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در  را  مرغ هــا  و  می کننــد  اســتفاده  مرغداری هــا  خــاص  غذاهــای  از  امــروز 
فضاهــای محــدود نگــه داری مــی کننــد کــه امــکان حرکــت کافــی و تغذیــه 

طبیعی برای آنها را کاهش می دهد. 

   مسأله مهم درمورد انواع تخم مرغ ها - بخصوص تخم مرغ محلی- افزایش 
احتمال آلودگی به میکروب سالمونالست. بنابراین اگر از تخم مرغ استفاده می 

کنید، حتما کامال پخته باشد و به صورت عسلی مصرف نکنید.

   تخــم مــرغ غنــی شــده بــا امــگا3، ســلنیوم و یــا هــر مــاده مغــذی دیگــری، 
بهتــر از انــواع معمولــی اســت. اســتفاده از غذاهــای مغــذی مثــل بــذر کتــان در 
مرغــداری موجــب افزایــش مــواد مغــذی و غنــی شــدن گوشــت و تخــم  مــرغ هــا 
مــی شــود. همچنیــن هرچقــدر زرده تخــم مــرغ پررنــگ تــر باشــد، مــواد مغــذی 

بخصوص ویتامین A آن بیشتر است.

   اگــر قصــد کاهــش وزن داریــد، یــک روز درمیــان صبحانــه تخــم مــرغ آب پــز 
ــدت  ــه م ــد ک ــی کنن ــک م ــما کم ــه ش ــرغ ب ــم م ــای تخ ــن ه ــد. پروتیی ــل کنی می

طوالنی تری احساس سیری داشته باشید.

   برخــی افــراد بــه تخــم مــرغ آلــرژی دارنــد. ایــن آلــرژی ممکــن اســت همــراه بــا 
ــوردن  ــد از خ ــه بع ــد ک ــی باش ــالت تنفس ــم و حم ــی آس ــه و حت ــر، دل پيچ کهی
ســفیده خــام یــا پختــه بــروز مــی کنــد. کــودکان در مقابــل عوامــل آلــرژی زا 
ــوع  ــالگی ممن ــک س ــل ی ــفیده قب ــرف س ــل مص ــن دلی ــه همی ــد، ب ــاس ترن حس
ــروع  ــم ش ــدار ک ــل را از مق ــرغ کام ــم م ــرف تخ ــالگی، مص ــد از یک س ــت.  بع اس

کنید و همزمان بروز عالیم را در کودک زیر نظر داشته باشید.

ــراي همــه افــراد مجــاز اســت. البتــه اگــر چربــی    پنــج تخم مــرغ در هفتــه ب
خون باال دارید احتیاط کنید و بیش از سه تخم مرغ در هفته میل نکنید.

دانشــمندان روزبــه روز اثــرات مفیــد بیشــتری بــرای تخم مــرغ کشــف می کننــد. 
ازجملــه این کــه مــاده لســیتین موجــود در تخم مــرغ موجــب کاهــش کلســترول 
خــون می شــود. امــا هنــوز بــه نتایــج قطعــی نرســیده اند و بنابرایــن بــرای افــرادی 

که کلسترول باال دارند، هنوز محدودیت مصرف را توصیه می کنند.  

ماده ای  کلسترول  و  می سازد  کلسترول  خود  ما  بدن  که  باشید  داشته  توجه 
ضروری نیست. اما دریافت برخی غذاها موجب  کاهش یا افزایش جذب و ساخت 
کلسترول در بدن می شود. برای کاهش کلسترول خون، دریافت فیبر محلول 
است.  دریافتی  کلسترول  میزان  از  مهم تر  کمتر،  اشباع  چربی های  و  بیشتر 
بنابراین گوشت قرمز، کره و روغن نباتی جامد کمتری مصرف کنید. غذاهای آماده 
بخصوص پیتزا، همبرگر و ساندویچ های آماده کمتری بخورید. دریافت میوه و 

سبزی ، روغن زیتون و غالت سبوس دار را افزایش دهید. 

ــن  ــع پروتیی ــن منب ــرغ بهتری ــم م تخ
بــرای رشــد و تکامــل انسانهاســت کــه 
بســیاری از امــالح و ویتامیــن هــای 
مــورد نیــاز را هــم فراهــم مــی کنــد، بــه 
طــوری کــه هیــچ پروتیینــی بــه انــدازه 
ــش  ــرای افزای ــرغ  ب ــم م ــن تخ پروتیی
ــی  ــت. نکات ــد نیس ــودکان مفی ــد ک رش
کــه در زیــر مــی خوانیــد پاســخی اســت 
ــم  ــاره تخ ــج درب ــای رای ــش ه ــر پرس ب

مرغ. 

   ارزش غذایــی تخــم مــرغ به شــدت 
ــت.  ــط اس ــرغ مرتب ــه م ــوع تغذی ــا ن ب
بنابرایــن از آنجایــی کــه مــرغ هــای 
محلــی در روســتاها معمــوال غذاهــای 
بهتــری می خورنــد، تخــم مرغ هــای 
غذایــی  ارزش  می تواننــد  محلــی 
البتــه  باشــند.  داشــته  باالتــری 
ــم  ــتاییان ه ــی از روس ــفانه برخ متأس

آیا مصرف تخم مرغ
ما سالمتی برای

مضر است؟
پرسش های شما

پاسخ های کارشناسان ما

مؤسســه خیریــه شــمس صاحــب امتیاز نشــریه اســت 
و تمــام عوایــد فــروش نشــریه در راســتای اهــداف 

مؤسسه هزینه خواهد شد.

اشتراک ساالنه
هزینه اشتراک ساالنه نشریه سروش شمس برای سال 1397 

مبلغ 600هزار ریال است.  

   اشتراک بیش از 10 نسخه از هر شماره شامل 20% تخفیف می باشد.

   هزینه پست نشریه به داخل کشور به عهده دفتر نشریه است.

   هزینه ارسال نشریه به خارج از کشور به عهده متقاضی است.

نحوه اشتراک
  43625373/50 حساب  شماره  به  اشتراک  مبلغ  واریز   .1
بانک ملت شعبه میدان توحید به نام مؤسسه خیریه شمس

2. تکمیل فــرم اشتــراک در وب ســــایت نشــــریه بـــه آدرس

 http://shamsngo.ir/magazine/subscribe 
به آدرس ایمیل نشریه   به  3. ارسال تصویر رسید پرداخت 

shamsngo.ir@gmail.com 
به شماره  با دفتر نشریه  توانید  بیشتر می  اطالعات  برای   

02166578522 یا ایمیل تماس بگیرید. 
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دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله 

ماهنــامه خیــریه شــمس
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فاطمه تورنگ
دانشجوی دکترای سیاستگذاری تغذیه

گوناگـــون  اطالعات  امـــروزه 
های مجـازی  از طریـــق شبکــه
به دست عموم مردم می رسد 
از  برخـــــی  است  ممکـــــن  که 
درســــت  باشند.  نادرست  آنها 
باید مطالب  است که هر فـرد 
و  کند  سنگیــــن  سبک  را 
تر از آن، منبع خبــــــر را  مهـــم
خدمتگزاران  ما  اما  بشناسد، 
وظیفه  هم  سالمـت  بخش 
درست  اطالعــــات  که  داریـــم 
را در اختیـــــار مــــردم بگذاریم 
و به سواالت آنان پاسخ دهیم. 
بر این اســـاس، بر آن شدیم که 
صفحاتی را در نشریه ســروش 
های  شمــــس به پاسخ پرسش

شما اختــصاص دهیم.
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