این زمینه ،نزدیک به ۸۰متخصص درمانی برای مدت ش��شماه
روی مبتالیان به وی��روس کرونا تحقیق کردند و در نهایت از هوش
مصنوعی برای تحلیل و بررس��ی وضعیت مصونی��ت بدن این افراد
استفاده شد.
بر اساس بررسی یادشده ،واکنش سیستم ایمنی بدن افراد مختلف
در برابر ویروس کرونا متفاوت اس��ت و حتی ش��یوه تولید پادتن در
ب��دن این افراد هم با یکدیگر فرق میکند .در اکثر موارد ایمنی بدن
ش��شماه بعد از ابتال به کرونا از بین میرود و افراد ،مس��تعد ابتالی
دوباره به این ویروس خواهند بود.
بر اساس بررس��ی یادشده ،هرچه ش��دت این بیماری در بدن افراد
بیشتر باشد ،مصونیت بدنی افراد نیز در برابر آن قدرتمندتر خواهد
بود؛ البته در ۹۰درصد از موارد بررسیشده ،افراد مبتال شده به کرونا
بعد از ش��شماه مصونیت خود را از دس��ت داده بودند .در این بین،
مس��أله نگرانکننده جدی ،تولیدنش��دن آنتیبادی در بدن افراد در
صورت ابتال به گونههای جدیدتر این ویروس است؛ بنابراین افرادی
که قب� ً
لا کرونا گرفتهان��د ،بهراحتی میتوانند دوب��اره به گونههای
جدیدتر آن مبتال شوند.
این در حالی اس��ت که تزریق واکسن شرایط پایداری را در مقابله با
ویروس کرونا ایجاد میکند و به تولید یکدس��ت آنتیبادی در بدن
همه تزریقکنندگان منجر میش��ود .مق��دار این آنتیبادی 10برابر
مقدار آنتیبادی تولیدشده در صورت ابتال به کروناست.

سرمایهگذاری11هزار میلیارد تومانی
در بخش آب ،خاک و آبزیان
کشاورزی در سراسر کشور عنوان کرد
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هر بامداد
در سراسر کشور
8صفحه قیمت 5000 :تومان

www.sabzineh.org

آتش نبود برندسازی به جان محصول
93هزار باغدار قوچانی
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ضرورت مدیریت مصرف آب با کاهش
53درصدی ذخایر سدهای اصفهان

خشکس��الی پدیدهای
بلندمدت محسوب میش��ود و آثار آن را به
مرور زمان میتوان
مش��اهده کرد و در س��الهای اخیر بخشهای
مختلف صنعت ،زندگی
و کشاورزی را با مشکالت عدیدهای مواجه
کرده اس��ت .خشک
س��الی و کاهش ش��دید منابع آبی سطحی و
زیرزمینی در س��ال
های اخیر ،بهویژه در استان اصفهان ،همچنان
بهعن��وان ی��ک
مس��أله اساس��ی و مهم مطرح اس��ت و ب��ه تأکید
کارشناس��ان
باید برای رف��ع این چالش دنبالهدار اس��تان،
فکر اساسی کرد.

کشتار بيرویه دام

در سایه کمبود و گراني نهادهها و نبود

تناسب میان هزینههای تولید با نرخ فروش

منتظر افزایش شدید قیمت گوشت باشید
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بنا به دستور
ستاد ملی کرونا جهت حفظ
سالمتی هموطنان عزیز
و تعطیلی یکهفتهای
استان تهران ،شماره بعدی
روزنامه ،دوشنبه  4مردادماه
منتشر میشود
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تحریمه��ا و ش��رایط نامناس��ب
اقتص��ادی ،وزارت صمت را از حیث
تأمی��ن م��واد اولیه و ت��داوم تولید
و تجارت در مس��یر دش��واری قرار
داده ،در این ش��رایط سخت فعاالن
اقتصادی ش��اهد عدمکارآیی وزرا و
مدی��ران و انتص��اب و انفصالهای
بس��یاری نیز بودهاند .اکنون که قرار
اس��ت دولتی تازه نف��س
به روی کار بیاید و با توجه به اثر مس��تقیم
عملک��رد وزارت صمت بر
کس��بوکار بخ��ش خصوصی ،توقع بخش
خصوصی در صنایع مختلف
از وزیر آینده صمت بسیار باال خواهد بود.
براس��اس خبری که در
خبرگ��زاری بازار آمده ،عب��اد گفت :انتظار
این اس��ت که مش��کالت
تخصصی هر بخش مورد توجه قرار گرفته
و راهحلی برای آن احصاء
ش��ود .از نگاه یک بازرگان ،مهمترین مانع
بر س��ر کسبوکار،
پروس��هها و مقرراتی است که مدام تغییر کرده و
در عین حال مقررات قبلی
خود را نقض میکند .در نمایی نزدیکتر
مش��کالت موجود در
س��امانه جامع تجارت و بهخصوص دو مرحله
ثبت سفارش و تخصیص
ارز ،دستاندازهای بزرگی در مقابل تجارت
ایجاد کرده .از س��وی
دیگر ،وقتی هدف این اس��ت که تولید داخل
افزای��ش پی��دا کند ،نیاز
ب��ه واردات مواد اولیه بیشتر خواهد ش��د.
چگونه میتوان ب��دون
مواد اولیه بیشتر تولید بیشتری را رقم زد؟
در عی��ن حال بهدلی��ل آن
که دولت برای واردات مواد اولیه توس��ط
تولیدکنندگان
تس��هیالت بیشتری قائل شده ،تولیدکنندگان بعضاً
به واردات روی آورده و کار
اصلی خود را که تولید است ،رها کردهاند.
با این قواعد ،تأمین کاالی
مورد نیاز کش��ور با مش��کل مواجه شده و
کمبود عرضه موجب
افزایش قیمت شدید مواد اولیه وارداتی خواهد
ش��د .موضوع دیگر،
فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی است که باید
مورد بازنگری قرار گیرد.
اگر قرار اس��ت که چنین فهرس��تی وجود
داشته باشد ،بسیاری از
کاالها باید از آن خارج شده و اقالم جدیدی
به آن وارد ش��ود و نظام
تعرفه کاال باید مبن��ای کنترل واردات قرار
گیرد .اکنون این انتظار از
مس��ئوالن آینده وزارت صمت وجود دارد
که اصالح سیاس��تهای
تجاری
را
در
تعام��ل
با
بخش
خصوصی
در
اولویت قرار دهند.
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روستایسنگتراشان،ماسولهلرستان

روس��تای سنگتراشان در حوالی خرمآباد و در محدوده آبشارهای
نوژیان و وارک واقع شده است و به ماسوله لرستان نیز شهرت دارد؛
روس��تایی پلکانی با مناظر طبیعی بسیار زیبا که در بیشتر اوقات
سال ،مقصد بسیاری از گردشگران است.
ک منزل پش��تبام خانه باالیی محس��وب
در این روس��تا ،حیاط ی 
میش��ود ،بهطوریکه منازل به یکدیگر راه دارند و دیوار و حصاری
در این روستا وجود ندارد .ارتفاع این روستا از سطح دریا یکهزار و
250متر است و اقلیمی معتدل و نیمهخشک دارد .آب و هوای این
روستا در بهار و تابستان معتدل و در زمستانها سرد و خشک است.

وجه تسمیه روستای سنگتراشان
در دوره پهلوی اول نام سنگتراش��ان بر این روس��تا گذاشتهشد و
باید گفت نام قبلی این روس��تا «اوشه» بود که دو کیلومتر پایینتر
از محل روستای فعلی قرار داشت ،اما هنگامیکه مهندسان راهآهن
میخواس��تند راهآهن را از این روس��تا عبور دهند ،بهدنبال معادن
سنگ بودند و این روستا به محلی برای تراشیدن سنگها و ساخت
پله��ای راهآهن و زیر ریل تبدیل ش��د .کارگران راهآهن که روزانه
از معدن س��نگ این منطقه سنگ میتراش��یدند ،بهمرور زمان در
کنار معدن س��نگ ،خانههایی گلی ساختند و روستای فعلی به نام
سنگتراش��ان ش��کل گرفت و مردم از محل روستای اوشه به این
روستا کوچ کردند.
پوشش گیاهی و جانوری روستای سنگتراشان
ان��واع جان��وران و پرندگان مانند ش��غال ،گرگ ،روب��اه ،خرگوش،
گ��راز ،ش��اهین و باقرقره از جاذبههای کمنظیر طبیعت روس��تای
سنگتراش��ان هستند .گیاهان دارویی موجود در این روستا شامل

طب سنتی

خواص دانه چیا برای سالمتی

دانه چیا یا تخم چیا ،گیاهی گلدار از خانواد ه نعناعیان است که
بهراحتی میتوانی��د آن را در رژیم غذایی خود بگنجانید ،چون
طعم بسیار مالیمی دارد .این دانهها وقتی خیس میشوند ،آب را
به خود میگیرند و ژلهای میشوند.
به گ��زارش «س��بزینه» به نقل از تبی��ان ،دانه چیا سرش��ار از
پروتئین ،فیبر و انواع مواد معدنی ،ترکیبات گیاهی و چربیهای
سالم است .میتوانید این دانه را بههمراه بلغور جوی دوسر بپزید
و در کی��ک یا نانی که میپزید ،اس��تفاده کنید .در ادامه به پنج
خاصیت دانه چیا برای سالمتی اشاره میکنیم:
-1غنی از آنتیاکسیدان :دانهچیا غنی از آنتیاکسیدان است؛
آنتیاکسیدانها به حفظ وزن سالم کمک میکنند ،محافظی در
برابر س��رطان هستند ،از سکته مغزی و کلسترول باال و بیماری
قلبی پیشگیری میکنند و عملکرد مغز را بهبود میدهند.
-2سرشار از پروتئین :دانه چیا منبع خوبی از پروتئین است.
100گرم دانه چیا نهتنها دارای 16/5گرم پروتئین اس��ت ،بلکه
این پروتئین ،بس��یار هم باکیفیت اس��ت که به آمینواسیدهای
آن مربوط میش��ود .وقتی پروتئین همراه غذایتان میخورید،
مدت طوالنیتری سیر میمانید؛ بنابراین وزن ایدهآل شما حفظ
میشود.
-3غنی از چربیهای سالم :دانه چیا منبع خوبی از چربیهای
س��الم مانند امگا 3است که به سالمت قلب کمک میکند .دانه
چیا را بهترین منبع گیاهی اس��یدهای چ��رب امگا 3میدانند؛
یعنی بهتر از بذر کتان .مصرف چربیهای سالم منجر به کاهش
التهاب در بدن میشود.
-4سرش�ار از فیبر :دانه چیا حاوی فیبر غیرمحلول است که
وقتی در رودههایتان تخمیر میش��ود ،مانند فیبر محلول عمل
میکند .فیبر محلول برای س�لامت رودهها مفید است و به دفع
منظم کمک میکند .فیبر غیرمحلول سبب جذب آن به مدفوع
میشود که برای رفع یبوست سودمند است .فیبر موجود در دانه
چیا برای س�لامت روده باریک و روده بزرگ مفید است و کمک
میکند مدت طوالنیتری سیر بمانید.
-5منب�ع عالی مواد معدنی :دانه چیا ح��اوی مقادیر زیادی
امالح از جمله منگنز اس��ت که برای متابولیس��م و رش��د بدن
مفید اس��ت .فسفر و کلسیم نیز در دانه چیا وجود دارد که برای
اس��تخوانها و بافت بدن مفید است .دانه چیا مس نیز دارد که
تضمینکننده سالمت قلب است.
گفتنی است رژیم غذایی حاوی دانه چیا میتواند ریسک ابتال به
دیاب��ت نوع دوم را کاهش دهد .دانه چیا بهدلیل فیبر باالیی که
دارد ،میتوان��د جذب قند در بدن را ُکندتر کند و از این طریق،
سطح قند خون را کاهش دهد.
چگونه از دانه چیا استفاده کنیم؟
دان��ه چیا ی��ا پودر دانه چی��ا را بهراحتی میتوانی��د به خیلی از
غذاهایی ک��ه میخورید ،اضافه کنید .دانه چی��ا گلوتن ندارد و
انتخاب خوبی برای افرادی اس��ت که آل��رژی غذایی دارند یا به
س هس��تند .به غیر از اس��تفاده بهصورت خشک،
گلوتن حس��ا 
میتوانید از دانه چیا به روشهای زیر استفاده کنید:
-1پخت�ن دانه چی�ا :یکی از س��ادهترین راههای اس��تفاده از
دان��ه چیا ،پختن آن همراه با بلغور جوی دوس��ر (اوتمیل) برای
صبحانه است .همزمان با پختهش��دن اوتمیل ،دانه چیا نیز آب
جذب میکن��د و بهخوبی با بافت اوتمیل جور میش��ود .اصوالً
افراد گیاهخوار و کس��انی که نمیتوانند تخممرغ بخورند ،از دانه
چی��ا بهعنوان جایگزین تخممرغ اس��تفاده میکنند .همچنین
میتوانی��د از دان��ه چیا یا پ��ودر آن برای غلظتدادن به س��س
استفاده کنید؛ بدون اینکه روی طعم آن اثری بگذارد.
-2دانه چیا را به شیرینیهایی که میپزید ،اضافه کنید:
از دانه چیا میتوانید در انواع رس��پیهای نان و کیک و شیرینی
استفاده کنید .شاید بهتر باشد در این حالت ،دانه چیا را بهصورت
خش��ک و همراه با آرد یا دیگر مواد خش��ک به کار ببرید یا در
مواردی که ترجیح میدهید ش��کل ژل��های آن را به مواد اضافه
کنید ،دانه چیا را خیس کنید.
-3دانه چیا را س�رد مصرف کنی�د :میتوانید دانه چیا را در
ماست بریزید یا با گرانوال ترکیب کنید .همچنین میتوانید هنگام
درس��تکردن اسموتی ،دانه چیا را نیز در مخلوطکن بریزید؛ در
این موارد دانه چیا به هر دو صورت خش��ک و خیسخورده قابل
استفاده است .یکی از راههای رایج به کار بردن دانه چیا این است
که آن را شب قبل همراه با شیر و جوی دوسر بخیسانید و صبح
با انواع میوه یا مغزها ،طعمدار و مصرف کنید.
-4دان�ه چی�ا را در مربا بریزید :ش��اید ترکیب مرب��ا و دانه
چیا عجیب بهنظر برس��د ،اما این دانهها میتوانند بهعنوان یک
قوامدهنده طبیعی ب��ه مربا عمل کنند .مربای دانه چیا آبکیتر
از مربای معمولی اس��ت ،اما بهراحتی روی نان تس��ت یا مافین
مینشیند یا با ماست و بستنی ترکیب میشود.

با چشیدن نمک قبل از غذا
سالمت معده خود را تضمین کنید

گل ختمی ،آویشن ،گل زرد ،گل بنفشه ،شنگ ،کنگر و بابونه است.
این روس��تا پوشش گیاهی منحصر بهفردی دارد که از درختان آن
میتوان به گالبی وحشی ،زالزالک و بلوط اشاره کرد.
آداب و رسوم مردم سنگتراشان
از آداب و رسوم این روستا میتوان مراسم اسپندچینی را نام برد که
سالی یکبار زنهای روستا اسپندها را از بوتهها برای دوری از چشم
بد میچینند .همچنین مراسم قالیتکانی ،عروسی ،عزا و شب یلدا
هنوز بهشکل سنتی در این روستا برگزار میشود.
جاذبههای گردشگری روستای سنگتراشان
آبشار وارک و نوژیان از جاذبههای طبیعی و شگفتانگیز این روستا
بهشمار میرود .فضای اطراف این دو آبشار در بهار و تابستان از گلها

و گیاهان خودرو و رنگارنگ پوش��یده میش��ود و محیط دلپذیری
برای تفریح و تفرج پدید میآورد .با این حال ،متأسفانه تنها در محل
آبشار نوژیان زیرساختهای گردش��گری ایجاد شده است .سایت
باستانی سنگتراشان نیز که در محدوده بقایای قلعههاي باستانی
و تاریخی واقع شده ،از مهمترین جاذبههای باستانی روستاست .با
س��فر به این منطقه زیبا و دیدنی میتوانید دره کشور را که یکی از
پرآبترین درههای ایران اس��ت ،ببینید .با گشتی در این روستای
حیرتانگیز میتوانید صدای دلنش��ین آبهای جاری سرابهای
گلما ،وارک ،بنگلو و اوتی را بش��نوید و در سایهسار درختان کهن
این دیار ،نظارهگر زیباییهای بکر این منطقه باشید.
غار باس��تانی و دستکند اراز ،یکی دیگر از جاذبههای طبیعی دره
کشور است .این غار پلههای زیادی دارد که چندین طبقه را بههم
وصل میکند.

طبق آنچه در طب س��تنی آمده اس��ت ،چش��یدن کمی نمک
طبیعی قبل از خوردن غذا ،در هضم غذا به معده کمک میکند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از بهداش��ت نیوز ،امروزه بهدلیل
اینکه انواع نوش��یدنیها کنار غذا مصرف میشود ،اغلب مردم
در ای��ران دچار س��ردی معده هس��تند که ریش��ه بس��یاری از
بیماریهاست؛ این در حالی است که طبع نمک ،در طب سنتی،
گرم و خش��ک اس��ت؛ بههمین دلیل میتواند رطوبت و سردی
معده را از بین ببرد.
از آنجا که غلب ه سردی یا بلغم ،سستی و کمتحرکی را بهدنبال
دارد ،هرچه معده بهسمت سردی و رطوبت برود ،تنبلتر میشود
و در هضم غذا و نیز ارس��ال احساس سیری به مغز کندتر عمل
میکند؛ در نتیجه فرد بعد از خوردن غذا احس��اس س��نگینی
و گاه��ی نفخ ش��دید میکند .در این بی��ن ،خوردن کمی نمک
پیش از صرف غذا باعث میش��ود معده قبل از رسیدن غذا ،گرم
و فعال ش��ود و نیز رطوبت و س��نگینی آن از بی��ن برود که این
امر از ترشکردن و احس��اس س��وزش سردل بعد از خوردن غذا
جلوگیری و فرد را در حفظ سالمت معده یاری میکند.

