ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

صبحانه

اﮔﺮ از ﺷام ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﻓّﻘ ّﯿﺖ ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز
ﭼﯿﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺷام ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟! ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب؟! ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ؟! ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ؟!
متﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷام از
متﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎمل ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﺰء اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻮﻓّﻘﯿّﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﺷامر ﻣﯽرود .ﺑﺪون ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻣﻐﺰ اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دروس
ﺣﻔﻈﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺷام ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ متﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن منﯽ دﻫﯿﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﴎاغ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮردن ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام راهﺣﻠﯽ اراﺋﻪ منﺎﺋﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺪ منﻮﻧﻪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
را ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد.
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮردن:
 .۱اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﻨﺎع از اﯾﻦ وﻋﺪهی ﻣﻬﻢ ،ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ
در اﺑﺘﺪای روز اﺳﺖ :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺮ ﺧﻮردن وﻋﺪه
ﺷﺎم ،ﻣﴫف ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺷﺐ ﯾﺎ داﺷنت اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در وﻋﺪه ﺷﺎم از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ
زودﺗﺮ ﺷﺎم را ﻣﯿﻞ منﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺒﺢ اﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸﱰی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب وﻟﺮم
ﺑﻌﻼوه آب ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺗﺎزه و ﻋﺴﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﻣﺮﮐﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده
منﺎﺋﯿﺪ.
 .۲ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن زﺣﻤﺖ داده و ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ورزﺷﯽ ﺳﺒﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮﻣﺸﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﻼوه ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺷﺎدی
ﺑﺨﺶ در ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در ﻣﻌﺮض ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ و
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻬﱰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۳ﻧﺪاﺷنت وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ و دﯾﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ :وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ

دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮد ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ آﺷﻔﺘﮕﯽ ،اﺳﱰس و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ را ﺣﻞ منﻮد .اﮔﺮ ﺷام در ﻃﻮل ﯾﮏ روز متﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان
زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ زﯾﺎدی از ﻻﺑﻼی وﻗﺖﻫﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ.
 .۴ﻧﺪاﺷنت ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮردن :ﺷام ﺣﻖ دارﯾﺪ اﮔﺮ ﻫﺮ روز
ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪی ﺗﮑﺮاری ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﯾﺦ زده و ﭘﻨﯿﺮ و ﭼﺎی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ و
دﯾﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﻣﴫف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺷام را در اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯽ ﺗﻨﻮع در ﻧﺎنﻫﺎ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﴫف ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪی اﺷﺘﻬﺎآور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﭽﯿﺪن ﺑﻮی ﻧﺎن در
ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ اﺷﺘﻬﺎ در ﻣﻐﺰ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده
اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻧﺎن ﺗﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎن را روی وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎق ﮔﺎز،
ﺑﺨﺎری ،ﺷﻮﻓﺎژ ﯾﺎ ﺗ ُﺴﱰ و ﻣﺎﮐﺮوﻓﺮ ﮔﺮم ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﺗﺎزه از
ﺧﻮردن آن ﻟﺬت ﺑﺮد.
ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﻣﻐﺰ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺣﺘام ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﴫف ﻫﺮ روز ﭘﻨﯿﺮ در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻌﺎدل ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﮐﺎرآﯾﯽ آن
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﯿﺮ از ﮔﺮدو ،ﮐﻨﺠﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺳﯿﺎهداﻧﻪ ﯾﺎ
زﯾﺮه و ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﻣﻌﻄّﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻧﺎن و ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر ﯾﺎ ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ )ﻣﯿﺰان ﻣﴫف آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ۳
ﻗﺎﺷﻖ ارده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﯾﺎ ﺷﯿﺮه اﺳﺖ(.
ﻧﺎن و ﺣﻠﻮا ﺷﮑﺮی ﯾﺎ ارده و ﺷﯿﺮه ﮐﻪ ﯾﮏ مبﺐ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺷامر
ﻣﯽرود.
اﻧﻮاع ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﺮه ﯾﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن) .ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ آب ﭘﺰ ،ﻧﯿﻤﺮو ﯾﺎ اﻣﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﭘﺎﺷﯿﺪن ﮐﻤﯽ ﻧﻌﻨﺎع روی ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ آن را ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ،ﻓﺮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﺮه ﺑﺎدام ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻬﱰ

اﺳﺖ از ﻫﻞ و دارﭼﯿﻦ و ﺳﯿﺎه داﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه و از ﻋﺴﻞ و ﺷﯿﺮه
اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺣﻠﯿﻢ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﯽ دارﭼﯿﻦ و ﺷﮑﺮ.
ﺧﻮراک ﻟﻮﺑﯿﺎ ﮔﺮم )ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ( ﯾﺎ ﺧﻮراک ﻋﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎز
داغ و منﮏ و ﻓﻠﻔﻞ) .اﻓﺰودن ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﯾﺎ ﮐﺮه ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدو  ،ﮐﻨﺠﺪ و ﮐﻤﯽ ﺳﯿﺎه داﻧﻪ ﯾﺎ زﯾﺮه و ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ،ﺳﯿﺐ ،ﻣﻮز ،ﮔﻼﺑﯽ و ﺑﻪ.
ﻧﺎن و ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮه) .از ﻣﺮﺑﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻨﻮع در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺮﺑﺎی ﻫﻮﯾﺞ  ،ﺑﻪ و ﺳﯿﺐ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺮای ﺻﺒﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
ﺗﺬﮐﺮ :ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻣﻪ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﯾﺎ
ﺷﮑﻼت ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﴫف آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ :ﻣﴫف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺘام ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ درﺳﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدن آن ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ درس ﺗﺎﻣﯿﻦ منﯽﺷﻮد و ﯾﺎدﮔﯿﺮی و متﺮﮐﺰ در اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
نگارش :ندا كلكتهچى
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