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خواردەمهنی سالم کات ك لهشی مرۆڤ له
ههنبهر نهخۆشييهکان پار زگاريی دەکا،
بهردەوام و ﻻی کهم تهنيا نيو کاتژم ر له
ڕۆژدا جوو نهوەی لهشيی ههب

٢

پ ش گوته:
ئهگهر ﻣرۆڤ بيتوانيبايه له داهاتوودا به خواردنی حهب کی تايبهت
بهربهرهکانی لهگهڵ نهخۆشييهکان کردبا ،جا له نهخۆشی د هوە بﮕرە ههتا
سهرەتان و نهخۆشی شهکر ،گوشاری خو ن ،سهکته ،خهﻣووکی و ههر
نهخۆشيهکيتر ،فانتازيايهکی گهل ك خۆش دەبوو .به م ئهو فانتازيايه وەدی
دێ ئهگهر ﻣرۆڤ ف ر ب له ﭘهنا خواردەﻣهنی سالم ڕۆژانه تهنيا نيو
کاتژﻣ ر به م به ش وەی بهردەوام و سيستﻣاتيك واته ههﻣوو ڕۆژێ
چاﻻکی وەرزشی ههب  .ئهو حهبه سيحراويه لهڕاستيدا بوونی ههيه:
"ناوی چاﻻکی لهشيی و خواردنی سالمه" .ئهو چاﻻکيه به ﻣانای
بهڕ وەبردنی ﻣاراتۆن يا وەرزشی قورس نييه ،باوەکوو تهنيا  ٣٠خولهك
له ڕۆژدا ﭘياسهکردن و جوو نهوە له سرووشتدايه.
بهداخهوه بههۆی خواردنی خواردهﻣهنی چ کراو و چهوريی ناسالم
زۆربهی ﻣرۆڤی ئهﻣڕۆيی تووشی ک شهی س ﻣهتی و بهتايبهت دوو
نهخۆشيی گوشاری خو ن و تهنگ بوونهوهی ڕهگهکانی خو ن که له
نههايهتدا ﻣرۆڤ تووشی سهکته کردن دهکا ،دهبن .دياره بۆ
کهﻣکردنهوەی ئيﻣکانی سهکتهکردن له ڕ ﮕای دهوا و دهرﻣانهوه دهکرێ
ﭘلهی گوشاری خو ن کهم بکر تهوه ،ياخود خو ن تهراوبکر تهوه ،به م
به گشتيی دهوا و دهرﻣان ههﻣيشه ئاسهواری خۆيان لهسهر لهشی ﻣرۆڤ
بهج د ن بهتايبهت ئهو کاتهی بهردەوام و بۆ ﻣاوەيهکی زۆر که کيان
ل وەربﮕيرترێ .سهرهڕای يارﻣهتيدانی ئهو دەوا و دەرﻣانانه بۆ
چارهکردنی نهخۆشييهکان دهتوانن چهندين ک شهی س ﻣهتی تر بۆ
نهخۆشهکه دروست کهن.
به م له ﭘهنا ڕ ﮕاچارهی ﭘزيشکی ،ﻣرۆڤ ڕ ﮕايهکی دووههﻣی ههيه و
دهتوانی به ب خواردنی دهوا و دهرﻣان و تهنيا بههۆی که ك وهرگرتن له
خواردهﻣهنييه سرووشتيهکان نهخۆشييهکهی چاره بکا.
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ﻣن خۆم ههم گوشاری خو نم له سهر يه و ههم بههۆی سهکته که
نيزيکهی  ١٨ساڵ بهر له ئ ستا تووشی بووم ناچار کرام له دهوای
تهراوکردنی خو ن و نهزﻣکردنی گوشاری خو ن که ك وهربﮕرم .ئهو
ﻣاوهيه ههتا سا ك ﭘ ش ئهﻣڕۆ ،ههﻣوو ڕۆژ ك بهيانان دوو حهبم
دهخوارد ،واته  ١٧ساڵ بهردهوام ئهو دوو حهبهم خواردووه .دياره ههر
وهك دوکتورهکان ده ن کارت کهری دهوا و دهرﻣان لهسهر ههر ﻣرۆڤه ك
جياوازه.
بۆچی ﻣن به ش وهيهکی ڕاديکاڵ ئاڵ و گۆڕم بهسهر چهشنی
خواردهﻣهنی خۆﻣداه نا؟ چهند ساڵ بهر له ئ ستا له ڕۆژ کی وهرزی
بههاردا وهك عادهت کی ڕۆژانه خهريکی هه تن له ل رهوارهکانی
دهوروبهری شاری ه ن ف له و تی ئا ﻣان بووم .ههستم کرد بارودۆخی
لهش و بهتايبهت ل دانی د م وهك ڕۆژانيتر ئاسايی نهبوو .گو م نهدايه و به
گرنﮕم دانهنا .چهند ڕۆژ ك دواتر که لهو سهردهﻣهدا له کارخانهی ﻣاش ن
سازی فۆردی شاری کۆ ن به ش وهی بهردهوام شهوکاريم دهکرد،
نيزيکهی کاتژﻣ ری ٣ی بهيانی ئهو ڕۆژه بۆ ﻣاويهکی کورت ههستم کرد
ﻻی چهﭘی لهشم سڕ بووه .هاوکار کی ئا ﻣانيم له ﭘهنا بوو ،بارودۆخی
خۆﻣم بۆ گ ڕاوه .بردﻣی بۆ ﻻی دوکتوری ک شکی کارخانه ودوای گرتنی
گوشاری خو ن و بهستنهوه به کهرهسهی کارديۆگرافی ) (EKGچ شت کی
گرنﮕی نهتوانی ببين و ﭘ شنياری ﭘ کردم بچﻣه ﻻی دوکتوری تايبهتيی.
بهيانی ئهو ڕۆژه چووﻣه ﻻی دوکتور و دوای ﻣعاينهکردن و چوونه ژ ر
کهرهسهی تايبهت ) ،(MRTﭘ ی ڕاگهياندم که ج ی نيﮕهرانی نييه و تهنيا
سهکتهيهکی خهفيفی دڵ بووه .سهکته ههر وهك زۆر کهس ديزانن بههۆی
ڕاوهستانی له ناکاوی خو ن له ڕهگدا بۆ ﻣاوهيهکی کورت ﭘ ك دێ.
هاوينی ﭘ شوو بههۆی چوونه سهری قورسايی لهشم هاتﻣه سهر ئهو
قهناعهته چهشنی خورادنم بﮕۆڕم .نيزيکهی سا که وگان دهژيم واته
گۆشت و هيچ بهرههﻣ کی حيوانی وەك شير ،کهره ،ﭘهنير ،ه لکه ،ﻣاست
و  ...ناخۆم .دياره بههۆی ئهو ئا وگۆڕهوه و بۆ ئهوهی ويتاﻣينی کافی به
لهشم بﮕه ينم ،زانيارييهکی زۆرم لهسهر چهشنی خواردهﻣهنيی گيايی
٤

وهدهست ه نا .بهو هۆيهوه بۆم ڕوون بۆوه تا چ ڕادهيهك ئهو
خواردهﻣهنيانه دهتوانن کارت کهريان لهسهر گوشاری خۆينم و
تهراوکردنهوەی خۆ ن ههب  ،دهستم له خواردنی حهبهکان هه ﮕرت و
ئ ستا تهنيا لهو خواردهﻣهنيانه که ك وهردهگرم .شايانی گوتنه که تهنيا
بههۆی گۆڕانی خواردەﻣهنی و به ب رژيﻣی خواردن ١١ ،کيلۆ کز
بووم.
دياره سرووشتيه ههر ﻣرۆڤ ك دهب خۆی بڕيار بدا چ ﻣ تۆد ك بۆ
چارهکردنی نهخۆشييهکهی هه بژ رێ ،به م سهرهڕای ئهوهش ﻣن ل رهدا
ئهزﻣوونهکانی خۆم و ئهو زانيارييانهی لهو ﻣاوهيهدا کۆم کردوونهتهوه
لهبهر دهستی خو نهری ﻣا ﭘهڕی ڕۆژهه ت  /بۆکانی دادهن م.
له وهتا لهبيرﻣه بهردهوام وهرزشم کردووه به م نهك ڕاستهوخۆ بۆ
س ﻣهتی لهشم ،چونکه ﻻی کهم له سهردهﻣی گهنجيﻣدا هيچ ک شهيهکی
س ﻣهتيم نهبوو ،باوهکوو زياتر به ﭘ چهوانه :وهك ﻣرۆڤ کی ئه کۆ ی که
ئه کۆڵ دهب به لهشی بﮕه ين  ،ﻣنيش خووم به وهرزش گرتبوو و
بهردهوام بۆ ڕازی ڕاگرتنی خۆم بهڕ وهم دهبرد .ڕاستيهکهی لهو ﻣاوەيهی
بهردەوام چاﻻکيی وەرزشيم ههبوو ،ههرگيز بيرم له س ﻣهتی لهشم
نهدهکردهوه و خۆم ﭘ وه ﻣاندوو نهدهکرد چونکه هيچ ک شهيهکم نهبوو.
به م لهوەتی ک شهی س ﻣهتيم کهوتۆته ژ ر ﭘرسيارەوە ،ههوڵ دەدەم به
ش وەيهکی زانستيی بۆ س ﻣهتی لهشم زانياری کۆ کهﻣهوە و تهنيا ئهو
خواردەﻣهنيانه دەخۆم که بۆ لهش قازانجی ههيه و له ﭘهناشيدا چاﻻکيی
وەرزشيم ههيه.
ئهويکه جوو نهوەی سيستﻣاتيك گرنﮕه ،ههﻣووﻣان دەيزانين ،به م
و دەچی نهزانين که چهندە گرنﮕايهتی بۆ س ﻣهتی ﻣرۆڤ ههيه.
جوو نهوە و چاﻻکی لهش زۆر لهوەش زياترە:
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جوو نهوە و چاﻻکی وەرزشی يارﻣهتی دەرە بۆ ڕاگرتنی قورسايی
لهش ،سووتاندنی چهوری ،باشترکردنی گهڕانی خو ن ،باشتر بيرکردنهوە
و تهنانهت کارت کهری لهسهر "ژ ن"ە کانی ﻣرۆڤيش دادەن .
ک شهی زۆربهی ﻣرۆڤ لهﻣرۆدا تهنيا خواردنی خواردەﻣهنيی ناسالﻣه
و ههر بهو هۆيهوە تووشاين به نهخۆشی دڵ ،نهخۆشی شکر و نهخۆشيی
قه هويهوە دەب .
بهتايبهت لهﻣڕۆدا زۆربهی ئاژە داران بۆ ئهوەی ئاژە هکان و
بهرههﻣهکانيان وە ﻣدەرەوەی زياتر له  ٧ﻣليارد ﻣرۆڤ بن ،به ش وەی
چ کراو واته به که کوەرگرتن له ﻣاکه کيﻣياييهکان بهرههﻣيان د نن .ئهو
خواردەﻣهنييه چ کراوانه و کارت کهريی ﻣاکه کيﻣياييهکان بوونهته هۆی
ﭘ که نانی چهندين نهخۆشی لهناو کۆﻣه ﮕاکاندا وەك نهخۆشيی شهکر،
ههﻣوو چهشن سهرەتانهکان و بهتايبهت نهخۆشيی قه هوی.
بههۆی ههستی خۆشهويستيی تاقﻣ ك ﻣرۆڤ بۆ ئاژه نی سهر زهوی و
ه ند کيشيان بۆ بهڕ وەبردنی ژيان کی سرووشتی و سالم ،بهگشتی به دوو
ش وهی "وگتار" و "وگان" خواردهﻣهنی و ويتاﻣين به لهشيان دهگه ينن.
"وگتار" يا "وگتاريزم" ئهو کهسانهن که له خواردنی گۆشتی ئاژه ن
چاوﭘۆشی دهکهن و خواردنيان سهوزی ،ﻣيوه ،دانهو هکان و بهرههﻣی
ئاژهڵ وهك شير ،ﭘهنير ،کهره ،ه لکه و  ...خواردهﻣهنييهکانيتره" .وگان"
يا "وگانيزم" ئهو کهسانه دهگر تهوه که نهك ههر گۆشتی ئاژهڵ ،باوهکوو
ههرچهشن بهرههﻣ کی ﭘهيوهندايهتی به ئاژه هوه ههب  ،نايخۆن.
دياره له ش وهی دووههم واته وگانيزﻣدا دهب ﻣرۆڤ زۆر زانايانه و به
وريايی بهڕ وهی بهرێ ،دهنا ڕهنﮕه ﻣرۆڤ تووشی نهخۆشيی و ک شهی
کهﻣه نانی ويتاﻣين و ﻣاکه ﭘ داويستييهکان بۆ لهش بکا.
ههرکهس ﭘ يواب "وگتاريزم" و "وگانيزم" دۆزينهوهيهکی سهدهی
بيستهﻣن ،له هه ه دايه .له سهدهی ناوهڕاستهوه بهردهوام ﻣرۆڤ و
گرووﭘی جياواز ههبوون که خواردنی گوشتی ئاژهڵ و بهرههﻣهکانيان به
٦

هۆی جياوازهوه ڕهد کردۆتهوه .به در ژايی ﻣ ژوو بهردهوام کهسايهتی
ناوداری ناو کۆﻣه ﮕاکان ههبوون که قاويان بۆ خواردنی خواردهﻣهنی
جيا له گۆشتی ئاژهڵ و بهرههﻣهکانی کردووه .ل رەدا ههوڵ دەدەم لهسهر
ئهو دوو ﻣ تۆدە به کورتی و به ﭘ ی ئهزﻣوونهکانی خۆم بڕ ك زانياری به
خو نهری ﻣا ﭘهڕەکه بدەم.

نادر فهتحی بۆکانی )شوانه(
بانهﻣهڕەی  ٢٠١٩ی زايينی

٧

پهرهسهندنی "وگتاريزم" ههتا "وگانيزم" له سهردهمی کهوهنهوه تا
ئهمڕۆ:
ﻣ ژووی وگتاريزم و وگانيزم له سهردەﻣی کهوەنهوە لهگهڵ فيساغورس
) ٥٧٠تا ٥٠٠ی ﭘ ش زايين( دەست ﭘ دەکا .فيساغورس له گوتهيهکی
بهناوبانﮕيدا دە " :ههﻣوو ئهو کارانهی ﻣرۆڤ بهسهر ئاژە يدا د ن ،
ڕۆژ ك ئاکاﻣهکهی دەگهڕ تهوە بۆ خودی ﻣرۆڤ" .ئهو نهك ههر
قوربانيکردنی ئاژە هکان بههۆی باوەڕی ئايينييهوە ڕەد دەکاتهوە باوەکوو
چاوﭘۆشی له خواردنی گوشتی ئاژە نيش دەکا .ديارە فيساغورس لهگهڵ
بۆچوونهکهی به تهنيا نييه ،ﻣرۆڤ کی زۆر بهو هاوفيکری و بۆچوونهوە
له دەوری کۆ دەبنهوە به م بزووتنهوەيهکی بڕياردەری ل دروست ناب .
هاوکات لهگهڵ ئهو سهردەﻣه واته  ٦٠٠ساڵ ﭘ ش زايين
بزووتنهوەيهکی يۆنانی به ناوی " "Orphikerههبوون که ئهوانيش خواردنی
گۆشتيان ڕەد کردۆتهوە به م بههۆی ئايينی – فيلهسۆفييهوە .ئهو گرووﭘه
لهسهر ئهو باوەڕە بوون که ههر وەك رۆحی ﻣرۆڤ دوای ﻣردن له ناو
ناچ  ،ئاژە يش رۆحيان ههيه و دوای ﻣردنيان زيندوو دەﻣ ن  .ئهوە بۆ
ئهو گرووﭘه به ﻣانای چاوﭘۆشيکردن له خواردنی گۆشت ،ه لکه و
تهنانهت که ك وەرنهگرتن له ﭘهشم و ﭘ ستی ئاژە هکانيش بووە.
به دوای ڕووخان و لهناوچوونی سهردەﻣی کهوەن و دەچ وگتاريزم و
وگانيزﻣيش لهبير چووب تهوە .ديارە له سهردەﻣی سهدەی ناوەڕاستيش
تاقﻣ ك ﻣرۆڤی ئايينی گوشت خواردنيان به باش نهزانيوە به م ئهو
کارەيان زياتر هۆی ئايينی بووە و نهك هۆی ئهخﻼقی .لهگهڵ دەستﭘ کی
سهردەﻣی نوێ ﻻيهنﮕرانی وگتاريزم و وگانيزم چاﻻك دەبنهوە :بۆ و نه
لئۆناردۆ داوينچی " ١٤٥٢) "Leonardo Da Vinciتا  (١٥١٩ژيان کی
وگتاريی ههبووە.
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له سهردەﻣی ڕۆشنﮕهريشدا ﻣرۆڤی ناسياو ﻻيهنﮕرييان له وگانيزم
کردووە بۆ و نه دەتوانين نووسهرانی ناوداری وەك فرانکۆ د والتر
" ١٦٩٤) "Francois de Voltaireتا  (١٧٧٨و ژان ژاك ڕۆسۆ " Jean
 "Jaques Rousseauناو بهرين .به م به ش وەی بهردەوام و سيستﻣاتيك له
سهدەی  ١٩بهوﻻوە وگتاريزم و وگانيزم له ناو ﻣرۆڤدا ﭘهرەی سهندووە.
يهکهم ڕ کخراوەی فهرﻣيی وگتاريزم سا ی  ١٨٠١له لهندەن ﭘ ك هات که
تا ئهﻣرۆش بهردەواﻣه.
جياوازيی ن وان وگتاريزم و وگانيزم له ﻣ ژووی سهردەﻣی کۆن بهدی
ناکرێ .ڕەنﮕه هۆيهکهشی ئهوە بووب که چاوﭘۆشيکردنی به تهواوی له
بهرههﻣی ئاژەڵ لهو سهردەﻣهدا زۆر کهم بينراوە .به ش وەی فهرﻣی
ﻣ ژووی دەستﭘ کی وگانيزم له ئينﮕليز دەگهڕ تهوە بۆ سا ی  .١٩٤٤له
و تی ئا ﻣانيش وگتاريزم له ﻻيهن کهس ك بهناوی برۆنۆ وولف " Bruno
 "Wolffله سا ی  ١٩٣٣ﭘ ك هاتووە و لهﻣڕۆدا ﻻيهنﮕرەکانی ﭘهرە به
وگتاريزم و وگانيزم دەدەن .له کۆتايی سهدەی  ١٩بههۆی ﭘهرەسهندنی
بزووتنهوەکانی دژ به کوشتن و خواردنی ئاژەڵ ژﻣارەی ﻣرۆڤی "وگتار"
و "وگان"يش ڕووی له زۆربوون کردووە .لهﻣرۆدا ژﻣارەی ﻣرۆڤی
"وگان" نيزيکهی يهك ﻣليۆن کهس گوﻣان دەکرێ که به ﭘ کات و به
گورجی ژﻣارەشيان زياتر دەب تهوە .هۆی زياد بوونی ئهو چهشن ژيانه
چييه؟ چ هۆکار ك بۆته هۆی گرتنی ئهو ڕ ﮕايه و چاوﭘۆشيکردن له
خواردنی بهرههﻣی ئاژە هکان؟

٩

له وگتاريزمهوە بۆ وگانيزم و بهرگريکردن له مافی ژيانی ئاژەڵ
زياتر له نيوەی ﻣرۆڤی وگان ﭘ شتر به ش وەی وگتاری ژياون.
زۆرينهی ئهو ﻣرۆڤانه له ﭘڕۆسهی نهخواردنی گۆشتی ئاژە دا به
ش وەيهکی زانستيی زانياريی لهسهر ئهو چهشن ژيانه کۆدەکهونهوە و
بهرە بهرە بۆيان ڕوون دەب تهوە که هۆکاری زۆربهی نهخۆشييهکانی
ئهﻣڕۆ ﭘهيوەندايهتيی به خواردنی بهرههﻣه حهيوانييهکانهوە ههيه .ههر
وەك ﻣرۆڤ و ئاژە ه شيردەرەکان ،ﻣانﮕا و زۆربهی ئاژە هکانيتر تهنيا له
سهرەتای سهردەﻣی ﻣندا بونياندا شير دەدەن .ديارە بههۆی که كوەرگرتنی
ﻣرۆڤ له شيری ﻣانﮕا ،ژيانی بۆ ﻣاوەيهکی کورت گارانتی دەکرێ و
ناکووژر تهوە ،به م ئاژە ی ن ر به ئانقهست خواردن کی گه ك زۆری له
ﭘ ش دادەنرێ بۆ ئهوەی له ﻣاوەيهکی کهﻣدا قه هو ب و گۆشت بﮕرێ بۆ
ئهوەی بيانکووژنهوە و له گۆشتهکهيان ئهوﭘهری که ك وەربﮕيرترێ .له
سا دا نيزيکهی  ٥٠ﻣليۆن ئاژە ی ن ر )گا( تهنيا له ئا ﻣان دەکوژر ن بۆ
ئهوەی ﭘ داويستيی و خواردنی گۆشتی ﻣرۆڤی ﭘ دابين بکهن .تهنانهت
ﻣانﮕای ﻣ و يا ئهو ﻣريشكانهی ئيتر باردار نابن و ﻣندا يان ناب ياخود
ه لکه ناکهن و له ڕوانﮕهی ئابوورييهوە قازانجيان بۆ خ وەکانيان ناب ،
به ش وەی چ کراو و کيﻣيايی قه هو دەکر ن و بۆ خواردن و فرۆشتن
دەکووژر نهوە.
ئهو بزووتنهوە و ڕ کخراوانهی ﭘار زگاريی له کوشتنهوەی ئاژەڵ
دەکهن ياخود دژ به ڕاگرتنيان له بارودۆخ کی دژوار و ناگونجاودا
ڕادەوەستن ،له ﻻيهن ﻣرۆڤی وگتار و وگانهوە ﭘشتيوانی دەکر ن.
زۆربهی ئهو ﻣرۆڤانه بۆ ﭘار زگاريی له ﻣافی ژيانی ئاژەڵ نايانهوێ
ياخود ناتوانن شاهيدی کوشتنهو و ئهشکهنجهدانی ئهو گيانلهبهرانه بن.
لهسهر بۆچوونی ئهوان ﻣرۆڤ به چاوی زۆردار سهير دەکرێ و ئاژە ی
بهردەستيشی وەك بوونهوەر کی ب ه ز و زﻣان بهستراو که ناتوانی له
ﻣافی خۆی ﭘار زگاريی بکا و له ﻻيهن زۆردارانهوە دەچهوس ندر تهوە و
قوربانی دەکرێ ،سهير دەکرێ.
١٠

له ﻻيهکهوە ﭘهرەسهندنی ههستی خۆشهويستتی لهههنبهر ئاژەڵ و له
ﻻيهکيتريشهوە بهها دان به ﭘلهی س ﻣهتی ﻣرۆڤ و زۆربوونی
نهخۆشييهکان ،ﻣرۆڤ بهرەو ژيانی وگتاری و وگانی هان دەدەن .له
کۆبوونهوەی ﻣانﮕی ﻣای  ٢٠١٥لهسهر تهوەری ﻣافی ئاژەڵ و س ﻣهتی
ﻣرۆڤ ڕاگه يندرا که کارخانه و شرکهته بهرههﻣه نهرەکانی دەرﻣانيی و
بهتايبهت ئانتيبيۆتيك برﭘرسن بۆ ﻣردنی زياتر له  ١٠ﻣليۆن کهس له
سا دا .چونکه يهك له هۆکارە سهرەکييهکان که ك ل وەرگرتن له ئانتی
بيۆتيك بۆ قه هوکردنی ئاژەڵ و گوشتﮕرتنيان له ﻣاوەيهکی کهﻣی کاتيدايه.
سهرەڕای ئهويکه له سا ی  ٢٠١٥بهوﻻوە کهشاوەرزان و ئاژە داران
ناچار به کهﻣکردنهوەی ئانتيبيۆتيك کراون ،به م له کهرەسه و دەرﻣانيتر
بۆ ﭘا ﭘ وەنانی قه هوبوونی ئاژەڵ که ك وەردەگرن.
تاقيکارييه زانستييهکان بهردەوام دەيسهلﻣ نن که خواردەﻣهنی وگان که
تا ڕادەيهکی زۆر ﭘ ش به ﻣاکهی چهوريی و کلوسترين بۆ کۆبوونهوەيان
له لهشی ﻣرۆڤ دەگرن ،له ڕوانﮕهی س ﻣهتييهوە ﭘ ش به نهخۆشييهکانی
وەك سووڕانی خۆ ن له لهشی ﻣرۆڤدا و ههروەها نهخۆشيی دڵ دەگرن و
به ج ی کۆبوونهوەی چهوری ئاژەڵ له لهشی ﻣرۆڤ زياتر چهوری گيايی
و ويتاﻣينی بهکه کی ﻣاکهی خۆراکيی وەك دانهو هکان به لهشيان دەگا که
دەب ته هۆی س ﻣهتی ﻣرۆڤ .بۆ و نه ريسکی ئهگهری تووشبوونی
ﻣرۆڤ به نهخۆشيی شهکر بههۆی خواردەﻣهنی وگان و کهﻣبوونهوەی
چهوری لهش که دەب ته هۆی کزبوون ،زۆر کهﻣتر دەبيتهوە .به هۆی
خواردەﻣهنی گيايی و نهزﻣبوونهوەی گوشاری خۆ ن و ﻣيزانی
کهﻣکردنهوەی چهوريی خو ن به ش وەيهکی ئهر نی کارت کهرييان لهسهر
س ﻣهتی ﻣرۆڤ دەب و ريسکی تووشبوون به سهرەتان تا ڕادەيهکی
زۆر کهم دەب تهوە.
خواردنی سالﻣی خواردەﻣهنيی وگان دەتوان ههﻣوو ﭘ داويستييهکانی
لهشی ﻣرۆڤ دابين بکا .لهو ناوەدا تهنيا ويتاﻣينی " "Vitamin B١٢به لهش
ناگا که له بهرههﻣی ئاژە دا بوونی ههيه ،ئهويش دەکرێ به ش وەی
ويتاﻣينی چ کراو )حهبی تايبهت( به لهشی بﮕه ندرێ.
١١

ژيانی وگان و بهرپرسايهتی مرۆڤ لهههنبهر ژينگه
له زۆربهی ڕوانﮕهکانی ژينﮕهوە دەتوانين هۆکار بۆ ههنﮕاو هه ﮕرتنی
ژيانی وگان هه نينهوە .به ﭘ ی ئهزﻣوونی تاقيکارييه زانستييهکان بههۆی
ڕاگرتن و بهخ وکردنی کاری ئاژە داريی  ١٨له سهدی گازی ناسالم
زياتر بۆ ژينﮕه بهرههم دێ به هه سهنﮕاندن لهگهڵ گازی ﭘ کهاتوو له
کهرەسهی هات و چۆی جيهانی .ﭘيس کردن و ئاڵ وگۆڕبهسهرداهاتنی
کهش و ههوا و لهکارکردنی ﻣاکهی ئهوە ييه )خاو( – دنيا بهرەو ئاڵ و
گۆڕ ل دەخوڕی و بهداخهوە ئاڵ و گۆڕەکهش ئهر نی نييه .ههﻣوو
زانايانی ئهو بوارە لهسهر ئهو بۆچوونهن که لهڕووی ناچاريهوە دەب
ئا وگۆڕ کی ئهر نی ﭘ ك ب  .له ﭘهنا ﻣوبيليته و ﻣود ڕنييهتی دنيای ئهﻣڕۆ
به د نياييهوە خواردەﻣهنی سالم ڕۆ کی گهل ك ﻣهزن دەگ ڕن.
سهرەتای سهدەی بيستهم گوشت وەك خواردەﻣهنييهکی لوکس سهير
دەکرا و ههﻣوو کهس نهيدەتوانی بيکڕێ .به م لهﻣڕۆدا بهتايبهت گۆشتی
چ کراو يهك له ﻣاکه ههرزانهکانی ههﻣوو بازاڕەکانی ئهم جيهانهيه .بۆ
و نه خواردنی گۆشت له ئا ﻣان له سا ی  ١٨٥٠تا ئهﻣڕۆ چوار بهرابهر
بۆتهوە ١.له ههنﮕاوی يهکهﻣدا بهرههﻣه نانی ﻣاکهی خواردەﻣهنی وەك
گۆشت و بهرههﻣی حهيوانی لهو ڕادە زۆرەدا دەکهو ته سهر شانی خودی
ئاژە هکان :ڕاگرتنی ئاژە کی زۆر له ج ﮕايهکی بچووکدا ،لهکاره نانی
ئانتيبيۆتيك و ﻣاکه کيﻣياييهکان بۆ قه هوکردنيان له ﻣاوەيهکی کورتدا و
ههروەها تهفاقی چهوريداری ناسالم دەنبه هۆی نهخۆشييهکانی ﻣرۆڤ.
سهرەڕای ئهوانهش بهرههﻣه نانی گۆشت و ﻣاکه حهيوانييهکان بۆ
نيزيکهی  ٧ﻣليارد ﻣرۆڤ ئهو خا ه نهر نيانهی ههيه:
-

پ ويستبوون به شو ن کی زۆرتر له ژينگه :تا ئهﻣڕۆ نيزيکهی
 ٧٠له سهدەی ﻣهزراکان بۆ ئاژە داريی که کی لی
١
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-

-

-

وەردەگيرترێ .لهگهڵ ئهوانهش ﻣهزرای چاندنی گهرﻣهشانی،
سۆيا يا گهنم بۆ تفاقی ئاژە هکان بهتايبهت له و ته ههژارەکان
بهش کيتر له ژينﮕه لهخۆی دەگرێ.
کارت کهريدانان لهسهر ئاو و ههوا :کوودی ئاژەڵ ،گيای ههرز
و دەرﻣانی کوشتنی ﻣ رۆی دار و گيا و بهکاره نانی ئانتی
بيۆتيك له زۆربهی و ته ﭘ شهسازييهکان بوونهته هۆی ﭘيس
کردنی ئاوی زەريا و ئاوی خواردنهوە و ئالوودەکردنی کهش و
ههوای ژينﮕه.
زۆربوونی لهکاره نانی ئاوی شيرين :بۆ بهرههﻣه نانی تهنيا
يهك کيلۆ گۆشتی ﻣانﮕا ،نيزيکهی  ١٥ههزار و  ٥٠٠ليتر ئاوی
شيرين ﭘ ويسته ٢.ديارە ئهو ﻣيقدار ئاوە تفاق و کوشتنهوە و
خاو نکردنهوەی ئاژە هکان لهخۆ دەگرێ.
تووناکردنی ج ی ژيانی سرووشتی :بههۆی دروستکردنی ج ی
ژيانی چ کراو بۆ ئهو ئاژە ه ڕاگيراوانه که زياتر وەك
بهنديخانهی ئاژە ن دەنو ن  ،ج ی ژيانی سرووشتيی ئاژە هکان
بهرە بهرە بچووکتر دەب تهوە.

بۆ هه نانی ههنﮕاوی باش دژ به ئالوودە بوون و گوشار کهﻣکردنهوە
لهسهر ژينﮕه ،دەب ﻣرۆڤ به ش وەی گلۆبال واته جيهانی بير و
بۆچوونهکهی بﮕۆڕێ .چاوﭘۆشيکردن له خواردنی گۆشت و بهرههﻣی
حهيوانی ههنﮕاو کی گهل ک ﻣهزنه بۆ ڕزگاربوونی ژينﮕه لهو ک شه و
کارەساتهی تووشی هاتوە .چهشنه بهرههﻣه چ کراوەکانی ناو بازاڕی
جيهانی دەتوانن ئهو کارت کهريانهيان ههب :
-

دەتوانن به کارت کهريی ﻣاکه کيﻣياييهکانيان ههر وەك زۆر جار
له بهرههﻣهکاندا دەبينر ن نهك ههر کارت کهری نهر نی لهسهر
س ﻣهتی ﻣرۆڤ دابن ن باوەکوو له کاتی بهرههﻣهينانياندا
زيان کی زۆر به ژينﮕهش بﮕه نن.
http://de.statista.com/themen/١٣١٥/fleisch/
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-

-

-

ههر کهس له کاتی کڕينی جل و بهرگ گرنﮕايهتی به
وگانبوونی ﻣاکهی دروستکراو نهدا ،ئهو کهسه ههنﮕاوی بۆ
ﭘيس کردنی ژينﮕه هه يناوەتهوە .ديارە جيا له ﭘ ست ،ﭘهشم و
ئهنداﻣانيتری ئاژەڵ ﻣاکهی نهفت و گازيش دەگر تهوە که که له
ﻻيهکهوە ژينﮕهی ﭘ ﭘيس دەکرێ و لهو ﻻشهوە ﻣاکهی خاوی
ﭘی لهناو دەبردرێ.
چاندنی تاقهﻣ ك گيای تايبهت دەتوانن فلۆر و بوونهوەری
ﻣهزراکان توونا بکهن .بۆ و نه له ﭘهنا ئهو گيايانهی"ژ ن" ە
کهيان به ش وەی چ کراو ﻣانيﭘۆليرە کراوە ،ناتوانن گيا
سرووشتييهکانيتر بڕو ن.
ڕۆنی داری نهخل )خورﻣا( نهك ههر بۆ دروستکردنی
شوکوﻻت که کی ل وەردەگرن باوەکوو زۆر جاريش له بواری
کوسﻣ تيك بۆ دروستکردنی )ﻣاکهی ئاڕايشی( که کی ل
وەردەگيرترێ .سهرەڕای ئهويکه بۆ چاندنی داری خورﻣا
ﭘﻼنتاژيکی گهل ک ﻣهزن ﭘ ويسته ،زۆرجاريش دەب
زەوييهکهی توونا بکرێ و بهو کارە ﻣاکه ژ ر زەﻣينييهکانييشی
ﭘ لهناو دەبردرێ.

برسيهتی جيهانی ،ڕاگرتنی ئاژە هکان له خراﭘترين بار و دۆخدا،
س ﻣهتی و ژينﮕه و  – ...ش وازی ژيانی ﻣرۆڤی وگان تا ڕادەيهکی زۆر
ئهر نی و ﭘۆزيتيڤ دەنو ن چونکه ئهوان به ش وەيهکی جيددی ههنﮕاو بۆ
ﻣافی ئاژەڵ و خاو نڕاگرتنی ژينﮕه هه د ننهوە.

١٤

هۆکارەکانی بهڕ وەبردنی ژيانی وگانيزم:

بۆ س ﻣهتی

بۆ ﭘار زگاريی له ئاژەڵ

بۆ ژينﮕه

بۆ بهربهرەکانی له ههنبهر
برس هتيی جيهانی

تهنيا ڕ زدانان بۆ ﻣافی ژيانی ئاژەڵ خۆی هۆيهکی سهرەکييه بۆ
نهخواردنی گۆشت و که ك ل وەرنهگرتن له بهرههﻣهکانی وەك ﭘ ست و
ﭘهشم و  ...ديارە س ﻣهتی خۆدی ﻣرۆڤيش له ﻻيهکهوە هۆيهکی باشه بۆ
دەست له يهخهکردنهوەی ئاژە ی ب زﻣان .ﭘاراستنی ژينﮕه و دەستل نهدان
و توونانهکردنی ل رەوارە سرووشتييهکان و بهههدەر نهدانی کانزا
سرووشتييهکان که بوونهته هۆی ڕاگرتنی زنجيرەی ژيانی بوونهوەران
لهسهر ئهم ههردە يهکيتر له هۆ سهرەکييهکانه که ﻣرۆڤ به ش وەيهکی
جيددی دەب ههنﮕاوی بۆ هه ن تهوە .له ﻻيهکيتريشهوە ڕەنﮕه برسيهتی
جيهانيی بڕ ك ﭘ کهم بکر تهوە ئهگهر ژﻣار کی گهل ك زۆری گيا و
دانهو هی وەك گهرﻣهشانی ،سۆيا که بۆ بهخ وکردن و ڕاگرتنی ئاژە ی
چ کراو و ﭘڕکردنهوەی گيرفانی سهرﻣايهداران بهکار دەه نرێ ،بۆ
ﻣرۆڤی ههژار تهرخان بکرێ.
١٥

تهراوکردنی خو ن له ڕ گای سرووشتيهوه
دهرﻣانی تهراوکهری خو ن ،خو نی ناو ڕهگهکان تهراو دهکهنهوه و لهو
ڕ ﮕايهوه ﭘ ش به کۆبوونهوهی خو ن ياخود لهختهکردن و بهستنی ڕ ﮕای
ڕهگهکان دهگرن که دەتوان بب ته هۆی سهکتهکردنی ﻣرۆڤ .دياره
ئهوەش ڕوونه که ک ل وهرگرتنی بهردهوام له دهرﻣان دهتوان لهسهر
تاقﻣ ك ﻣرۆڤ کارت کهری نهر نی دابن  .هۆی سهرهکيی خهستبوونهوهی
خو نی ﻣرۆڤ به کهﻣبوونهوهی ويتاﻣين " "Kبهستراوهتهوه .ئهگهر ئهو
ويتاﻣينه له لهشی ﻣرۆڤدا کهم ب تهوه ،دهب ته هۆی خهستبوونهوه و
ﭘيکهاتنی خ ته له خو ن و گيرانی رهگ.
ئهو خواردهﻣهنييه سرووشتيانه يارﻣهتيدەرن بۆ تهراوکردنهوهی خو ن:
 .١ناتۆکيناز ""Nattokinase
 .٢بروﻣلين ""Bromelain
 .٣زهردهچ وه
 .٤زەنجهبيل "ئينﮕوا"
 .٥دارچين
 .٦کﭘسايسين ""Capsaicin
 .٧سير
 .٨ئهسيدی چهوريی ئۆﻣ ﮕا ٣
 .٩گزنه و ڕ حان
 .١٠کاکائۆ و شوکۆﻻتی ڕهش
ههروەها تاقﻣ ك له خواردەﻣهنيهکنيتر وەك ﭘيواز ،شيرەی شهڕابی
سوور ،تهﻣاته و تووترکهکانيش خو ن تهراو دەکهنهوە.
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 ناتۆکيناز" :"Nattokinaseزانايانی کاليفۆرنيايی سا ی  ٢٠٠٦لهتاقيکارييهکدا سهلﻣانديان ،ﻣاکهی بهدەستهاتوو له گيای سۆيا به ناوی
ناتۆکيناز )به ش وەی کهﭘسوول له دەواخانهکان دەتوانين بيکڕين( دهب ته
هۆی تهراوکردنی خو ن .به م ﻣرۆڤ دەب وشيار ب لهو تهراوکهرە به
ش وەيهکی گونجاو که ك وەرگرێ و ز دەڕۆيی ت دا نهکا دەنا خو نی
ﻣرۆڤ زۆر ڕەوان دەکاتهوە که دەتوان له حا هتی خو نڕ ژيدا زۆر
ﻣهترسيدار ب و خو نهکه ڕانهوەست ندرێ .ههرکهسيش ﭘ يخۆش نهب لهو
کهﭘسووله که ك وەرگرێ ،دەتوانی ڕاستهوخۆ له ناوکی سۆيا که ك
وەرگری که له ناو نهتهوەی ژاﭘۆنيدا به ناوی ناتوو " "Nattoناسراوە.

ناتوو به ڕادەيهکی زۆر ويتاﻣينی " "Kلهخۆ دەگرێ
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بروملين " "Bromelainيهک کيتر له ﻣاکه سرووشتيهکانی
تهراوکهرەوەی خو نه که له ﻣيوەی ئاناناس دەگيرترێ .له سا ی
 ٢٠١١له زانستﮕهکانی ئينﮕليز هاوکات شهش تاقيکاری بۆ
سهلﻣاندنی ئهو ﻣاکهيه وەك تهراوکهرەوەی خو ن بهڕ وە چوو .لهو
تاقيکارييانهدا سهلﻣ ندرا که ئانزيﻣی ئاناناس دەب ته هۆی تهراوکردنی
خو ن.

زهردهچ وه ""Kurkuma
زەردەچ وە يهك لهو بههاراتانهيه که بهتايبهت له چهند سا ی
ڕابردووەوە له ﻻيهن زانايانهوە چهندين تاقيکاريی لهسهر کراوە و گهل ک
تايبهتﻣهنديی باشی بۆ س ﻣهتی ﻣرۆڤ ههيه .ناوەندی زانستﮕهی ﻣايرلهند
" "University of Maryland Medical Centerسا ی  ٢٠١٤لهسهر نهخۆشی دڵ و
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سووڕانی خو ن له ڕەگهکاندا ،وەك تهراوکهرەوەی خو ن زەردەچ وە بهو
ش وەيه دەناس ن :
تاقيکارييهکان نيشانی دەدەن ،زەردەچ وە دەب ته هۆی ﭘ شﮕری له
کۆبوونهوە ياخود خهستبوونهوەی خو ن له ڕەگهکان و خو ن تهراو
دەکاتهوە .ل هاتوويی تهراوکردنهوەی خو ن بههۆی زەردەچ وەوە دەب
ه ندە باش ب که دوو حهوتوو ﭘ ش نهشتهرگهريی دوکتورەکان ئيزنی
خواردنی ئهو بههاراته به نهخۆش نادەن.
له تاقيکارييهکی و تی کورەيادا که سا ی  ٢٠١٢بهڕ وە چووە
ل هاتوويی تايبهتﻣهنديی کورکۆﻣين " "Curcuminکه ﻣاکهی گيراو له
زەردەچ وەيه ،بهڕادەيهك بۆ تهراوکردنهوەی خۆ ن باش بووە که به
که کوەرگرتنی تهنيا جار ك بۆ ﻣاوەيهکی زۆر کاريﮕهريهکهی له خو ندا
دەﻣ ن تهوە.

زەنجهبيل "ئينگوا"
زەنجهبيليش وەك گيايهکی سرووشتی بۆ تهراوکردنهوەی خو ن ناسراوە.
له تاقيکارييهك دا که سا ی  ٢٠٠٣بۆ کاريﮕهريی ئهو گيايه لهسهر
خهستبوونهوی خۆ ن بهڕ وە چووە ،سهلﻣ ندراوە که زەنجهبيل باشتر له
ئاسﭘرين دەتوان خو ن تهراو بکاتهوە .بههۆی ل هاتوويی دژ به
ئوکسيدەبوون خواردنی بهردەواﻣی ئهو گيايه ياخود خواردنهوەی لهگهڵ
ئاوی کو و وەك چايی دەب ته هۆی ڕاگرتنی تهراوبوونی خو ن به
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ش وەيهکی کونستانت يا نهگۆڕ .بۆ دروستکردنی زۆربهی دەرﻣانه
تهراوکهرەکانی خو ن له ﻣاکهی گيراو له زەنجهبيل که ك وەردەگيرترێ.

دارچين
دارچينيش يهك لهو باهاراتانهيه که به ش وەی ڕۆنی دارچين يا
ت که وەی دارچين لهگهڵ ئاو يا خواردەﻣهنييهکانيتر دەب ته هۆی
تهراوکردنهوەی خو ن .بۆ ئهوەی بتوانرێ له دارچين وەك دەرﻣان کی
تهراوکهرەوەی خو ن که ك وەربﮕرين ،دەب به ش وەی بهردەوام ههﻣوو
بهيانييهك ﭘ ش خواردنی نانی بهيانی ،نيو کهوچکهچايی لهگهڵ ئاوی داغ
ت کهڵ بکرێ و بخور تهوە.

کپسايسين " "Capsaicinبيباری سوور
به ﭘ ی تاقيکارييهك که له و تی نهﻣساوی له سا ی  ٢٠١٤دا بهڕ وە
چووە ﻣاکهی تيژی ئهو بيبارە ياخود کﭘسايسين دەتوان خو ن تهراو
بکاتهوە.
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سير
به ﭘ ی تاقيکارييه زانستييهکان له ﭘهنا چهندين تايبهتﻣهنديی س ﻣهتی
سير بۆ لهشی ﻣرۆڤ ،بۆ خاو نکردنهوەی ڕەگهکان و خو ن دەکرێ
بﮕوترێ :سير گوشاری خۆ ن و کلوسترينی خو ن نهزم دەکاتهوە ،ﭘ ش به
خه ته و خهستبوونهوەی خو ن دەگرێ و خو ن تا ڕادەيهك تهراو
دەکاتهوە .سير زياتر وەك گيايهکی سالم بۆ زۆربهی نهخۆشييهکان
ناسراوە به م تا ئهﻣڕۆ هيچ تاقيکارييهك نهيتوانيوە بيسهلﻣ ن وەك
دەرﻣان ك به تهنيا بۆ تهراوکردنهوەی خو ن بتوانرێ کارت کهری ههب .

ئهسيدە چهوريی ئوم گا ٣
ئهسيدی چهوريی ئۆﻣ ﮕا  ٣بۆ کاريﮕهريی لهسهر تهرواکردنهوەی
خو ن زۆر ناسياون .ئهگهر هاوکات لهگهڵ که كل وەرگرتن له دەرﻣانی
تهراوکهرەوەی خو ن ئهسيدی چهوری ئۆﻣ ﮕاش به لهشﻣان بدەين،
کارت کهری دەرﻣانهکان باشتر دەکاتهوە .له ڕۆژدا تهنيا  ٢گرم ڕۆنی
ﻣاسی کافييه بۆ تهراوکردنهوەی خو نی لهش .ئهگهر بۆ دروستکردنی
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خۆراکييهکان به ج ی ڕۆنی حهيوانی له ڕۆنی ئۆﻣيﮕا  ٣که كوەربﮕرين
ههنﮕاو کی باشﻣان بۆ س ﻣهتی لهشﻣان هه ناوەتهوە.

گزنه

ڕ حان

گزنه و ڕ حان
به ﭘ ی تاقيکارييه زانستييهکان خواردەﻣهنيی وەك گزنه و ڕ حان ههر
وەك برۆکۆلی ،گو ه کهلهم ،کهلهﻣی سهوز و ههﻣوو سهوزيجاتهکان ،که
به ڕادەيهکی زۆر ويتاﻣين " "Kيان ههيه دەتوانن خو ن تهراو بکهنهوە .به
ﭘ ی بۆچوونه کۆنهکانی ﭘزيشکی تاقﻣ ك له دوکتورەکان خواردنی له
ڕادەبهدەری ويتاﻣين " "Kبه باش نازانن به م خواردەﻣهنيی گيايی ﭘڕن له
چهشنهکانی ويتاﻣين و قازانجيان گهل ك زۆرترە له زيان چوونکه نهك
ههر تهراوکهرەوەی خۆ نن و ويتاﻣين " "Kبه لهش دەگه نن ،باوەکوو به
ڕادەيهکی زۆر ويتاﻣين " "Cکاليسيۆم ،ﻣاگنزيۆم ،کلۆرۆفيل و ﻣاکهی
ﭘڕبايهخی گيايی به لهشی ﻣرۆڤ دەگه نن.

کاکائۆ و شوکۆﻻتی ڕهش
ﻣاکهی چاﻻکی کاکائۆی سرووشتی به ڕادەيهك بهه زن که شوکوﻻتی
ڕەش )کاکائۆی زۆر و شهکری کهم( دەکهن به دەرﻣان کی سيحراوی:
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کاکائۆ له ﻣاکهی لهڕادەبهدەر خهستی فﻼونۆئيدەکان ٣و  OPC٤ﭘ کهاتووە و
تهراوکهرەويهکی زۆر باشی خو نه.
کهوابوو ئهگهر ئ ﻣه:
-

به ڕادەيهکی زۆر ﻣاکهی فﻼونۆئيد که له سهوزيجات و
ﻣيوەجاتهکان و کاکائۆدا ههن بخۆين،
له ڕۆنی ﭘڕ بايهخ ئۆﻣيﮕا  ٣که ك وەربﮕرين،
جار و بار کاکائۆ و شوکوﻻتی ڕەش بخۆين،
زەردەچ وە ،زەنجهفيل و دارچين له خواردەﻣهنييهکان و
چاييهکاندا به ش وەی بهردەوام بخو ن،
هاوکات لهگهڵ ک شت و خواردەﻣهنييه سهرکهيهکان سير و
ﭘيواز بخۆين،
جار و بار چايی گزنه بخۆينهوە و به ﭘ ی ئيﻣکان ﻣاکه
خواردەﻣهنييه سالﻣهکانی وەك " ،"OPCکلسيۆم ،شيرەی شهڕابی
سوور ،تهﻣاته ،تووترکهکان و بيبارەکان بخۆين،

نهك ههر خو نی لهشﻣان خاو ن و تهراو دەب تهوە ،باوەکوو
ڕەگهکانيش ﭘار زگاری دەکر ن .ئيتر له ناو ڕەگهکاندا ﻻيهيهكی
ئوکسيدی ﭘ ك نايهن که ببنه هۆی تهنﮕبوونهوەی ڕەگهکان و
ﭘ شﮕيريکردن له سيستهﻣی گهڕانی خو نی لهش.

 ٣فﻼونۆئيد گرووﭘ ك له ﻣاکهی ڕەنﮕينی گيايين که لهشی ﻣرۆڤ ﭘ ويستيی ﭘ يان ههيه.
 OPC – Oligomere Proanthocyanidine٤وەك فﻼونۆئيدەکان ﻣاکهی سرووشتيی گياييان ههيه.
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ئهو خواردەمهنييانهی دەبنه هۆی نهزمکردنهوەی گوشاری خو ن

ﭘلهی گوشاری خۆ ن به خواردنی چايی گيايی هيبيسکووس ""Hibiskus
کهم دەکر تهوە .تاقيکارييه زانستييهکان سهلﻣاندويانه ههر ﻣرۆڤ ك له
ڕۆژدا س ليوان لهو چاييانه بخواتهوە له ﻣاوەی شهش حهوتوودا ﭘلهی
گوشاری خو نی بهڕادەيهکی زۆر نهزم دەکاتهوە .هۆکاری ئهو
نهزﻣبوونهوەيه دەگهڕ تهوە بۆ ﻣاکهی ئانتۆسيانين " "Anthocyanenکه لهو
چهشن گيايانهدا بوونيان ههيه .ئهو ﻣاکهيه بهرﭘرسه بۆ بهه زکردنی
دەﻣارەکان و بهرگريکردن له ت کها ندنيان که دەبنه هۆی گوشاره نان بۆ
يهکتر.

چهوەندەريش يهك لهو خواردەﻣهنييانهيه که ﭘلهی گوشاری خو ن به
ڕادەی دەرﻣانهکان نهزم دەکاتهوە .له تاقيکارييهکاندا سهلﻣيندراوە که ٥٠٠
ﻣيلی ليتر ئاوی چهوەندەر ﭘلهی گوشاری خو ن کهم دەکاتهوە.
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به خواردنی ﻣاستی سرووشتی ﭘلهی گوشاری خو ن نهزم دەکر تهوە.
تاقيکارييهك له و تی ئهﻣريکا نيشانی داوە که بههۆی خواردنی
بهردەواﻣی ﻣاستی سرووشتی دەکرێ تا  ٣١له سهدی گوشاری خو ن
نهزم بکر تهوە .بۆ گهييشتن بهو ﭘلهيه کافييه ﻣرۆڤ له حهوتوودا تهنيا
 ٢٠٠گرم ﻣاست بخوا.

شووتی يهکيتر لهو خواردەﻣهنييانهيه بۆ نهزﻣکردنهوەی گوشاری خو ن.
هۆکاری نهزﻣبوونهوەی گوشاری خو ن بههۆی شووتی ئهسيد ئاﻣينهی
سيترۆلين ""Amino Acid Citrullineە.

ئاناناس وەك ﻣيوەی شيرينی هاوينيی نهك ههر بهرگريی له
زۆربوونهوەی ئهسيدی لهش دەکا ،باوەکوو دەب ته هۆی نهزﻣکردنی
گوشاری خو نيش .هۆکار بۆ ئهو ل هاتووييهی ﻣاکهيهکی چهشنی دەوای
ئاسﭘرينه که دەب ته هۆی تهراوکردنی خو نيش.
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خورﻣا خواردەﻣهنيهکيتری نهزﻣکهرەوەی گوشاری خو نه .لهشی
ﻣرۆڤ ﭘ ويستيی به کاليۆم ههيه چونکه دەب ته هۆی ﻣيزانکردنی گوشاری
خو ن و ل دانی دڵ .خورﻣا ﻣاکهی کاليۆﻣی ت دايه که به ش وەيهکی
سرووشتی دەتوانن ببنه هۆی نهزﻣکردنهوەی ﭘلهی گوشاری خو ن .له
ڕۆژدا خواردنی  ٣دەنك خورﻣا کافييه.
ديارە جيا لهو خواردەﻣهنييانه دەب ﻣرۆڤ ههوڵ بدا بهردەوام به
جوو نهوە و وەرزشی سالم و خواردنی خواردەﻣهنيی بهکه ك خۆی
عادەت بدا و له ک شتی سو ر و ﭘڕ له چهوری خۆی دوور ڕاگرێ.
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