خواص و فواﯾد جادوﯾی برخی از انواع تخمه ھا

ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻣﮕﺎ  3ﻏﻨﻲ اﻧﺪ .اﻣﮕﺎ  3ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ
ﻫﺎي ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺧﻮن ،ﺧﻄﺮات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻴﻦ،
ﺧﻄﺮ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻃﺎن و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري در ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ
اﻣﮕﺎ 3ﻫﺎي داروﻳﻲ ،ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم
رﺳﻴﺪن ،ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ
ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻢ داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻔﻴﺪ( آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ...در اداﻣﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع (اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع
.ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ

انرژی ساز :تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان سرشار از فسفر ،منگنز ،روی ،پتاسيم ،منيزﯾم ،آھن
و حاوی ميزان قابل توجھی فوالت )اسيدفوليک( ،وﯾتامين B۵و وﯾتامين
ھای دﯾگر گروه  Bاست که اﯾن وﯾتامين ھا باعث می شوند بدن به
خوبی بتواند از کربوھيدرات ھا )قندھا( استفاده کند و پرانرژی باشد.
ﯾک مشت تخمه آفتابگردان  ۵۵درصد تيامين ﯾا ھمان وﯾتامين ١
Bموردنياز روزانه افراد را تامين می کند .تخمه ھای آفتابگردان سرشار
از اسيدھای چرب اشباع نشده چند باندی ،به خصوص اسيدلينولئيک
ھستند که نوعی اسيدچرب امگا  ۶محسوب می شود.
عالوه بر اﯾن ،اﯾن تخمه حاوی اسيدھای چرب اشباع نشده تک باندی
نيز است که اﯾن اسيدھای چرب برای سالمت قلب و عروق بسيار
مفيدند .ﯾک مشت از اﯾن تخمه ھا ٩٠ ،درصد نياز روزانه به وﯾتامين E
را تامين می کند .در  ١٠٠گرم تخمه آفتابگردان  ۵٨٠کالری انرژی
نھفته است .اﯾن تخمه حاوی  ٢۴درصد مواد پروتئينی ۴٧ ،درصد
روغن ٢٠ ،درصد کربوھيدرات و سرشار از فسفر ،پتاسيم ،آھن،

کلسيم ،منيزﯾم و وﯾتامينB ، Aو  Eاست.

دشمن پوکی استخوان :تخمه ھندوانه

 ١٠٠گرم تخمه ھندوانه ۵٩٠ ،کالری انرژی دارد و در  ١٠عدد آن۵ ،
کالری انرژی نھفته است .ترکيب ھای موجود در اﯾن تخمه مانند انواع
دﯾگر است و مصرف متعادل آن می تواند از کم خونی ،بی اشتھاﯾی،
سوءجذب و التھاب جلوگيری کند .اﯾن تخمه بيشتر به نام تخمه
جابانی (ژاپنی( معروف است و کلسيم آن برای زنان ﯾائسه در
پيشگيری از ابتال به پوکی استخوان مفيد به نظر می رسد .تخمه
جابانی با توجه به گونه ھای مختلف ھندوانه اندازه ھای رﯾز و درشت
دارد و می توان آن را به صورت بوداده در طعم ھای نمکی )البته کم
نمک( ،گلپر و آبليمو مصرف کرد.

خون ساز :تخمه خربزه

مغز تخمه خربزه بوداده حاوی چربی ،پروتئين ،آھن ،وﯾتامين  Eو فيبر
است .تخمه خربزه نيز غنی از مواد معدنی و وﯾتامين ھاست ،به
خونسازی کمک می کند و خاصيت آنتی اکسيدان دارد.

سالمت پروستات :تخمه کدو

با خوردن  ١٠٠گرم تخمه کدو نيمی از نياز روزانه بدن به منگنز ،منيزﯾم
و فسفر تامين می شود .تخمه کدو می تواند برای سالمندانی که در
معرض پوکی استخوان قرار دارند آجيل مناسبی باشد .به عالوه تخمه

کدو در حفظ سالمت پروستات نقش ضدالتھابی اﯾفا می کند .تخمه
کدو تنبل بھترﯾن منبع منيزﯾم است و به گفته دانشمندان ،سطح باالی
منيزﯾم در خون تا  ۴٠درصد احتمال مرگ زودرس را کاھش می دھد.
در پاﯾيز که فصل کدوتنبل است می توانيد تخمه آن را خشک و اﯾن
دانه را به برنامه غذاﯾی روزانه تان اضافه کنيد .در ھر  ٣٠گرم دانه
برشته شده کدو تنبل ١۵٠ ،ميلی گرم منيزﯾم وجود دارد .برخالف افکار
عمومی تخمه کدو دفع کننده کرم است و باعث افزاﯾش و تقوﯾت
حافظه می شود .تخمه کدوی کاغذی نيز سرشار از فيتوسترول و
وﯾتامين  Eو اسيدھای چرب لينولئيک است و برای ورم پروستات و
سوزش مجاری ادرار استفاده می شود.

مغز تخمه پوست کنده بخورﯾم ﯾا نه؟

از مصرف مغز تخمه ھا به صورت پوست کنده و آماده حتی االمکان
خودداری کنيد زﯾرا در اﯾن صورت ھم از مصرف تخمه لذت کمتری می
برﯾد ،ھم کالری خيلی باالﯾی درﯾافت می کنيد .عالوه بر اﯾنھا ،احتمال
اکسيده شدن اﯾن مغز تخمه ھا بيش از خود تخمه ھاست .در ضمن
اگر از ھر چند تخمه ای که می خورﯾد ﯾکی تلخ است معنی آن اﯾن
.است که اﯾن تخمه ھا در حال فساد ھستند

و امــــــــا؛ مضرات مصرف بی روﯾه تخمه ھا

در مصرف انواع تخمه ھا محتاط باشيد چراکه زﯾاده روی در مصرف آنھا
به دليل چربی و کالری باال منجر به اضافه وزن می شود و نمک به کار
رفته در آنھا برای طعم دار شدن باعث افزاﯾش فشارخون و برخی
عوارض دﯾگر در بدن خواھد شد بنابراﯾن بھتر است از آجيل ھاﯾی

استفاده کنيد که طعم دﯾگری به غير از شوری برای آنھا در نظر گرفته
شده است .اگرچه تخمه ھا از ھر نوع فيبر محلول و نامحلول ،غنی
ھستند ولی عمدتا ميزان فيبر نامحلول باالتری دارند .مصرف متعادل
اﯾن خوراکی برای افرادی که به ﯾبوست ،بيماری ھای التھابی،
سرطان روده بزرگ ،افزاﯾش چربی و فشارخون مبتال ھستند ،مناسب
.خواھد بود
فراموش نکنيد در اثر حرارت نامطلوب ،چربی تخمه نيز دستخوش
تغييرات نامطلوب و روغن مفيد آن به روغنی مضر تبدﯾل می شود.
پروتئين و کربوھيدرات ھای آن نيز به علت قھوه ای شدن افت تغذﯾه
ای پيدا می کند .اگر درجه حرارت خيلی باال باشد ،با تشکيل مواد
سمی که بوی تند نامطلوبی دارد شروع به تجزﯾه شدن و سوختن
می کنند بنابراﯾن توصيه می شود ھميشه از آجيل ھای بو نداده
استفاده کنيد ﯾا در صوت لزوم ،بو داده آن را از مراکز معتبر وزارت
.بھداشت که دارای مجوز بھداشتی و تارﯾخ مصرف ھستند ،تھيه کنيد

