
فلسفه تغذیه و راز س$متی

z روزه  و  روزه داری z
  خانم دکتر زرین آذر، پزشک خام گیاه خوار در مورد روزه و روزه داری �

چنین می گویند:�
روزه یکی از بهترین و برترین روشهای تصفیه و پاکسازی جان و تن می باشد. هر 
گونه امساک در خوردن برای هر زمان که باشد کمکی است برای کاهش بار بدن و 

در نتیجه فرصتی برای باز گرداندن بدن به حالت تعادل فیزیولوژیک آن.

البته فلسفه روزه های پاکسازی که پرهیز از غذا در آنها به مدت طوTنی تری صورت 
می گیرد با روزه هایی که در ادیان مختلف مرسوم بوده و به آنها عمل می گردد 

متفاوت است ولی همانطور که گفتم روزه و امساک در خوردن به هر شکل و فرم آن 
خوب است. مهمترین نکته این است 
که در طول ماه مبارک رمضان از 

زیاده خواری هنگام سحری و 
افطار خودداری شده از غذاهای 
سبک گیاهی و تا حد امکان خام 

استفاده گردد. 
بهترین غذاها برای سحری میوه ها 
بخصوص میوه های شیرین و خرما 

هستند اگر هنگام سحر را فقط به 
نیایش و تصفیه روح پرداخته از 

خوردن سحری امتناع کنید که حتی بهتر است. یعنی در روز فقط یک وعده آنهم در 
هنگام غروب غذا صرف کنید. 

غذای افطار میتواند شامل ابتدا لیوانی چای گیاهی، سپس مقداری میوه از هر نوع 
که تمایل دارید باشد. میوه را باید آهسته خورد و 

خوب جوید. بقیه در صفحه ۲

مـیـ#دی  ۲۰۱۱ اوت   -۱۳۹۰ مرداد   ،۳ شـمـاره 

     
بهترین غذا برای سحری

بهترین غذاها برای سحری، میوه ها 
بخصوص میوه های شیرین و خرما 
هستند. حتی بهتر است فقط یک 

وعده آنهم در هنگام غروب غذا صرف 
کنید.
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دستور تهیه شیرکاکائوی خام گیاهی
مواد Tزم:

یک چهارم لیوان بادام هندی
یک قاشق چای خوری پودر کاکائوی خام , یک چهارم 

لیوان شیره خرما و یا خود خرما و یا هرنوع شیره طبیعی 
دیگر

۲ لیوان و نیم آب فیلتر شده.

 روش تهیه:
تمام مواد را در دستگاه مخلوط کن ریخته و  
خوب خورد کنید تا به صورت نوشیدنی شیر 

کاکائو درآید و نوش جان کنید. به جای 
پودرکاکائو میتوانید یک چهارم لیوان و یا 

کمتر دانه  های کاکائو استفاده نمائید. مقدار 
شیرینی آن را هم بنا به سلیقه خود کم  و یا 

زیاد نمائید.



 

 روزه و روزه داری، ادامه از صفحه ۱

پس از آن بعد از یک فاصله پانزده تا بیست دقیقه ای می توان از سبزیجات خام 
بصورت ساTد و یا اگر میلی به آن ندارید از سبزیجات  مختلف اندکی بخار دیده 
استفاده کنید این سبزیجات میتوانند شامل هویج، کدوهای زمستانی و تابستانی، 

انواع گل کلمها و کلم بروکلی و... امثال اینها باشد. البته در صورت تمایل سوپ 
ساده این سبزیجات هم اشکالی ندارد. پس از آن و باز هم با فاصله میتوانید از 
اندکی غyت یا حبوبات پخته شده استفاده کنید بهترین نوع تهیه این مواد خیس 

دادن آنها برای یک یا دو روز تا تولید جوانه است آنگاه اگر نخواهید این جوانه ها 
را بصورت خام مصرف کنید میتوانید آنها را در زمان بسیار کوتاهی مثy ده دقیقه 

بخار دهید تا آماده شود. 
اگر خام خوار هستید غذاهای خود را با میوه جات شروع کنید و تا حد تمایل از هر 

میوه ای که عyقه دارید ( معموT میوه های شیرین مثل هندوانه، طالبی ...) به 
آهستگی و جویدن کامل مصرف کنید. 

پس از آن البته میتوانید ساTد مفصلی از سبزیجات مختلف و جوانه ها و سپس 
مقداری دانه ها مانند تخم آفتابگردان یا تخم کدو بصورت خیس داده مصرف کنید 
مصرف آووکادو همراه ساTد بسیار خوب است. از مصرف مواد شیرین مثل خرما 

یا میوه بعد از غذا پرهیز کنید. میوه ها و مواد شیرین بطور کلی باید با شکم خالی و قبل از هر چیز دیگر خورده شوند. 
همچنین میوه های اسیدی (ترش) و شیرین را با هم قاطی نکنید 

مصرف نشاسته ها با قندها هم باعث اختyل در هضم می شود. بنابراین بهترین ترتیب خوردن اول میوه، سپس سبزیجات و 
ساTد همراه آووکادو و مقداری دانه یا مغز و سپس اگر هنوز تمایل داشتید مصرف سبزیجات پخته یا حبوبات و غyت 

(نشاسته ها و پروتئین) می باشد. 
از نوشیدن آب و مایعات در هنگام غذا یا حدود دو ساعت بعد از غذا پرهیز کنید آب باید قبل از غذا و با شکم خالی نوشیده 
شود. امیدوارم این اندک راهنمایی برای شما باشد تا روزه مفیدتر و سا�تری داشته باشید. با آرزوی بهترین دستاوردهای 

روحی و جسمی در این ماه مبارک. دکتر زرین آذر

آیا دانه کاکائو یک ماده غذایی مفید است؟�
���  در مورد کاکائوی خام هم مانند بسیاری دیگر از مواد غذایی اطyعات ضد و نقیضی وجود دارد، بسیاری خوردن دانه های

��� خام کاکائو را به دلیل دارا بودن خواص زیر توصیه میکنند و بسیاری دیگر نیز اعتقاد دارند که باید از خوردن کاکائوی خام
���به دلیل زیان های زیر خودداری کرد. البته در اینجا منظور دانه های کاکائوی خام و دست نخورده و یا پودر خام  کاکائو 

 میباشد که شکر و مواد دیگر به آن اضافه نشده باشد. حال در زیر خواص مفید و زیان 
آور کاکائو را مشاهده نمائید.

خواص مفید کاکائوی خام:  شکyت تلخ، سرشار از انواع مختلف 
هاست که برای بدن مفید هستند. به طور مثال میتوان به منیزیوم، اسید  اکسیدان آنتی

فولیک و مس اشاره کرد. بقیه در صفحه ۳



 آیا دانه کاکائو یک ماده غذایی مفید است؟ ادامه از صفحه ۲

ای به نام pheynlethylamine ، کارکرد طبیعی بدن را افزایش میدهد. مغز انسان مقادیر  شکyت به دلیل داش� ماده
مختلفی از سروتونین در خود دارد که خوردن شکyت باعث تحریک آنها و به وجود آمدن حس خوشحالی و سرحال بودن می

شود. شکyت تلخ (دانه کاکائو) دارای آنتی اکسیدانها بوده برای سyمت بخصوص سyمت قلب و عروق مفید است.

خواص زیان آور کاکائوی خام:

اندرکاران سyمت باور دارند که در حقیقت دانه کاکائو حتی به شکل خام و اولیه آن دارای چربی  بسیاری از محققان و دست
های بسیاری است که میتوانند مانند چای یا قهوه اثر منفی در سyمت داشته باشند. زیاد و محرکه

 بطور کلی میتوان گفت اگر بعنوان تف< میخواهید هر از چند گاهی مقدار اندکی شک.ت تلخ یا دانه کاکائو 
مصرف کنید ایرادی ندارد وگرنه مصرف همه روزه آن موردی نداشته و میتواند مضر هم باشد.

       دستگاه خشک کن برقی چیست؟

خشک کن برقی دستگاهی است که بوسیله حرارت پائین  و زدن باد، در حقیقت آب مواد غذایی را گرفته و آنها را خشک میکند، اما 
آنزیم های آنها را حفظ مینماید.  خام گیاه خواران از دستگاه خشک کن برقی استفاده کرده، بسیاری غذاهای خوشمزه شبیه 

غذاهای پخته تهیه میکنند. البته غذاهایی که در دستگاه 
خشک کن برقی تهیه میشود از لحاظ سالم بودن در مقایسه با 

غذاهایی که به حالت طبیعی و دست نخورده میباشند در 
مرتبه دوم قرار دارند. اما به دلیل اینکه با حرارت بسیار پائین 

و در حد حرارت نور آفتاب تهیه میشوند، آنزیم ها و مواد 
غذایی خود را از دست نمیدهند و به مراتب سالم تر از مواد 

غذایی پخته میباشند. دستگاه خشک کن برقی برای خام گیاه 
خوارانی که هوس غذاهای پخته را میکنند میتواند بسیار مفید 

باشد.

روش استفاده از دستگاه خشک کن برقی

 دستگاه خشک کن برقی معمو0 یک تنظیم درجه حرارت 
دارد و تا زمانیکه شما درجه حرارت را از ۱۱۲ تا ۱۱۸ 

فارنهایت بیشتر نکنید، مواد غذایی و آنزیم ها حفظ شده و غذای تهیه شده خام محسوب میشود. در دستگاه خشک کن 
برقی میتوان نان های گوناگون خوشمزه تهیه کرد. همچنین غذاهای بسیار خوشمزه ای مانند اسپاگتی، لزانیا، ف]فل، 

وغیره. در این دستگاه میتوان میوه ها را خشک کرد، و بسیار خوب است برای کسانی که در منزل خود میوه و سبزیجات 
زیادی به عمل میآورند و مقدار اضافی آن را میخواهند برای زمستان خود خشک کنند و یا اگر کسانی میوه و سبزیجات 

زیادی را در حراج بخرند، میتوانند به این روش آنها را خشک نمایند و برای مصرف زمستان خود حفظ نمایند. 



 اروش تهیه فGفل
���مواد Kزم

���۳/۴ لیوان جوانه نخود خمیر شده در دستگاه خوردکن
���۳/۴ لیوان گرد تخم آفتاب گردان خام

���۳/۴ لیوان گرد بادام خام
��� ۱/۴ لیوان پیاز زرد خیلی نازک خورد شده

���۱/۴ لیوان روغن زیتون
���۲ قاشق غذا خوری آب لیموی تازه

���۱/۳ لیوان سوس سویا
���۳ حبه سیر پوست کنده

 ۲ قاشق غذا خوری پودر کاری

���روش تهیه
 تمام مواد را در یک ظرف بزرگ با هم خوب مخلوط کنید و بعد آنرا روی سینی 

دستگاه خشک کن برقی که با کاغذ مخصوص و یا پyستیک مخصوص پوشانده اید، 
به صورت کتلت و یا کوفته کوچک قرار دهید و بگذارید با حرارت ۱۰۰ درجه فارنهایت 

برای تقریبا شب تا صبح خشک شود. صبح آنها را برگردانید، روی سینی دستگاه 
بدون کاغذ و یا پyستیک و بگذارید برای چند ساعت تا طرف دیگر آنهم خشک شود.  

میتوانید فyفل ها را در یک دیس چیده و اطراف آنرا با سبزیجات رنگارنگ خام تزئین 
نمائید. این غذا بسیار مناسب برای پذیرائی از میهمانان شما میباشد.

نوشته شده توسط منیژه صدقی، این یک نشریه ماهانه میباشد. 
برای دریافت این نشریه یک ایمیل به ایمیل آدرس زیر بفرستید و در قسمت موضوع بنویسید: نشریه- این نشریه همچنین در ب#گ 
زیر به صورت فایل پی دی اف موجود میباشد. اگر میل دارید این نشریه به صورت اتوماتیک برای شما فرستاده شود، با وارد کردن 

ایمیل خود در ب#گ زیر مشترک شوید.

info-center@persianvegan.com         http://persianvegan.wordpress.com/
The statements on this paper have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This 
product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

روش تهیه حلوای بادام
 مواد Tزم: یک لیوان ارده خام، ۳/۴ لیوان شیره خرما و یا عسل، ۳/۴ لیوان خyل بادام�

۳/۴ لیوان گرد بادام خام.�
 روش تهیه: ارده، شیره خرما و یا عسل، و گرد بادام را در یک ظرف خوب با هم مخلوط کنید 

و در یک ظرف شیشه ای بریزید و روی آنرا با خyل های بادام تزئین کنید، رویش را بپوشانید و 
در فریزر بگذارید. وقتی کامy سرد شد، میتوانید از فریزر در بیآورید و فورا نوش جان نمائید.
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