 ۱۰ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺴﺎزی
ﺑﺪﻧﺴﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺑﺮای ورزش ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .اﻣﺮوزه
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﯿﭗ و اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﺷﺪت از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﯿﭗ و اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ورزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮردن ﻏﺬا اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه ﺗﺄﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی اﯾﻦ
ورزش را ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻓﻮاﯾﺪ آن در اﯾﻦ دوره ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺟﺎی ﻏﺬا از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺪاوم و درازﻣﺪت آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب و ﮔﺎﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻫﻤﯿﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺪن و اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﺑﺮای ورزش ﮐﺮدن
ورزش ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻼت ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ  10ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ورزش ﺑﺪﻧﺴﺎزی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

-1ﻣﯿﮕﻮ
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت آنﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮاد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯿﮕﻮ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻏﺬای درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در
ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ  85ﮔﺮم از ﻣﯿﮕﻮ ﺣﺪود  18ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ
وﺟﻮد دارد و از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﻀﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻏﺬای درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ
اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﻟﻮﺳﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼت ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺪاوم اﯾﻦ ورزش ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻼت ﻣﻘﺎوﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ و اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﻟﻮﺳﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﯿﮕﻮ ﯾﮏ ﻏﺬا درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی
ﻣﺼﺮف ﮐﺮد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد در ﻣﺼﺮف آن اﻋﺘﺪال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-2ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﺑﺪﻧﺴﺎزی
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ورزش ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ آن ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮی اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻋﻀﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮی ﺑﺎ
ﻋﻀﻠﻪﻫﺎی درﺷﺖ و ﭼﺎق ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﻋﻀﻠﻪﻫﺎﯾﯽ دارای اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎدﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻀﻠﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻗﺎرچ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول دارﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ آنﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻀﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻗﺎرچ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﺬا روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺷﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ،ﺗﻨﻮع در
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده و درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .از ﻗﺎرچ در ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬا ،ﺳﺎﻻد و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

-3ﻣﺼﺮف ﻏﺬای اﺳﻔﻨﺎﺟﯽ در ﺑﺪﻧﺴﺎزی
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻘﻮی و ﺧﺎص را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮارداد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻔﻨﺎج
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺰیﻫﺎ دارای ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺳﺖ و ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺰیﻫﺎ دارای ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺎج ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ،ﻓﯿﺒﺮ ،ﻓﻮﻻت ،ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ ،آﻫﻦ ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ،
ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﺲ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی  B6، C، A، Kو  Eاﺷﺎره ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در
اﯾﺠﺎد ﻋﻀﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮی دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺒﺰی ﻣﯽﺗﻮان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺑﺮای
ورزشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﺳﻔﻨﺎج روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﻮاع آش و ﺳﻮپ ،اﺳﻔﻨﺎج
ﺳﺮخ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮرﺷﺖ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

-4ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎژ
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﯾﺪ از وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺑﺪن را ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ورزﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﻋﺪهﻫﺎی ﺳﺒﮏ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
وﻋﺪهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎژ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﺞ و
ﯾﺎ ﮐﻠﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﻤﯽ ﺗﺮش دارد و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﯿﻪ آن از
ﺷﯿﺮﺗﺮش اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺷﯿﺮﺗﺮش از ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﺎﯾﻪﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻮاره آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻮاص آن ﺑﻪﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

-5ﻋﺪﺳﯽ ﯾﮏ ﻏﺬای ﻣﻘﻮی و ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻼت ﻗﻮی و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺣﺒﻮﺑﺎت دارای
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻣﯿﺎن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪس دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ .ﻋﺪس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ آن ﺳﻮﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪس ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮔﺮوه ب و ث ،اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﯿﮏ ،آﻫﻦ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و روی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ در 155
ﮔﺮم ﻋﺪس ﺣﺪود  17ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺣﺪود  8ﮔﺮم ﻓﯿﺒﺮ وﺟﻮد دارد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺑﺪن را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻼت و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻋﺪس و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﻮاص ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آن
ﻣﯽﺗﻮان ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻋﺪﺳﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺪس را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد.

-6ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻣﻌﺠﺰهای در ﺑﺪﻧﺴﺎزی
ﺑﺪﻧﺴﺎزی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻏﻼت
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ روﮔﯿﺮی آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﺘﻌﺪد آن ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان از ﻫﺪر
رﻓﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮاد و
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ داﺧﻞ داﻧﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺞ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺪﻧﺴﺎزی
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﻢ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل دارای ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﯿﺴﻤﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ اﺻﻮﻟﯽ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و از ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
ازﺟﻤﻠﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻧﯿﺰ ﻫﻀﻢ دﯾﺮﺗﺮی دارﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
از ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،اﻧﻮاع
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه ب و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف آن ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺪال را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ و از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ زﺧﻢﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

-7ﮐﯿﻨﻮا ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻠﻪ
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﯿﻨﻮا اﺳﺖ .ﮐﯿﻨﻮا )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (Quinoaﯾﮑﯽ از
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮﻟﯿﻮی ،ﭘﺮو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮد اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﯿﻨﻮا ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ،آﻫﻦ ،ﻓﺴﻔﺮ ،اﻧﻮاع
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و اﻣﮕﺎ  ۳ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﮐﻪ در  185ﮔﺮم ﭘﺨﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺣﺪود  40ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و  8ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻋﻀﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﻮی دﺳﺖﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آن را ﭘﺨﺖ و
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد.

-8ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم داد .در ﻣﯿﺎن
ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿﮕﻮ ﮐﻪ ﺷﺮح آن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﻦ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻗﺮﻣﺰ و ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ
را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻗﺮﻣﺰی ﮔﻮﺷﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﺎوی آﻫﻦ ﻗﺮﻣﺰ در ﻋﻀﻠﻪﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻼت اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ  85ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ ،ﺣﺪود  20ﮔﺮم
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺪن و ﻋﻀﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ورزش ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻀﻼت ﻗﻮی و ﻣﻘﺎوم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ورزش ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه ب ،ﮐﻮﻟﯿﻦ و اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻣﮕﺎ
 3ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ از
ﺗﺨﻢﻣﺮغ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪنﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺪال از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢﻣﺮغ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪﺻﻮرت آب ﭘﺰ ،ﻧﯿﻤﺮو ،اﻣﻠﺖ ،ﮐﻮﮐﻮ و
ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺪنﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﺪﻧﺴﺎزی وﻗﺘﯽ دارای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺪاوم و ﺣﺮﻓﻪای از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪنﺳﺎزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در
درﺟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮔﺎوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎوداریﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه و ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﻧﻮاع ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ و ﺧﻮراکﻫﺎی دام
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻋﻠﻒ و ﯾﻮﻧﺠﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﻣﻘﻮی
ﺗﺮ ﺑﻮده و دارای ارزش ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ.
ﺑﺪنﺳﺎزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺪال در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻀﻼت ﻗﻮی و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻋﻢ از ﭼﻠﻮﯾﯽ ،ﮐﺒﺎﺑﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد .در
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد.
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