ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ؟
ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮراک ﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﺖ در ﺻﺪر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد و ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و
ﯾﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ دوغ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن دارﯾﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮردن ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮردن و ﻧﺨﻮردن آن ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد و ﻋﺪه ای ﺧﻮردن
آن را ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮی آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮردن ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ و
ﺿﺮرﻫﺎی آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮردن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ
اﯾﻦ دو دو ﻏﺬا ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻫﺎی ﺳﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدی در ﻃﺒﻊ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻃﺒﻊ ﮔﺮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﻊ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺪود در ﺳﺒﺪ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮردن ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
راه ﻫﺎی درﻣﺎن اﺳﻬﺎل و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻃﺒﻊ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ،ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﻌﻨﺎع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺬا اﻓﺰوده ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺪال در ﻣﺼﺮف آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮری ﺑﺮای ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪن
ﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﺑﺴﯿﺎر واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻏﺬا را ﺑﺎ اﻋﺘﺪال اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺧﻮردن ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ ﭼﻪ ﺿﺮرﻫﺎﯾﯽ دارد؟
اﯾﻦ دو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻃﺒﻊ ﺳﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدی و ﺗﺮی ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻋﻼﺋﻢ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف آن در دراز ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﻐﺰ و در ﻣﻮارد ﺣﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﺪی ﺑﺮای آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺻﺮع رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻏﺬا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای
ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﯾﻦ دو ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر درد و روم ﻫﺎی ﻣﻔﺎﺻﻞ در ﻣﺼﺮف آن اﻋﺘﺪال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺒﻊ ﺳﺮد اﯾﻦ ﻏﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درد و
ﯾﺎ ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺒﻊ آن را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ﻧﻌﻨﺎع،
رازﯾﺎﻧﻪ ،آوﯾﺸﻦ و ﻏﯿﺮه ﮔﺮم ﮐﺮد .اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﯾﺎ ادوﯾﻪ ﻫﺎی
ﮔﺮم ﻣﺜﻞ ﻓﻠﻔﻞ ﻃﺒﻊ آن را ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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