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فلسفه تغذیه و راز س$متی

z چه نوع آب میوه گیری بهتر است؟ z
بسیاری سؤال کرده اند که چه نوع آب میوه گیری بهتر است، سعی میکنم در 
اینجا تا اندازه ای راهنمائی نمایم. امیدوارم مفید واقع شود. ۲ نوع آب میوه 
گیری وجود دارد، یکی مستیکیتینگ که به معنی جویدن میباشد و دیگری 
سنتریفوگال.   Mastigating and Centrifugal .  نوع مستیگیتینگ برای 
گرف\ آب  برگ سبز سبزیجات بهتر عمل میکند و مواد غذایی سبزیجات را 
بیشتر حفظ میکند، و معموa  با عوض کردن قسمتی از آن به صورت چرخ 
گوشت هم عمل کرده و میتوان با آن بستنی و یا خمیر نان هم تهیه کرد.  نوع 
آب میوه گیری مستیگیتینگ در مغازه ها وجود ندارد و باید آنها را بوسیله 
اینترنت سفارش داد. نوع سنتریفوگال برای گرف\ سبزیجاتی مثل هویج و 
چغندر بهتر عمل میکند و در مغازه ها وجود دارد و این نوع از همان آب میوه 
گیری هایی میباشد که بسیاری 
در منزل خود دارند.  در زیر نام 
چند نوع آب میوه گیری از نوع 
ستیگیتینگ را خواهید دید.�
 Champion,Omega, Solo
 Star, Samson, Green Star,
�  ,Green Powe
برای خرید نام های باa را در 
گوگل جستجو کرده و سایت های 
متفاوتی را برای قیمیت و انواع 
مدلهای این  آب میوه گیریها 
مقایسه کنید و هرکدام که از نظر شما بهتر بود را سفارش بدهید. من خودم آب 
میوه گیری Omega 8003/8005 دارم که در سال ۲۰۰۷ میoدی خریدم و هنوز 
هم خوب کار میکند و عoوه بر آب  سبزیجات، خمیر و بستنی هم درست 
میکند.  
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راه صحیح خــوردن میوه ها

میوه ها را هرگز بعد از غذا به عنوان 
دسر میل نکنید. میوه ها باید با معده 

خالی خــورده شوند. میتوانید نیمساعت 
قبل از غذا میوه صرف کنید. هندوانه، 

خربزه، طالبی را با میوه های دیگر مخلوط 
نخورید. این نوع میوه ها باید تنها خــورده 

شوند

nnn
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سوپ خیار و شاهی 
۳ و نیم لیوان آب خیار، تقریبا به

مقدار ۴ تا ۶ خیار.
 یک سوم لیوان آب لیموی تازه�
یک دوم بسته شاهی و یا �

watercress

۳حبه سیر تازه پوست 
کنده

۳ قاشق غذاخوری روغن 
زیتون

۲ قاشق چایخوری نمک 
دریایی و یا به مقدار مــورد 

سلیقه

دستور تهیه
در یک دستگاه آب میوه گیری اول آب خیار 

را بگیرید
تمام مواد را در یک دستگاه مخلوط کن 

برقی بریزید و خوب مخلوط کنید تا کام$ 
نرم شود. می توانید آنرا با سبزیجات معطر 

کمی تزئین نمائید



 

در خام گیاه خواری، نیازی به شمردن کالری �
نیست�

در رژیم خام گیاهخواری مصرف میوه هارا از هرشکل و نوع  و به

هر میزان که میل دارید مصرف کنید . نگران کالری نباشید. هیچ 
محدودیتی وجود ندارد.

 مصرف غذا بر مبنای کالری آن مفهومی نادرست و ساخته و پرداخته ی 
درک ناکامل از چگونگی پروسه ی متابولیسم مواد غذایی و اهمیت نوع غذا   

در این پروسه است.

    درمــورد مغزها و دانه ها اما باید مراقب میزان مصرف خود باشید.   آنهم نه 
بدلیل کالری بلکه به خاطر چربی فراوان موجود در این مواد .

 بیشترین غذای شما را باید میوه ها و سبزیها تشکیل دهند . مغزها و دانه ها 
باید به میزان اندکی مصرف گردند.

 توجه کنید که مغزها و دانه ها باید حتما خام و تا حد امکان تازه باشند.

 درضمن مغزها و دانه ها را قبل از مصرف به مدت حدود 12 ساعت در آب آشامیدنی سالم خیس دهید . این عمل هضم آنها 
راساده تر خواهد کرد

معموa خام گیاهخواران آب مورد نیاز بدن را از طریق رژیم غذایی 
خود تامین می کنند

 کسانیکه از رژیمهای سنگینتر غذایی مانند همه چیز خواری و یا گیاه پخته خواری 
پیروی می کنند، برای سوخت و ساز مواد غذایی خود نیاز به آب بیشتری دارند .

 معمو} نوشیدن آب قبل از غذا به کسانیکه تمایل به کم کردن وزن دارند توصیه میشود و دلیل آن 
هم اشغال بخشی از حجم معده و تاثیر در اشتها از طرق مختلف می باشد.

بطور کلی به نظر  میاد که عموم مردم کمتر از حد نیاز روزمره خود آب می نوشند .  از همین 
جاست که برخی بر مصرف آب تاکید می نمایند .

 باید توجه داشت که بدن انسان برای انجام اعمال حیاتی و فعل و انفعا}ت شیمیایی خود نیازمند آب است.  بطور متوسط 70 درصد وزن بدن از آب 
تشکیل گردیده.  میزان آب آشامیدنی (مایعاتی که از هرطریق وارد بدن میشوند) باید در حدی باشد که میزان آب از دست رفته در شبانه روز (ازطریق 

ادرار،مدفوع، تعرق و سایر ترشحات بدن از قبیل بزاق و ترشحات دستگاه گوارشی و...) را تامین نماید و در نتیجه میزان آب بدن ثابت بماند.

 بطور بسیار کلی میتوان گفت که برمبنای هر کیلو گرم بدن تامین حدود 30 میلی لیتر آب ضروری است.

پس یک شخص مث$ 60 کیلویی حداقل حدود دو لیتر و نیم آب در 24 ساعت نیاز دارد.بقیه در صفحه ۳



 اگر بیشتر از این مایعات به بدن رسید آنچه }زم است جذب و بقیه دفع می گردد. گاه 
بسیاری از سردردهای میگرنی ، دردهای عض$نی یا مفصلی و بسیاری عوارض دیگر با 

نوشیدن چند لیوان آب بهبود یافته یا التیام می یابند.

برخی دلیل آن را رقیق شدن سموم در خون و در نتیجه آرامش دردها میدانند. (توجه کنید 
که میزان سموم تغییری نمی کند اما بدلیل اضافه شدن حجم آب غلظت سموم درخون در 

آنزمان خاص کمتر می گردد.)

 صبحها پس از بیدار شدن از خواب و قبل از صبحانه، یک یا دولیوان آب تازه و سالم 
مخلوط با آب نصف لیموی تازه بنوشید و در طول روز نیز به کمک مصرف سبزیها و میوه 

های فراوان بطور مرتب مایعات حیات بخش به بدن خود برسانید.

  البته توجه داشته باشید که نوشیدن چای یا قهوه  نه تنها به تامین آب بدن کمکی نمی کند 
بلکه بعلت مدر بودن باعث از دست رف� آب بدن نیز می گردد.

 اگر از غذاهای سنگین ، چرب ، پخته ، مواد حیوانی، مغزها و دانه ها به مقدار زیاد استفاده می کنید به آب بیشتری نیاز خواهید داشت.

 در زمانی که تحت استرس هستید، دچار بی خوابی بوده یا فعالیت بدنی بیشتری دارید به آب بیشتری نیاز دارید.

 در زمان بیماری بدن به آب بیشتری نیاز دارد ولی اگر سالم هستید و هیچیک از موارد باa در موردتان صدق نمی کند دلیلی ندارد 
روزی 6 یا8 لیوان آب بخورید.

          کودهای شیمیایی سرطان زا میباشند

���میوه ها و سبزیجاتی که این سموم را بیشتر جذب میکنند  عبارتند از:
کرفس، هلو، توت فرنگی، سیب ، اسفناج، سیب زمینی، پیاز، هویج، کاهو، 

گی$س ، میوه ها و سبزیجاتی که درون زمین و در سطح زمین رشد میکنند 
دارای مقدار زیادتری از این سموم میباشند.

میوه های چرب و براق را نخورید

 چرب و براق بودن پوست میوه ها، نشانه استفاده از تركیبات شیمیایی در رشد و 
باروری این گونه از محصو}ت است .برخی از میوه ها مانند توت فرنگی و محصو}ت گلخانه ای بیشتر در معرض خطر باقی ماندن آفت كش 

ها بر روی آن قرار دارد و مردم در مصرف آن ها باید احتیاط بیشتری كنند. 
 با توجه به تنوع میوه ها در فصل تابستان كه بیشتر با پوست مصرف می شود, باید در شستشوی آن دقت بیشتری نمود.

  به نکات زیر توجه کنید
         پیاز را هرگز رنده یا چرخ نکنید، چون تلخ میشود، یا از ساطور استفاده نمائید یا با پیاز خردکن.

   از سبزیجات معطر مثل نعناع، مرزه ، ترخون و غیره باید به اندازه ای استفاده شود که غذا را تلخ نکند.
  برای استفاده بیشتر از رنگ زعفران، باید قب$ مقدار }زم آنرا با آب در مخلوط کن ریخته و برای رنگ 

گیری بیشتر مدتی بچرخانید، از زعفران نباید بیش از اندازه استفاده کرد، چون سبب تلخی خواهد شد.
  از آب لیموی مانده استفاده نکنید، چون سبب تلخی خــوراک میشود.



غذای طبیعی چیست؟

غذای طبیعی انسان، میوه ها و سبزیجات خام هستند که با انرژی نور خورشید 
پخته شده و برای خوردن ما آماده میگردند. غذاهای طبیعی دارای تمام ویتامین 

ها، امoح معدنی و مواد مغذی مورد نیاز بدن میباشند.

غذاهای غیر طبیعی مثل گوشت و تولیدات حیوانی، دارای انگل و باکتریا بوده و 
مقدار زیادی هورمون و آنتی بیوتیک و دیگر مواد شیمیایی به آنها تزریق میشود.

 انجیر برای جلوگیری از پوکی استخوان
انجیر باa برنده تراکم استخوان میباشد.

انجير داراي مقدار زيادي کلسيم (79 ميلي گرم در 224 گرم انجير)

به عoوه، پتاسيم موجود در انجير، دفع ادراري کلسيم را کاهش مي دهد.

  پس انجير يکي از بهترين ها براي افزايش تراکم استخوان مي باشد, و از 
پوکي استخوان جلوگيري مي کند.

دستور تهیه اسموتی انجیر

مواد }زم: ۱۰ عدد انجیر خشک خیس کرده در آب فیلتر شده، ۲ لیوان شیر بادام 
و یا شیر هرنوع خشکبار خام دیگر،   یک و نیم قاشق غذا خوری آرد فلکس سید 

و یا خیس کرده آن.   تمام مواد را در دستگاه مخلوط کن بریزید و آنقدرخــورد  کنید تا خوب نرم شود و در 
لیوان ریخته و میل نمائید.

روش تهیه شله زرد خام گیاهی
  مواد }زم: آب یک لیتر، برنج آسیاب شده ۲۵۰ گرم، مقداری عسل یا شیره خرما 

جهت شیرین کردن، مقدار }زم زعفران، یک قاشق سوپ خوری کتیرای آرد شده، 
دارچین به مقدار جزئی.

 آب و برنج آسیاب شده را با مقداری عسل و زعفران }زم و کتیرا در مخلوط کن 
ریخته، خوب به هم زده، در بشقاب ریخته، رویش مقداری دارچین ریخته و در 

یخچال گذاشته و سپس مصرف نمائید 

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

info-center@persianvegan.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.
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