ﻛﺒﺎب ذﻏﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻛﺒﺎب ﮔﺎزي؟ ﻛﺪام ﻳﻚ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺳﺖ؟

سواالتی که به احتمال زياد ذھن خيلی ھا را به خود مشغول کرده است:
آيا کباب ذغالی سرطانزاست؟ يا کباب درست شده از گاز سرطانزاست؟چرا کباب پزی ھای داخل شھر ،شيوه استفاده از ذغال را نغيير داده و از گاز شھری استفادهمی کنند؟ و آيا اين شيوه صحيح است؟
اصال کباب کردن گوشت کاری صحيح است؟در ادامه…
در قسمت اول پرسش و پاسخ ھايی را که از آقای دکتر آراسب دباغمقدم متخصص بھداشت
مواد غذايی توسط مجله سالمت انجام شده است را می آوريم؛
در قسمت دوم ھم خبری را از پايگاه ھای مختلف خبری به صورت نقل قول ذکر ميکنيم؛
.قسمت اول:
سالمت :آقای دکتر! آيا میتوان کباب کردن را روش مناسبی برای پخت مواد غذايی دانست؟
با توجه به اينکه در روش کباب کردن مواد غذايی ،روغنی به کار نمیرود تا جذب ماده غذايی
شود و انرژی دريافتی آن را باال ببرد و چاقی و مشکالت ناشی از آن مانند
تصلب شرايين را برايمان در پی داشته باشد ،میتوان گفت اين روش نسبت به روش سرخ

کردن ،برتری دارد.
سالمت :آيا کباب کردن مواد غذايی ،مضراتی ھم دارد؟
البته! مضرات روش کبابپز کردن مواد غذايی معموال در مقايسه با روش پختن مورد بررسی
قرار میگيرد .میتوان گفت با استفاده از اين روش ،میتوانيم مطمئن باشيم که مغز يا ماده
غذايی يا ھمان گوشت مصرفی ،حرارت مناسبی میبيند و خوب پخته میشود و اگر احتماال
ميکروارگانيسم يا عامل بيماریزايی در آن وجود داشته باشد ،در اثر ھمين حرارت )نه به طور
صددرصد( ،به احتمال زياد از بين میرود .اما در روش کباب کردن ،به خصوص اگر به
درستی انجام نشود ،ماده غذايی حرارت الزم را نمیبيند و به خوبی مغزپخت نمیشود.
سالمت :حرارت الزم برای پخت انواع گوشتھا چقدر است؟
در مورد گوشت قرمز ۶۵ ،درجه سانتیگراد و در مورد مرغ ٧۵ ،درجه سانتیگراد برای پخت
کامل ،حرارت الزم داريم اما معموال در روش کباب کردن ،چنين اتفاقی نمیافتد و گوشت برای
پخته شدن ،حرارت کافی نمیبيند .وقتی گوشت را درست و اصولی کباب نکنيم ،حرارت به
طور منظم و مناسب به ماده غذايی نمیرسد ،در نتيجه ،امکان پختن يا حتی سوختن سطح ماده
غذايی و مغزپخت نشدن آن وجود دارد .اگر ميکروارگانيسم يا انگلی در گوشت وجود داشته
باشد ،از بين نمیرود و امکان زنده ماندن ،انتقال آن به بدن افراد ،ابتال به مسموميت و
آلودگیھای انگلی وجود خواھد داشت.
سالمت :آيا تفاوت خاصی بين کباب کردن روی زغال با کباب کردن با استفاده از دستگاهھای
باربکيو وجود دارد؟
يکی از داليل محبوبيت کباب زغالی بين مردم ،ترکيب ھای مختلفی است که ھنگام کباب کردن
آزاد میشود .تعدادی از اين ترکيبھا ،ترکيبھای آروماتيک يا معطر ھستند که باعث محبوبيت
کبابھای زغالی بين مردم میشوند .يعنی اگر شما گوشت را روی اجاق گاز يا با استفاده از
باربکيوھايی که زغال ندارند و فقط با حرارت ماده غذايیتان را میپزند ،کباب کنيد ،ديگر آن
ترکيبات معطر و طعم مطلوب کباب زغالی را نخواھيد داشت .شايد بتوان گفت که از نظر ذائقه،
حذف زغال در فرآيند کباب کردن معموال باب طبع مردم نيست .اما از نظر ايمنی غذايی ،با
حذف زغال ،ديگر مباحث مربوط به سرطانزايی که چندان ھم ثابتشده نيستند ،در مورد کباب
مطرح نخواھد بود .البته اين نکته در مورد باربکيوھايی است که با استفاده از انرژی برق کار
میکنند ،وگرنه استفاده از باربکيوھايی که محفظه زغالی دارند و دود زغال باالخره به ماده
غذايی میرسد ،تفاوتی با کباب کردن روی منقل ندارد.

سالمت :آيا نشستن خاکستر زغال روی ماده کبابشده ضرری دارد؟
راستش در تمام مطالب و مقالهھای علمی آمده است که از خوردن قسمتھای سوخته کباب
خودداری کنيد اما ھيچ کجا بحثی در مورد خاکستر زغال مطرح نشده است و نمیتوان با
اطمينان در اين مورد صحبت کرد.
سالمت :آيا چربی فراوان گوشت ،میتواند تاثير مثبت يا منفی روی روند کباب کردن داشته
باشد؟
به نظر نمیرسد چربی گوشت باعث بھتر يا بدتر شدن خاصيت گوشتھای کبابی بشود اما به
طور کلی میتوان گفت چون چربیھا محل تجمع داروھا ،آنتیبيوتيکھا ،سموم و بسياری از
موارد مشابه ھستند ،معموال توصيه میکنيم چربی گوشتھا پيش از مصرف گرفته شوند.
سالمت :به نظر شما کباب کردن گوشت روی اجاقگازھای خانگی با کباب کردن روی زغال،
تفاوتی ھم دارد؟
ھمانطور که اشاره کردم ،با حذف زغال ،گوشت مصرفی فقط حرارت میبيند و ديگر آن طعم
مطلوب کباب را نخواھد داشت .به نظر نمیرسد که گوشتھا روی حرارت شعله گاز ھم به
خوبی مغزپخت شوند اما ديگر بحث وجود ترکيب ھای حلقوی که از چوب و زغال ساطع
میشوند ،در ميان نيست .بھتر است بدانيد که برخی ترکيبات منتشره از زغال در حال سوختن
مشکوک به سرطانزايی ھستند که حين کباب کردن روی شعله گاز به وجود نمیآيند.
سالمت :چه توصيهھايی برای کباب کردن درست گوشتھا داريد؟
شايد برايتان جالب باشد که بدانيد بر اساس گزارشھايی که ما در سالھای قبل و در فصل
تابستان که فصل تفريح و گردش است ،داشتهايم ،متوجه شديم برخی از افراد برای درست
کردن کباب از چوب برخی از گياھان مانند خرزھره استفاده کرده و دچار مسموميت شده بودند
چون خرزھره يک گياه سمی است .بھتر است حتما برای درست کردن کباب ،سيخ و وسايل
الزم را به ھمراه داشته باشيد و از ھر چوبی به عنوان سيخ استفاده نکنيد.
گوشت را در آخرين مرحله از داخل يخچال برداريد و تا زمان تھيه ،آن را در کلمنی از يخ
)بدون اينکه با يخ تماس مستقيم داشته باشد( نگھداری کنيد .دمای نگھداری گوشت نبايد از
 ٨درجه سانتیگراد باالتر رود در غير اين صورت مدت زمان نگھداری آن نبايد به بيشتر از ٢
ساعت برسد .حواستان باشد که وقتی زغال کامال قرمز شد و به اصالح گل انداخت و شعله
آتش آن فروکش کرد ،کبابھا را روی آن قرار دھيد و عجله نکنيد ،بگذاريد کبابھا به آرامی

بپزند تا مغزشان به خوبی پخته شود .بد نيست اين را ھم بدانيد که استفاده از سيخھای مختلف
)چوبی ،فلزی يا توری( ،تاثيری در بھتر يا بدتر شدن کيفيت گوشت و کباب نخواھند داشت.
قسمت دوم:
به گزارش خبرنگار جامعه جھان ،جديداً مد شده است که کبابی ھا بساط منقل و ذغال را جمع
کردند و از فر متصل به گاز شھری برای کباب کردن گوشت ھا استفاده ميکنند .اين روش
باعث می شود که گاز متان نيمسوز جايگزين گرمای ذغال شود و توليد اين گاز اثرات
نامطلوبی را بر روی سيستم بدنی افراد در پی خواھد داشت.
در طريقه اين نوع پخت ،شعله گاز اجاق آنھا به رنگ ترکيبی آبی و زرد ميسوزد و اين شعله
نشان از ترکيب متان نيمسوز با آنزيم ھای گوشت دارد که فوق العاده سرطان زا و خطرناک
است و اين آنزيم ھا را تبديل به دی متيل فنولوئيل از پايه ھای تحريک متاستاز سلول ھای بدن
مينمايد که ھمان سرطان بافت در بدن است) .مخصوصا ً اگر سطح اسيدوز بدن ھم باال و
نزديک  ۶/۶باشد ،که متاسفانه اين بيماری قطعی خواھد شد).
در اين زمان اگر وسط کباب خود را نگاه کنيد ،می بينيد اصالً تغيير رنگ نداده و فقط بر اثر
تماس با گرمای گاز متان به رنگ بنفش مايل به خاکستری ميزند.
به ھمين دليل تأکيد می شود حتما ً به کبابی ھائی برويد که از ذغال برای کباب کردن گوشت
ھای خود استفاده مينمايند ،چون گرمای آتش ذغال ھمگن است و بدون ضرر گوشت را کباب
می کند.
 – ١کباب کردن بدليل سالمت بيشتر ،نسبت به سرخ کردن راه حل بھتری برای آماده شدن
گوشت می باشد .و اگر بدرستی انجام شود به اندازه روش پختن ،سالمت دارد.
 – ٢گفته شده که کباب کردن با استفاده از ذغال سرطانزاست ولی ھنوز بدرستی اثبات نشده
است.
 – ٣کباب کردن با استفاده از ذغال ،به دليل معطر بودن اين شيوه بين مردم از محبوبيت
باالتری برخوردار است.
 - ۴کباب کردن با استفاده از گاز ،به خوبی گوشت را مغز پخت نمی کند و چون از متان
نيمسوز )شعله زرد و آبی ھنگام ترکيب با گوشت )استفاده می شود باعث سرطان در بافت ھا
می شود.

