آھﻦ

ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی آھﻦ

آھﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻨﻔﺲ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه آن و ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ آھﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮑﻪ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آھﻦ ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﮐﻤﺒﻮد آھﻦ
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮ آھﻦ ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .آھﻦ در
ﻓﺮآورده ھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،داﻧﻪ و ﻏﻼت
وﺟﻮد دارد.
ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن آھﻦ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻏﺬاھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﻏﺬاھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻏﻼت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آھﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺆﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ً وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Cﻣﯿﺰان ﺟﺬب آھﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارای آھﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاد
ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮع آھﻦ ﻣﻮﺟﻮد آﻧﮫﺎ از ﻧﻮع آھﻦ ﺳﻪ
ظﺮﻓﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آھﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ
از ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﭘﺮﺗﻘﺎل طﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎزه و ﯾﺎ آب ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب آھﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺧﻮردن ﭼﺎی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف
ﻏﺬاھﺎی آھﻦ دار ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد.

ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ آھﻦ ،ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻌﺪی ـ روده ای را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در
ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی آھﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻧﺪارد .ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺟﮫﺖ دار
آھﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد آھﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
راھﺒﺮد ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮ آھﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آھﻦ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ از
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ ﺟﮫﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ آھﻦ ،آرد ﮔﻨﺪم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آردی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آرد ﺧﺒﺎزی در
ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد آرد ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ آھﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .و در
طﺮﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل  ٨٩ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﯿﺮ از ﻧﺎن ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﺗﻐﺬﯾﻪ
راﯾﮕﺎن ﻣﺪارس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﺋﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ آھﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاھﺎی ﭘﺨﺘﻪ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ۶
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آھﻦ را ﺑﻪ ازاء ھﺰار ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ١٨ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم آھﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ از طﺮﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .آھﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮ روی ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن و
ﻋﻀﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺗﺎ ﺣﺪ  ٣٠درﺻﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺬب ﺷﻮد .آھﻦ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ در زرده آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖْ ﻓﻘﻂ  ۴ﺗﺎ ١٠

درﺻﺪ آن ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان آھﻨﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﺟﺬب ﻣﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﺳﺒﺰﯾﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ٣٠درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﺒﺰﯾﮫﺎی ﺟﻮﺷﯿﺪه آھﻦ دارﻧﺪ .ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ آب در

ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮﺑﯽ از آھﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﮐﻪ

ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آب و

ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﺑﺪن اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪار آھﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﯽ

در ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آھﻦ دارﻧﺪ و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ

ﺷﻮد .ﻣﯿﻮه ھﺎ و آب ﻣﯿﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﺳﺎﻗﻪ

ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه آھﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ

ھﺎی ﺳﺒﺰ و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮب و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر از آھﻦ را

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﭘﺮﺗﻘﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ آب آﻧﮫﺎ
آھﻦ دارد .ﺣﺒﻮﺑﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ از آھﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪه و ﺧﺸﮏ اﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﺸﻤﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺸﮑﺒﺎر ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ آھﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آھﻦ ﺧﺸﮑﺒﺎر از ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ھﺎی آن ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آھﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ آھﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ ،ﺧﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﺎﻣﻞ آھﻦ در رژﯾﻢ روزاﻧﻪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آھﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن
ﻣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ آھﻦ در آﻧﮫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا در
آب و دور رﯾﺨﺘﻦ آب آن ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آھﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه در آن ﻧﯿﺰ
دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ھﺮ روﺷﯽ طﺒﺨﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻞ آھﻦ را در آب ﭘﺨﺖ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﻏﺬا ،ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
و آھﺴﺘﻪ و آرام ﻏﺬا را ﭘﺨﺘﻦ ﻣﻘﺪار آھﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﭘﺨﺘﻪ را

