خواص آجيل
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻐﺰداﻧﻪﻫﺎ و آﺟﯿﻞ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻐﺰداﻧﻪﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﯿﻮه ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﭘﻮﺳﺘﻪ و
ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺎوی
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ .راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎدام ،ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ،
ﮔﺮدو ،ﭘﺴﺘﻪ ،ﺑﺎدام ﻫﻨﺪی ،ﻓﻨﺪق ،ﮐﻨﺠﺪ ،ﺗﺨﻢ ﮐﺘﺎن ،ﺳﯿﺎه داﻧﻪ ،و اﻧﻮاع ﺗﺨﻤﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻮاﯾﺪ آﺟﯿﻞ
ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﯽﺷامر آﺟﯿﻞ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در متﺎم آﻧﻬﺎ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ :ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ،ﻓﯿﱪ ،آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان )ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ
ﴎﻃﺎن( ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺲ ،آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،روی و
ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ،اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اداﻣﻪ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 .۱ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﴎﻃﺎن
ﺧﻮاص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه آﺟﯿﻞ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ آن
ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ اﻣﮕﺎ ۳و اﻣﮕﺎ ۶ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﴎﻃﺎن روده و ﴎﻃﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻓﯿﱪ در اﯾﻦ داﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﴐوری اﺳﺖ و از ﴎﻃﺎنﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮدو ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان را دارد.
 .۲ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ
ﻫﺮ ﮐﺪام از داﻧﻪﻫﺎی آﺟﯿﻞ ﻓﯿﱪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻓﯿﱪ ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﺑﺪن ﻫﻀﻢ منﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ رودهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺒﻮﺳﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﮐﻤﱰ ﺷﻮد زﺧﻢﻫﺎی ﮐﻤﱰی در
دﯾﻮاره روده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﴎﻃﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻓﯿﱪ
ﮐﻠﺴﱰول اﺿﺎﻓﯽ را ﻧﯿﺰ از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۳ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮐﻪ آﺟﯿﻞ را ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،آﺟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯿﱪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺰداﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﭼﺎق و
دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد از ﻣﻐﺰداﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﻤﱰ ﭘﺮﺧﻮری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ آﺟﯿﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷنت ﻓﯿﱪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی را ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻟﺮی ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آزاد ﺑﻮدن ﻣﴫف آن ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ

 ۳۰ﮔﺮم )ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ( ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻐﺰداﻧﻪﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﮑﻼﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻮر
ﻣﴫف ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .۴ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﺟﯿﻞ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺑﯿامریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰداﻧﻪ
ﻫﺎ ﴎﺷﺎر از روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ روﻏﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و در رگﻫﺎی ﻗﻠﺐ رﺳﻮب منﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﺴﱰول را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
از ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﮕﺮ آﺟﯿﻞ اﺳﺖ.
 .۵ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آﺟﯿﻞ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮی ﺑﻪ
ﺷامر ﻣﯽرود .آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﻤﻮم و آﻓﺖﮐﺶ
ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﴬ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و از ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک و ﭘﯿﺮی زودرس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
اﺛﺮات دﯾﮕﺮ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
 .۶ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿامریﻫﺎی ﻣﻐﺰی
ﻣﻐﺰداﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷنت اﻣﮕﺎ ۳از ﺑﯿامریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و اﻓﴪدﮔﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮕﺎ ۳ﯾﮏ ﻣﺎده ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﻣﻐﺰ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻣﮕﺎ ۳ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺷﺎدیﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻐﺰ زﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ ذﻫﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﻣﯿﺎنوﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در اﯾﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود.
 .۷ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ
اﮐرث ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آﺟﯿﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ .آﻫﻦ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دﭼﺎر ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﴎدرد ،ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ متﺮﮐﺰ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻋﻼرﻏﻢ متﺎم ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ از آﺟﯿﻞ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ،آﺟﯿﻞ دارای ﻣﴬاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻐﺰﻫﺎ
ﺟﺰو آﻟﺮژیزاﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در اﻧﻮاع آن ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدو ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﴫف ﺑﺎدام و ﭘﺴﺘﻪ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﺮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﺋﻢ آﻟﺮژی ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﻬﯿﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن و
ﺻﻮرت ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺗﻬﻮع و اﺳﻬﺎل و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ .آﻟﺮژی ﻫﯿﭻ راﻫﮑﺎری
ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ آن ﺣﺬف ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻟﺮژی دارﯾﺪ.

ﻧﮕﻬﺪاری آﺟﯿﻞ
آﺟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﻣﴫف ﺷﻮد .ﭼﻮن
اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺟﯿﻞ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﴬ اﺳﺖ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ آﺟﯿﻞﻫﺎ را
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ و داﻧﻪ ﮐﺘﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﯾﺪ و آن را از ﺟﺎی ﻣﻌﺘﱪ
ﺑﺨﺮﯾﺪ.
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