ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺑﺪاﻧﯿﻢ!
ﺑﺮﻧﺞ دودی  :ﺑﺮﻧﺞ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺞ دودی اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ و ﺻﺤﺖ ﺑﺎورﻫﺎی درﺳﺖ و ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف آن
وﺟﻮد دارد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺪود
ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺎ دودی ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن دارد اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ .وﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﺮا از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ دود ﺣﺎوی ﺑﯿﺶ از
 ۲۰۰۰ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﮑﻞ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺼﻮص ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯿﮑﺮوب زداﯾﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﺮدم از دودی ﮐﺮدن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ از دودی ﮐﺮدن ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪه آن ﺗﻨﻮع ذاﺋﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﻌﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮔﻤﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی دودی ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺸﺖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی دودی ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﻋﻄﺮی ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی دودی رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﻋﻄﺮی
دارﻧﺪ .و داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ آن ﻋﻄﺮ دل اﻧﮕﯿﺰ دود را ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی دودی را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﻋﻄﺮی ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو
را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ دودی ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم ﮔﯿﻼن اﺳﺖ.

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ دودی
ﺑﺮای دودی ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ را در اﺗﺎق درﺑﺴﺘﻪای ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻫﯿﺰم و ﯾﺎ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﭼﻮب
را آن ﺟﺎ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺬاﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آن اﺗﺎق وﺟﻮد دارد ،ﻃﻌﻢ دود را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ زدن ﻫﺮ ﻣﺎده دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دود اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮب ،ﻫﻢ ﺑﻮی
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﭼﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای دودی ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﮐﻪ ﭼﻮبﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه و ﯾﺎ آنﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دارای ﻃﻌﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﻮب درﺧﺖ ﮐﺎج ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮﺧﺘﻦ دودﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺳﺮﻃﺎنزا ﻫﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺞ را دودی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮﻧﺞ ،آن را دودی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ روش ﻋﻤﻼً
ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دودی ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﯽﺸﻮد و ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر آن ﻗﺪری
دﺷﻮاری دارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ.

آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؟
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال داد ﭼﻮن ﺑﺮای دودی ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﺎده
ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ دودی ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻮب
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺿﺮری ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺸﺘﺮی اﻃﻼﻋﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارد ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﻃﺮﻓﺪاران
ﭘﺮو ﭘﺎ ﻗﺮص ﺑﺮﻧﺞ دودی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آن ﻣﻤﮑﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺸﻮد.

ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﻧﺞ دودی و ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارد؟
ﻋﻤﻼ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎده ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ

ً
ً
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺸﻮد .رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﮏ و
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻬﻨﻪ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮی
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎزه دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ،ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺞ اﮔﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺸﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻢﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﺜﻞ ﻗﺮص ﺑﺮﻧﺞ ،از ﺗﮑﺜﯿﺮ آﻓﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﺸﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دارد و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

ﻃﺮز ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ دودی
ﭘﺨﺖ ﺑﻪ روش ﮐﺘﻪ :
 .1اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺞ را ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮﺋﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﻧﺞ زﻻل ﺷﻮد.
 .2ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺑﺮﻧﺞ در آب و ﻧﻤﮏ ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرد) ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آب و  1/3ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻧﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ(
 .3ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ) ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری( اﺿﺎﻓﻪ و در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
 .4ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت  8ﺗﺎ  10دﻗﯿﻘﻪ روی ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داده و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺨﺎر ﺷﻮد
 .5ﺳﭙﺲ روی در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ دﻣﮑﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺷﻌﻠﻪ را ﻣﻼﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از  15ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﻧﺞ دم ﺑﮑﺸﺪ.

ﭘﺨﺖ ﺑﻪ روش آﺑﮑﺶ :
 .1ﺑﺮﻧﺞ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آب رﯾﺨﺘﻪ و روی ﺣﺮارت ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ و داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ از ﮐﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .
 .3آب ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ وﯾﻠﻪ آﺑﮑﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
 .4ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺞ آﺑﮑﺶ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .
 .5در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﻣﮑﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﻧﺞ را دم ﮐﻨﯿﺪ.
 .6ﺑﺮای ﺗﻪ دﯾﮓ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺎن و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ..اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ

ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮد؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ آنﻫﺎ را در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﯾﯽ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ دودی از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻀﺮی در آن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺛﺮات ﺳﻮء ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ،آب و ﻫﻮا و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﺸﻮد.

ﺑﺮﻧﺞ دودی را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮﻫﺎی آﻣﺎده و ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
آﻣﺎده ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻃﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﻌﯽ

ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد از ﻣﺼﺮف ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺞ دودی و اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ دودی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭼﻪ روﺷﯽ و ﺑﺎ دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻪ ﻣﺎدهای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از
ً
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه و
ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻢ

ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ دودی

ﺑﺮﻧﺞ دودی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺮﻧﺞ دودی ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ

ﺷﯿﻮهﻫﺎ دودی ﮐﺮدن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎ دودی
ﮐﺮدن ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﻤﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺑﻮد .دودی ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﻌﻢ ﺧﺎص ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻌﻢ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

آﯾﺎ دودی ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﺮﻧﺞ دودی ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه دودی ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .دودی ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد .دود ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎرچﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دود ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮب ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار
ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻔﯿﺪ دود ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻀﺮ دود ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﮔﺮ از ﭼﻮب و ﻫﯿﺰم ﺑﺮای
دودی ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ،
ﮐﺎﻏﺬ ،ﭼﻮب ﮐﺎج و ﭼﻮبﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ در دود ﺑﺮای دودی ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﺑﻪ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ و ذاﺋﻘﻪ اﻧﺠﺎم
دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دودی ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر

ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ دودی اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.

آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دودی ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و آﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ دودی وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮﻧﺞ دودی و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دودی اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮب ﻫﯿﺰم دودی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻮبﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻫﻢ دودی
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﻮاد ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ؛ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ دودی و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دودی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﻨﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻌﻢﻫﺎی ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺎه
ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد و از ﻃﻌﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ دودی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺞ دودی اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺿﺮری ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ دودی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ دودی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن ﺗﻐﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻌﻢ آن
اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮاردی رﻧﮓ آن ﮐﺪر و ﺗﯿﺮهﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ
دودی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ دودی ،ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺪری دودی و ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ

ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﮔﺮ
ﺑﺮﻧﺞ دودی ﺑﺮای رﻗﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ دودی

ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا را ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﻪ و ﯾﺎ دم ﮐﺮده درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ دودی دارﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮔﯿﻼن ﮐﺸﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ دودی از ﺳﺎﯾﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﮐﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮی ﺑﺮﻧﺞ دودی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟ و راﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﻧﺞ دودی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ دودی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در دودی ﺑﻮدن دارای ﻃﻌﻤﯽ ﺧﺎص و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻄﺮی دودی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﻮی دودی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺎن ﺷﺴﺘﻦ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
را اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ آﺑﮑﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﮑﻪای ﻧﺎن ﺗﺎزه را ﻗﺒﻞ از دم ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار داد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی
ﺑﻮی دودی ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﺟﺬب ﻧﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻮی دود را از ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه دﻓﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﯿﺎز ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺮده در داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮی دودی آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺸﮏ را در ﺳﺎﯾﻪ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻮی آن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.

اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ دودی
ﺑﺮﻧﺞ دودی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺘﻬﺎی اﻓﺮاد را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮی و ﻃﻌﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ دارد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎ در اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ را در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﮑﻤﻞ و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ.
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