ـﺮات و
ـﺖ؟  +ﻣﻀـ
ـﺎﻫﺨﻮاری ﭼﯿﺴـ
ﮔﯿـ
ﻣﻌﺎﯾﺐ
ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ درﺑـﺎره ﮔﯿـﺎﻫﺨﻮاری و
ﺧﺎم ﺧﻮاری
ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری
ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮران .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران از ﺧﻮردن ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﭼﺮم ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد
ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار ﮐﺎﻣﻞ ) (Veganismﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران در ﻫﻤﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ رﯾﺸﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ دارد .ﺑﺎ وﺟﻮدی
ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ رژﯾﻢ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ اﻣﺎ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم روش ﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮران
ﺧﻮﻧﮕﺮم اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران
ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ:
ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران ﮐﺎﻣﻞ :ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮآورده
ﺟﺎﻧﻮری در وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ.

ﺧﺎم ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران :ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم،
ﺳﺎﻻد و ﻣﻐﺰﯾﺠﺎت اﺳﺖ.
ﻓﺮوﮔﻨﯿﺴﻢ ﻫﺎ :ﺗﻨﻬﺎ از ﻓﺮآورده ﻫﺎ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺟﺎﻧﻮران
ﺣﻖ دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﺳﯿﺒﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری ﺣﺎوی ﺷﯿﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ :ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﯿﺮ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ی
زرده ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار )ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ( و ﺷﯿﺮﮔﯿﺎﻫﺨﻮار )ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺮ(
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺎم ﺧﻮاری
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،رژﯾﻢ ﺧﺎم ﺧﻮاری
اﺳﺖ .ﺧﺎم ﺧﻮاران ﺗﻨﻬﺎ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺦ ﻧﺸﺪه و
اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن روی آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﻫﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﻣﻐﺰﯾﺠﺎت اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ
از آن ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.

ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺧﺎم ﺧﻮاری وﺟﻮد دارد و در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮاد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎم ﺧﻮاران ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺧﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  46درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺣﺮارت ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ﻓﺮﯾﺰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎم ﺧﻮار ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  75درﺻﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اش از ﻣﻮاد ﺧﺎم
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺪه آﻟﯽ
اﺳﺖ؟
ﻫﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻮاﯾﺪ و ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را دارد .ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﻀﺮات ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری در
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺳﺒﻮس
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﻏﻼت
ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از دﯾﮕﺮ ﻓﻮاﯾﺪ آن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﺪن از ﻣﻮاد زاﺋﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

دار آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ
ﺳﺮﻃﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ
ﮐﺎﻫﺶ اوره و ﮐﻠﺴﺘﺮول و

ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ،روی ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dدر ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻮﻧﺪ B12 .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل و
ﺧﻮﻧﺴﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮ و ﺟﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﻤﺒﻮد آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در رژﯾﻢ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
ﻫﺪف ﻣﺎ از ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺗﻨﻬﺎ راﺿﯽ ﮐﺮدن ﻣﻌﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﻼک اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ی ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه و درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮط

