فصل 6

آهن ،روی ،ید
و ویتامین آ
بیشینه کردن منابع وگن

معمو ل ً در یک رژیم وگن بتته پروتئیتتن ،کلستتیم و ویتتتامین ب  12تتتوجه
یشود .اما مواد مغذی دیگری هم در این رژیتتم هستتت کتته شتتایان
بیشتری م ش
یتوان به آهن ،روی ،ید و ویتامین آ اشاره کرد .در این
توجهند .از آن جمله م ش
فصل قصد داریم به موارد دیگتتری مثتتل ویتتتامین کتتا ،ریبتتوفلوین ،پتاستتیم و
سلنیوم هم بپردازیم.

مهای وگن
جذب مواد معدنی در رژی ه
جذب مواد معدنی مانند آهن و روی از منابع گیاهی ،دشوار تر از جذب
همین مواد از منابع حیوانی است .دلیل زیادی برای ایتتن تفتتاوت وجتتود دارد،
مترین آنها وجود فیتات iدر منابع گیاهی است .این ترکیب حاوی فسفر
اما مه ش
یشتتود )و
ههتتای روغنتتی یتتافت م ش
هها و دان ش
در غلت سبوس دار ،حبوبات ،تخم ش
یشود مقدار کم آن را در سبزیجات هم یافت( .فیتات به مواد معدنی متتتی
م ش
یشتتود .استتتفاده از غلت بتته صتتورت
چستتبد و متتانع از جتتذب کامتتل آنهتتا م ش
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یشتتود ،امتتا
فرواری شده )مثل آرد سفید( باعث کم شدن مقدار فیتات آن م ش
هحل خوبی باشد.
یتواند را ش
یکند ،نم ش
چون مقدار مواد معدنی غذا را هم کم م ش
یکنند
هسازی غذا هست که کمک م ش
کهای مختلفی برای آماد ش
تکنی ش
مواد معدنی از چنگ فیتات آزاد شتتوند ،و مقتتدار جتتذب آنهتتا بتته انتتدازه قابتتل
توجهی زیاد شود .تخمیتتر کتته شتتامل کنتتش مخمتتر و استتتارتر خمیرتتترش در
نپزی استتت ،و نیتتز تولیتتد غتتذاهای تخمیرشتتده مثتتل تمپتته و ادویتته میستتو،
نا ش
سپذیری مواد معتتدنی در بتتدن شتتود .بتته
یتواند تا حدود زیادی باعث دستر ش
م ش
همین دلیل است که نان ورآمده نسبت به کراکتتر و نتتان فطیتتر ،منبتتع بهتتتری
برای آهن قابل جذب و روی است.
یتواند درصتد جتتذب را
ههای غذایی هم م ش
خوردن مرکبات با وعد ش
بال ببرد .غذاهای حاوی ویتامین ث معمول ً باعث افزایش جذب آهتتن در بتتدن
هها ،و نیز جوانه زدن لوبیاهتتا و
ههای روغنی و تخم ش
یشوند .برشته کردن دان ش
م ش
یتوانند از اثر فیتات بکاهند .همچنین اگر ایتتن متتواد را
های م ش
ههای نشاست ش
دان ش
پیش از استفاده در آب بخیسانید ،آبش را دور بریزید و از آنها استفاده کنیتتد،
به افزایش جذب مواد معدنی شان کمک می کند.
یاکستتیدانی استتت کتته
البته فیتات کامل ً هم بد نیست .فیتات آنت ش
یتوانتتد
یتواند خطر ابتل به سرطان را کم کنتتد .ختتود ایتتن عمتتل م ش
تأثیر آن م ش
ههای درپیتتش گرفتتتن رژیتتم گیتتاهی بتته حستتاب بیایتتد .اگتتر از
یکتتی از فایتتد ش
هستتازی غتتذا بتترای شکستتتن پیونتتد بیتتن فیتتتات و آهتتن و روی
کهای آماد ش
تکنی ش
استفاده کنید ،میتواند مقدار جذب مواد معدنی را در بدن خود بتتال ببریتتد ،در
یبرید.
حالی که از فواید فیتات برای سلمتی هم بهره م ش

آهن
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نهتتا بتته صتتورت معمتتول از
یکنید اگتتر بشتتنوید کتته وگ ش
احتما ل ً تعجب م ش
یکنند .1مسأله
تخوارها آهن بیشتری مصرف م ش
گیاهخواران لکتو اوو یا گوش ش
نها اینست که چطور این آهن را بهتر جذب کنند.
وگ ش
ایتتتن متتتاده معتتتدنی ضتتتروری بخشتتتی از هموگلتتتوبین استتتت.
هشان انتقال اکسیژن بتته
لهای قرمز است که وظیف ش
هموگلوبین سازنده سلو ش
مهای درگیر در تولید انتترژی و
لهای بدن است .البته آهن در بعضی آنزی ش
سلو ش
نیز در سیستم ایمنی بدن هم استفاده می شتتود .کمبتتود آهتتن ،حتتتی در بیتتن
عترین انواع کمبود مواد معدنی است.
تخوار هم یکی از شای ش
جمعیت گوش ش
ما باید به طور دائم آهن مصرف کنیم ،چون هر روز مقتتداری از
لهای دیگتتر از دستتت
آن را از راه نوشتتدگی پوشتتش مختتاطی روده و ستتلو ش
نریزی در دوران
هاند ،بتته دلیتتل ختتو ش
یدهیتتم .زنتتانی کتته هنتتوز یائستته نشتتد ش
م ش
یدهنتتد .بتته همیتتن دلیتتل
قاعدگی ،آهن بیشتری به نسبت متتردان از دستتت م ش
مقدار نیاز آنها به آهن ،بیش از دوبرابر نیاز مردان به این ماده معدنی است.
مقدار نیاز روزانه بتترای زنتتان پیتتش از دوران یائستتگی  ۱۸میلیگتترم ،و بتترای
تهتتای غتتذایی
مردان و زنان یائسه  ۸میلیگتترم استتت .پژوهشتتی دربتتاره عاد ش
یها نشان داده است که  ۱۲درصد زنتتان بیتتن  ۱۲تتتا  ۴۹ستتال از فقتتر
امریکای ش
یبرند.2
آهن رنج م ش

کمبود آهن
کمبتتود آهتتن دو مرحلتته دارد .در مرحلتته اول ذخیتتره آهتتن بتتدن تمتتام
ههای ملیتتم کمبتتود آهتتن
یآید و نشتتان ش
یشود ،پس مقدار هموگلوبین پایین م ش
م ش
مختتونی ناشتتی از فقتتر آهتتن( مقتتدار
یشتتود .در مرحلتته بعتتدی )ک ش
پدیتتدار م ش
گپریتتدگی
ههایی مثتتل رن ش
یرستتد و نشتتان ش
هموگلتتوبین بتته مقتتدار غیرعتتادی م ش
پوست ،احساس خستگی ،ضعف ،از نفس افتادن ،عدم توانتایی حفتظ دمتای
3

هها ممکتتن استتت
یشوند .اما این نشان ش
یاشتهایی و ریزش مو آشکار م ش
بدن ،ب ش
هخاطر کمبود متتواد معتتدنی دیگتر ایجتتاد شتتده باشتند ،و فقتر آهتن را فقتط
ب ش
یشود به طور قطع بتتا انجتتام آزمتتایش ختتون تشتتخیص داد .آزمتتایش ختتون
م ش
مختتونی
یتوانتتد بتته دکتتتر شتتما در تشتتخیص میتتان ک ش
یشتتود و م ش
گران تمام نم ش
مخونی ناشی از کمبود ویتامین ب  12کمک کند.
ناشی از کمبود آهن ،و ک ش

آهن گوشت در برابر آهن گیاهی
هم .iآهتتن هِتتم
غذاها شامل دو نوع آهتتن هستتتند ،آهتتن هِتتم و آهتتن غیتتر ِ
یشود و عوامل دیگر در رژیم غذایی تأثیر چنتتدانی روی
تتر جذب بدن م ش
راح ش
آن ندارند .مقدار جذب آهن غیرهم کمتر است ،و بسته به مواد دیگتتر موجتتود
در رژیم غذایی ،ممکن است این مقدار کم و زیتتاد شتتود .در گوشتتت هتتر دو
نوع آهن وجتتود دارد ،امتتا محصتتولت گیتتاهی فقتتط آهتتن غیرهِتتم دارنتتد .پتتس
یکننتتد ،بایتتد از
افرادی کتته تمتتام آهتتن متتورد نیازشتتان را از گیاهتتان تتتأمین م ش
شهای مفید برای بال بردن مقدار جذب آهن استفاده کنند.
رو ش
یگیتترد ،بتته
فیتات از عواملی استتت کتته جلتتوی جتتذب آهتتن را م ش
هسازی غتتذا کته قبل ً از آنهتا نتام بردیتتم )مثتتل
شهای آماد ش
همین دلیل تمام رو ش
یتواننتتد در بتتال بتتردن
هزدن و پختتتن( م ش
تخمیر ،ورآمدن نان ،خیستتاندن ،جتتوان ش
مقدار جذب آهن موثر باشند .اما موثرترین روش برای رها کردن آهن از قید
ههای غذایی است .ویتامین ث به نحو
فیتات ،اضافه کردن ویتامین ث به وعد ش
یبرد .در جریان یک تحقیتتق در هنتتد،
تانگیزی مقدار جذب آهن را بال م ش
شگف ش
یبردند )و احتمال ً مقدار
به کودکانی که از فقرآهن ناشی از کمبود آهن رنج م ش
دریافت ویتامین ث در آنها پایین بود( ،در هر وعتدهش ناهتار و شتام در طتی ۶۰
مخونی بیشتر کودکان بعد از این مدت
روز ۱۰۰ ،میلیگرم ویتامین ث دادند .ک ش
به نحو چشمگیری بهبود پیدا کرد.
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یتوانتتد بتتاعث
لهای حتتاوی ویتتتامین ث نم ش
اما صرف ا ً خوردن مکم ش
بهبود کمبود آهن در بدن شما شود ،چون برای این منظور آهن و ویتتتامین ث
باید همزمان خورده شوند .پس برای داشتن ذخیره کافی آهن در بدن باید در
هر وعده از غذاهای سرشار از آهن و همچنین سرشار از ویتامین ث در کنتتار
گسبز )مثتل
تفرنگی ،گیاهان بر ش
هم استفاده کنید .ویتامین ث در مرکبات ،تو ش
مپیچ ،کلم کولرد ،بتترگ ستتالد سوئیستتی ،کلتتم بروکستتل( ،فلفتتل
بروکلی ،کل ش
لکلتتم وجتتود دارد .ستتایر استتیدهای ارگانیتتک
های )زرد ،قرمز و ستتبز( و گ ش
دلم ش
یتوانند مقدار جذب آهتتن در بتتدن را بتتال
هها و سبزیجات هم م ش
موجود در میو ش
ههتتایی بتتا روکتتش آهنتتی )چتتدن( همتتراه بتتا غتتذاهای
ببرند .پختن غذا در قابلم ش
یتوانتتد در افزایتتش جتذب آهتن متوثر
هفرنگی ،هتتم م ش
اسیدی ماننتد رب گتتوج ش
باشد.
باید بدانید که در هتر حتال بعضتی از عوامتل غتذایی ،مثتل تنیتن
یتواننتتد جتتذب آهتتن
های iموجود در قهوه و چایی ،یتتا مقتتدار بتتالی کلستتیم م ش
لهای حاوی کلسیم را بتتا فاصتتله
غیرهم را پایین بیاورند .پس بهتر است مکم ش
ههای غتتذایی بخوریتتد ،و از نوشتتیدن قهتتوه و چتتایی همتتراه بتتا غتتذا
از وعتتد ش
خودداری کنید تا بالترین میزان جذب آهن را داشته باشید.
نها مزیت بزرگی نسبت به گیتتاهخواران لکتتتو
در مورد آهن ،وگ ش
اوو دارند ،زیرا مقدار این ماده معدنی در شیر بسیار کتتم استتت .شتتیر علوه
یکند.
یگیرد در جذب آهن اختلل ایجاد م ش
بر اینکه جای غذاهای پرآهن تر را م ش
یتواند ریستتک کمبتتود آهتتن را
استفاده زیاد از شیر ،خصوصا ً برای کودکان ،م ش
بال ببرد.4

نها و گیاهخواران
تأمین نیاز روزانه آهن برای وگ ه

tannins

5

i

ذخیره آهن موجود در بدن گیاهخواران معمتتول ً از حتتد متوستتط )یعنتتی
نتر استتت ،امتتا مقتتدار آن کافیستتت.
تخواران( پتتایی ش
ذخیره آهن در بدن گوش ش
بتترای حفتتظ ایتتن ذخیتتره بایتتد از غتتذاهای سرشتتار از آهتتن استتتفاده کتترد.
تخوارها به آهن مصرفی بیشتری احتیاج
نها نسبت به گوش ش
گیاهخواران و وگ ش
نتر استتت .امتتا اینکتته
دارند ،به این دلیل که جتتذب آهتتن غیرهتتم در بتتدن پتتایی ش
میزان این آهتتن چقتتدر بیشتتتر بایتتد باشتتد ،بتتاعث بحتتث و جتتدل بتتوده استتت.
زخوارهتتا
هچی ش
هخوارها  1.8برابر هم ش
موسسه پزشکیiتوصیه کرده است که گیا ش
شهتتایی )کتتامل ً غیرواقعتتی(
آهن مصرف کنند .اما این توصیه بر اساس آزمای ش
صادر شده است که میتزان ویتتامین ث در آن کتم ،و مقتتدار عوامتتل کاهنتتده
جذب آهن )مثل تنین موجود در چای( در آن بال بوده است .5به عبتتارت دیگتتر
شرایط این آزمایش در بدترین حالت ممکن بوده استتت ،و ربطتتی بتته تغتتذیه
نها نداشته است.
هخوارها و وگ ش
واقعی گیا ش
هها ،یتتک زن وگتتن کتته در دوران پیتتش از
بتتر استتاس ایتتن توصتتی ش
هریزی بتترای
یائستتگی استتت ،بتته  33میلیگتترم آهتتن در روز نیتتاز دارد .برنتتام ش
رژیمی که این مقدار آهن را در خود داشته باشد غیرممکن نیست ،امتتا فقتتط
هها علوه بتتر
نپذیر است .ایتتن توصتتی ش
لهای خوراکی امکا ش
با اضافه کردن مکم ش
نهایی که در هر وعده از غذاهای
غیرواقعی بودن ،غیرضروری هم هستند .وگ ش
ینوشتند و
یکننتتد ،بتا غتذا چتای یتا قهتوه نم ش
سرشار از ویتامین ث استفاده م ش
یکنند ،به مقتتدار
لهای کلسیم را در زمانی غیر از خوردن غذا مصرف م ش
مکم ش
آهنی بسیار کمتر از آنچه کتته توصتتیه شتده استتت نیتاز دارنتد .بترای مطتتالعه
مهتتای وگتتن« در
بیشتر در این مورد بتته فصتتل »افزایتتش آهتتن و روی در رژی ش
ادامه مراجعه کنید.
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مخونی ناشی از فقتتر
اگر دکتر تشخیص داده است که شما به ک ش
تخواری را شروع کنید .فقر
هاید ،لزومی ندارد که دوباره گوش ش
آهن دچار شد ش
لهای حتتاوی آهتتن معتتالجه
تخواران ،با مصرف مکم ش
آهن ،حتی در مورد گوش ش
یشود نه با مصرف گوشت .مصرف دوز بالی مکمل آهن حتمتا ً بایتتد تحتتت
م ش
یتوانتتد
نظر پزشک انجام شود ،چون مصرف دوز بالی تمتتام متتواد معتتدنی م ش
للیتتزین iهتتم
لهتتای آمینتتو استتید ا ش
خطرناک باشتتد .در ضتتمن استتتفاده از مکم ش
های بر روی زنانی که حتی بتتا
یتواند در این مواقع سودمند باشد؛ در مطالع ش
م ش
نشان بال نرفته بود ،مشتتخص شتتد کتته
لها ذخیره آهن بد ش
وجود مصرف مکم ش
للیزین در هر وعده غذایی میتتزان ذخیتتره آهتتن
اضافه کردن  1.5تا  2گرم ا ش
در بدن را افزایش داد.6

میزان آهن در غذاهای وگن

غذا

میزان
آهن )میلیگرم(

های
ههای نشاست ه
نها ،غل،ت ،دان ه
نا ه
جو پرک ،نیم پیمانه،
پخته

1.0

نفلکس گندم ،یک
کر ش
پیمانه

10.5

نان سفید ،یک برش

0.9

نان گندم کامل ،یک
برش

0.9

جو دو سر فوری ،یک
بسته

8.2

یشده،
پاستای غن ش
مپیمانه ،پخته
نی ش

0.9
L-lysine
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های ،نیم
برنج قهو ش
پیمانه ،پخته

0.4

گیاهک گندم ،دو قاشق
غذاخوری
سبزیجات
نیم پیمانه پخته ،مگر(
آنکه مقدار دیگری برای آن ذکر
)شده باشد

1.4

مارچوبه

0.8

برگ چغندر

1.4

کلم چینی

0.9

بروکلی

1.0

کلم بروکسل

0.9

برگ کولرد

1.1

نخود فرنگی

1.2

کدو تنبل

1.7

اسفناج

3.2
2.0

برگ سالد سوئیسی
هفرنگی ،یک
آب گوج ش
پیمانه

1.0
0.9

هفرنگی
سس گوج ش
سبزیجا،ت دریایی
)نیم پیمانه پخته(
دولس ،خشک

11.2

کومبو ،خشک

38.6

نوری ،خشک

6.5

واکامی ،خشک

5.8
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هها
میو ه
زردآلو ،خشک،
کچهارم پیمانه
ی ش

0.9

آلو ،یک چهارم پیمانه

1.2

یسی
آب آلو 200 ،س ش

2.3

کچهارم
کشمش ،ی ش
پیمانه

0.8

یها
ها ه
دولپ ه
کهچهارم پیمانه ،پخته(
)ی ه
لوبیا سیاه

1.8

لوبیا چشم بلبلی

2.2
2.4

نخود
لوبیا قرمز

2.0

عدس

3.3

لوبیای لیما

2.2

لوبیا سفید درشت

2.3

لوبیا چیتی

2.2
1.3

لپه

1.7

مخلوط لوبیا
محصول،ت تهیه شده از سویا
لوبیای سویا ،نیم
پیمانه ،پخته

4.4

شیر سویا ،یک پیمانه

1.81.1i

تمپه ،نیم پیمانه

1.3

یکند
 iمقدار دقیق آن در مارک های مختلف فرق م ش
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توفوی سفت ،نیم
پیمانه

2.0

تدار
پروتئین باف ش
گیاهی ،یک چهارم پیمانه ،خشک

1.4

گوشت گیاهی
یشده 30 ،گرم
غن ش

2.10.8ii

هها
ههای روغنی و تخم ه
دان ه
کچهارم پیمانه
بادام ،ی ش

1.3

کره بادام ،دو قاشق
غذاخوری

1.1

کچهارم
بادام هندی ،ی ش
پیمانه

2.0

کچهارم
بادام زمینی ،ی ش
پیمانه

1.7

مزمینی2 ،
کره بادا ش
قاشق غذاخوری

0.6

گردوی امریکایی،
کچهارم پیمانه
ی ش

0.7

دانه کاج )چلغوز(2 ،
قاشق غذاخوری

0.47

تخمه کدو 2 ،قاشق
غذاخوری

0.25
1.1

تخمه آفتابگردان

0.75

ارده
غذاهای دیگر
ملس سیاه 1 ،قاشق
غذاخوری

3.6

شکلت تلخ 30 ،گرم

3.9

انرژی بار 1 ،تکه

4.51.4i

یکند
 iiمقدار دقیق آن در مارک های مختلف فرق م ش
یکند
 iمقدار دقیق آن در مارک های مختلف فرق م ش
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روی
نطتتور متخصصتتان
نهتتا و همی ش
های بتترای وگ ش
ماده معدنی روی به مستتأل ش
تغذیه تبدیل شده است .این ماده بترای انجتام حتتداقل  100واکنتتش آنزیمتی
لها ،تشتتکیل
مختلف در بدن ضروری است و در ترکیب پروتئیتتن ،رشتتد ستتلو ش
یرود .فقر کامل این ماده معدنی در جمعیت
خون و کنش خودایمنی به کار م ش
ساکن کشورهای غربی بسیار نادر است ،فقط امکان داردکتته بعضتتی افتتراد،
مدرآمد ،دچار کمبود نستتبی ایتتن متتاده معتتدنی
ههای ک ش
خصوص ا ً کودکان خانواد ش
ههای کمبود روی است .اما
باشند .آهنگ ضعیف رشد در کودکان یکی از نشان ش
تهای درون بتتدن متا دختتالت دارد ،ممکتتن استتت
چون روی در خیلی از فعالی ش
هایم.
کمبود آن به مشکلت دیگری در سلمت بیانجامد که هنوز آنها را نشناخت ش
هعلوه سنجش اندازه دقیق روی هم مشکل است.
ب ش
هانتتد و
یپاستتخ ماند ش
شهای زیتتادی در متتورد روی ب ش
در نتیجه پرس ش
نها به چه مقدار ماده معتتدنی روی نیتتاز
شها اینست که بدن وگ ش
یکی از پرس ش
دارد؟

عوامل موثر در نیاز ما به روی
مقدار نیاز روزانه ) (RDAروی بزرگسالن برای مردان  ۱۱میلیگتترم و
هانتتد کتته
برای زنان  ۸میلیگتترم در روز استتت .بعضتتی از تحقیقتتات نشتتان داد ش
یکنند ،که کمتتی از
نها حدود  ۱۰تا  ۱۳میلیگرم روی در هر روز مصرف م ش
وگ ش
هچیزخوارها کمتر است .اما در نهتایت میتزان جتذب شتتده
مقدار مصرفی هم ش
این ماده در بدن هر دو گروه کمابیش یکسان است.
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به هر حال ،مقدار جذب مواد مغذی از محصولت گیاهی نستتبت بتته جتتذب از
نتر استتت ،و شتتورای غتتذا و تغتتذیه امریکتتا iمقتتدار نیتتاز
محصولت حیوانی کمی پایی ش
نها را  50درصد بیش از سایرین اعلم کرده است .به این معنا کتته مقتتدار روی
وگ ش
مورد نیاز برای مردان  16.5میلیگرم ،و برای زنان  12میلیگرم است .تا حتتال هیتتچ
ههتتا نشتتان
نها بتته دستتت نیامتتده ،و داد ش
شواهدی مبنی بر فقر ماده روی در بدن وگ ش
نتر هم بسازند ،بتتا ایتتن وجتتود بهتتتر
یتوانند با مقدار جذب پایی ش
نها م ش
یدهند که وگ ش
م ش
ههایی برای بال بردن میزان جذب استفاده کنیم .مانند متتورد آهتتن،
است که از شیو ش
یشود ،و به همیتن
یزیستی روی محسوب م ش
فیتات از عوامل مهم و موثر در فراهم ش
یرود،
هسازی غذا که برای افزایش میزان جذب آهتن بتته کتتار م ش
شهای آماد ش
دلیل رو ش
یتوانند در مورد روی هتتم کتتارا باشتتند .بتترای اطلعتتات بیشتتتر در متتورد روی بتته
م ش
مهتای وگتن« مراجعته کنیتتد.
راهنمای مندرج در بخش »افزایش آهتن و روی در رژی ش
یتوانید از
یکنید مقدار روی قابل جذب در رژیم غذایی شما کم است ،م ش
اگر فکر م ش
نهای حتتاوی ایتتن متتاده معتتدنی استتتفاده کنیتتد .اگتتر در حتتال حاضتتر از
یویتامی ش
مولت ش
صهایی را بخرید که روی هتتم بتته ترکیتتب آن
یکنید ،قر ش
صهای کلسیم استفاده م ش
قر ش
اضافه شده است.
میزان روی موجود در مواد غذایی

غذا

مقدار روی
)میلیگرم(

های
ههای نشاست ه
نها ،غل،ت ،دان ه
نا ه
مپیمانه،
جو پرک ،نی ش
پخته

0.6

نفلکس تهیه شده
کر ش
از سبوس گندم ،یک پیمانه

2.0

گرانول ،یک چهارم
پیمانه

1.3

ارزن ،نیم پیمانه ،پخته

0.8
iFood and Nutrition Board
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جو دوسر فوری ،یک
بسته

1.0
1.0

کینوآ ،نیم پیمانه ،پخته
های ،نیم
برنج قهو ش
پیمانه ،پخته

0.6

گیاهک گندم 2 ،قاشق
غذاخوری

2.7

سبزیجا،ت )نیم پیمانه پخته(
مارچوبه

0.5

آووکاددو ،نصف یک
عدد

0.6

بروکلی

0.4

ذرت

0.5
0.7

قارچ

0.5

نخود فرنگی

0.7

اسفناج
بقول،ت )نیم پیمانه پخته(
لوبیا قرمز ژاپنی

2.0

مبلبلی
لویبا چش ش

1.1

نخود

1.2

لوبیا قرمز

0.9
1.3

عدس
لوبیای لیما

0.9

لوبیا سفید درشت

0.9

لوبیا چیتی

0.8
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1.0

لپه

محصول،ت غذایی تهیه شده از سویا
دانه سویا ،نیم پیمانه،
پخته

1.0

تمپه ،نیم پیمانه ،پخته

1.0

توفوی سفت ،نیم
پیمانه

1.1

گوشت گیاهی
یشده 30 ،گرم
غن ش

1.8-1.4i

هها )دو قاشق غذاخوری(
ههای روغنی و تخم ه
دان ه
1.0

کره بادام

0.7

بادام برزیلی
بادام هندی

0.9

بادام زمینی

1.1

مزمینی
کره بادا ش

0.9

تخمه کدو

1.1
0.9

تخمه آفتابگردان

1.4

ارده
غذاهای دیگر

1.0

شکلت سیاه 30 ،گرم

5.2-3.0i

انرژی بار ،یک بار

یکند
 iمقدار دقیق آن در مارک های مختلف فرق م ش
i
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مهای وگن
افزایش آهن و روی در رژی ه
•

ف کافی غذاهای سرشار از آهن و روی ،نکات این فصتل را متترور
برای اطمینان از مصر ش
ههتتای خشتتک سرشتتار از آهتتن
گسبز ،گیاهان دریتتایی و میو ش
کنید .انواع لوبیاها ،گیاهان بر ش
یتوانیتد در غتذاهایی مثتل انتواع لوبیاهتا،
هستند .به همین ترتیب متاده معتدنی روی را م ش
مزمینی ،تخمتته کتتدو ،تخمتته آفتتتابگردان،
ههتتای روغنتتی ،بتتادام زمینتتی و کتتره بتتادا ش
دان ش
سهای تهیه شده از سبوس گندم ،گیاهک گندم و تمپه پیدا کنید.
نفلک ش
کر ش

•

در هتتر وعتتده از غتتذاهای دارای ویتتتامین ث استتتفاده کنیتتد .مرکبتتات ،بروکلتتی ،گیاهتتان
لکلتتم منتتابع ختتوب ویتتتامین ث
تفرنگی ،کلتتم بروکستتل و گ ش
های ،تتتو ش
گسبز ،فلفل دلم ش
بر ش
هستند.

•

تا حد امکان با غذا چای و قهوه ننوشید ،و میان غذا خوردن و نوشیدن آنها تا حد ممکتتن
فاصله بیندازید.

•

لهای خوراکی حاوی کلسیم را با غذا مصتترف نکنیتتد .بهتتتر استتت آنهتتا را بتتا فاصتتله
مکم ش
ههای غذایی بخورید.
کافی از وعد ش

•

ههای روغنی به غذا ،آنها را تفت بدهید و برشته کنید.
قبل از اضافه کردن دان ش

•

یتواند راه خوبی برای افزایش میزان
اگر جوانه غلت را دوست دارید ،استفاده از آنها م ش
جذب مواد معدنی باشد.

•

هانتتد ،بیشتتتر از
نهتتای حتتاوی خمیرتتترش کتته پیتتش از پختتته شتتدن ورآمد ش
سعی کنید از نا ش
تشتتان
نهای تهیه شتتده از آرد ستتفید مقتتدار فیتا ش
نهای فطیر و کراکر استفاده کنید .نا ش
نا ش
کمتر است و اگر با آهن غنی شده باشند ،برای مصرف خوبنتد ،ولتی مقتدار روی آنهتا از
نتر استتت ،امتتا
نهای گندم کامل کمتر است .در نتیجه مقدار جتتذب روی آنهتتا هتتم پتتایی ش
نا ش
نهتتای گنتتدم کامتتل بیشتتتر
نهتتای ستتفید بتته نستتبت نا ش
میزان نهایی روی جذب شده در نا ش
است.
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ُید
بیشتر افراد ماده معدنی ید را که در حفظ سلمت تیروئید نقتتش دارد،
یدانند .اما کمبود ُید یکی از مستتائلی استتت کتته جمعیتتت کتتل دنیتتا را
مهم نم ش
یتوانتتد بتتر رشتتد
درگیر کرده است .خصوصت ا ً کمبتتود آن در دوران بتتارداری م ش
مغز جنین تأثیر بگذارد.
گ شدن غده تیروئید شود که در
مصرف کم یا بیش از حد ید می تواند باعث بزر ش
یشود کتته از
مکاری تیروئید م ش
یگویند .دریافت کم ید باعث ک ش
اصطل ح به آن گواتر م ش
یتوان به کند شدن متابولیستتم ،کلستتترول بتتال و اضتتافه وزن اشتتاره
عوارض آن م ش
مکاری تیروئید ،یا پرکاری تیروئید منجر شود.
یتواند به ک ش
کرد .ید زیاد هم م ش
نشتتان را بتتا ختتوردن نمتتک
در ایالت متحده امریکا ،بیشتر مردم ید مورد نیاز بد ش
ههای لبنتتی بتته
یکنند .شیر و سایر فراورد ش
ههای لبنی تأمین م ش
یددار ،ماهی یا فراورد ش
طور طبیعی منبع ید نیستند ،اما به این دلیل کته بترای تمیتتز کتردن پستتان گاوهتتا و
یشتتود ،ایتتن یتتد بتته شتتیر راه پیتتدا
تجهیزات شیردوشی از مواد حاوی ید استفاده م ش
هها( بتته عنتتوان منبعتتی بتترای یتتد
یکند .در بعضی از نقاط دنیا ،گیاهان دریایی )خز ش
م ش
یشوند.
استفاده م ش
یکند ،به ایتتن دلیتتل کتته مقتتدار آن در
مقدار ید در غذاهای گیاهی مختلف فرق م ش
گیاه به خاکی بستتتگی دارد کتته گیتتاه در آن روییتتده استتت .گیاهتتانی کتته در منتتاطق
یشتتود از کتتف
هاند ،ید بیشتری دارند )در واقتع حتتتی م ش
نزدیک به اقیانوس رشد کرد ش
آب اقیانوس هم ید به دست آورد ،هرچند منبع خیلتتی ختتوبی نیستتت( .در بعضتتی از
کشان به اندازه کافی نیست )یا اصل ً به آن ید اضتتافه
نقاط اروپا که مقدار ید در نم ش
16

لهتتای
نهتتایی کتته از مکم ش
یکنند( و مقدار ید موجود در گیاهان هم کتتم استتت ،وگ ش
نم ش
یکنند ،ممکن است بتته کارکردهتتای غیرعتتادی در تیروئیتتد دچتتار
خوراکی استفاده نم ش
شوند.7
ه ستتویا ،دانتته
ینامیم و در دان ش
بعضی از ترکیبات طبیعی که آنها را مواد گواترزاiم ش
مبتترگ(
لکلتتم و کل ش
کتان و گیاهان خانواده صلیبیان )مثل بروکلتتی ،کلتتم بروکستتل ،گ ش
یتوانند جلوی فعالیت ید را در بدن بگیرند .رژیم غتتذایی کتته در آن از
وجود دارند ،م ش
یتوانتتد بتتاعث
مقدار زیادی منابع گواترزا استفاده شود و میزان ید آن کتتم باشتتد ،م ش
مکاری تیروئید شود .اما اگر مقدار ید در رژیم کتتافی باشتتد ،لزومتتی نتتدارد
ابتل به ک ش
که از خوردن غذاهای تهیه شده از سویا یا سایر منابع گواترزا خودداری کنید .بتترای
اطلعات بیشتر در مورد مفید یا مضر بودن سویا به فصل  ۱۵مراجعه کنید.
تأمین نیاز بدن به ید
نهتتا بتتا
مقدار ید توصیه شده برای هر فرد بالغ  ۱۵۰میکروگرم در روز است .وگ ش
نشان برسانند:
یتوانند ید کافی را به بد ش
مراعات نکات زیر م ش
•

یخورید ،سعی کنید از نمک یددار استفاده کنید .اگر
در صورتی که نمک م ش
هاید ،بهتتتر استتت فقتتط
یکرد ش
یتان را بدون نمک مصرف م ش
هم از ابتدا غذا ش
کچهتارم قاشتق چتایخوری
برای دریافت یتد از نمتک استتفاده نکنیتد .در ی ش
شهای طتتبیعی بتترای اضتتافه کتتردن
نمک ۷۶ ،میکروگرم ید وجود دارد .رو ش
ید ،مثل استفاده از نمک دریا ،راه مطمئنی برای دریافت این ماده معدنی
نهایش برای فشار ختتون و ستتلمت
هعلوه نمک دریا از جهت زیا ش
نیست .ب ش
استخوان ،بتتا نمتتک معمتتولی هیتتچ تفتتاوتی نتتدارد .نمتتک افتتزوده شتتده بتته
تفودها هم عمدتا ً بدون ید است.
غذاهای فرآوری شده و فس ش

•

چنتتد بتتار در هفتتته از گیاهتتان دریتتایی مثتتل کلتتپ ،نتتوری ،دولتتس و آلریتتا
استفاده کنید .البته این هم راه مطمئنی برای دریافت یتتد متتورد نیتتاز بتتدن
igoitrogens
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نیست ،چون مقدار ید در گیاهان مختلف ،متفاوت استت .حتتی مقتدار یتد
در بعضی از این گیاهان خیلتتی زیتتاد استتت ،و ممکتتن استتت بتته مشتتکلت
تیروئیدی منجر شود .پس بهتر است مصرف این گیاهان را به همتتان چنتتد
دفعه در هفته محدود کنید.
•

لهای خوراکی حاوی  75تا  150میکروگرم
سه تا چهاربار در هفته از مکم ش
یکنیتتد ،بتتا
یویتامین استفاده م ش
ید استفاده کنید .اگر همین الن هم از مولت ش
خواندن برچسب آن ببینید آیا حاوی ید هست یا خیتتر .بهتتترین روش بتترای
لهتای ختوراکی استت ،چتون آنهتا مطمئتن
تأمین ید بدن استتفاده از مکم ش
یضرر )برخلف نمک( هستند .مراقب باشتتید
)برعکس گیاهان دریایی( و ب ش
لها را استفاده کنید ،چون بدن ما به مقتتدار
که میزان توصیه شده از مکم ش
کمی ید نیاز دارد و محدود کردن مقدار آن به اندازه توصیه شده ضتتروری
است.

مقدار مجاز ) (RDAو حداکثر میزان مصرف ید
سن )بر حسب
سال(

مقدار مجاز RDA
)میکروگرم(

حداکثر مصرف
)میکروگرم(

3-1

90

200

8-4

90

300

13-9

120

600

18-14

150

900

بالی 18

150

1100

18

زنان باردار
 18ساله یا زیر
18
بالی 18

220
220

900
1100

زنان شیرده
 18ساله یا زیر
18

290

900

بالی 18

290

1100

ویتامین آ
یشتتود و صتترفا ً در محصتتولت
شکل فعال ویتامین آ ،رتینتتول نامیتده م ش
حیتتوانی وجتتود دارد .امتتا گیاهتتان دارای بیتتش از  50متتواد مرکتتب بتته نتتام
یشوند .مشهورترین ایتتن
کاروتنوئیدها هستند که در بدن تبدیل به ویتامین آ م ش
مواد بتاکاروتن است .انواع مختلفی از ویتامین آ وجود دارد ،و به همین دلیتتل
ویتامین آ موجود در غتتذاها بتتا عنتتوان معتتادل رتینتتول فعتتال )  i(RAEستتنجیده
یشود که به معنای مقدار بالقوه ویتامین آ فعال در غذاست RDA .ویتامین
م ش
آ معادل با  RAE 900برای مردان و  RAE 700برای زنان است.
Retinol Activity Equivalents
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i

شساز ویتتتامین آ عمتتل
کاروتنوئیدها علوه بر آن که به عنوان پی ش
یهتتای دیگتتر بتترای کتتاهش
یاکستتیدانی و ستتایر ویژگ ش
یکننتتد ،از ختتواص آنت ش
م ش
یکه ویتتتامین آ موجتتود در غتتذاهای
یهتتای مزمتتن برخوردارنتتد .در حتتال ش
بیمار ش
یهایی برخوردار نیست.
حیوانی از چنین ویژگ ش
ههتتای جدیتتد در متتورد چگتتونگی
در سال  2000و با توجه به یافت ش
تبتتدیل بتاکتتاروتن بتته ویتتتامین آ فعتتال ،شتتورای غتتذا و تغتتذیه دربتتاره مقتتدار
بتاکاروتن لزم برای تولید ویتامین آ فعال کافی تجدیدنظر کتترد و ایتتن مقتتدار
را دوبرابر مقدار سابق اعلم کرد  .به ایتتن معنتتا کتته مقتتدار  RAEموجتتود در
یشد .در گذشتتته
غذاهای گیاهی ،نصف مقداری است که در گذشته تصور م ش
مهتتای وگتتن بتته طتتور اتوماتیتتک از ویتتتامین آ کتتافی
یکردیتتم رژی ش
فکتتر م ش
برخوردارند ،اما حال مشخص شتتده استتت کتته دریتتافت مقتتدار کتتافی از ایتتن
ویتامین کار چندان آسانی هم نیست.
بهویج از مقتتدار زیتتادی
یبینید که آ ش
با نگاه کردن به جدول زیر م ش
یتوانیتتد بتتا ختتوردن
بهویتتج دوستتت داریتتد م ش
ویتامین آ برخوردار است .اگتتر آ ش
بهویج مقداری از نیاز خود را به ویتامین آ برطرف کتترده،
کچهارم فنجان آ ش
ی ش
گهتتای متفتتاوت استتتفاده
و برای رفع کامل نیاز خود از سبزیجات متنوع با رن ش
تو پتتز یتتا بتته عنتتوان ستتس روی غتتذا استتتفاده
نهتتایی کتته در پخ ش
کنیتتد .روغ ش
یبینیتتد
یتوانند میزان جذب بتاکاروتن را در بدن بال ببرنتتد ،پتتس م ش
یکنید ،م ش
م ش
که خوردن این سبزیجات به صورت غذاهای پختتته از مصتترف ختتام آنهتتا بهتتتر
یدانید میتتزان چربتتی مصتترفی در رژیتتم شتتما
نطور که م ش
هعلوه هما ش
است .ب ش
نباید از حد معینی کمتر باشد.
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مقدار ویتامین آ در غذاهای گیاهی
میزان استاندارد مصرف این ویتامین برای زنان بالغ  RAE 700و برای
مردان بالغ  RAE 900است
ویتامین آ
)برحسب
(RAE

غذا

سبزیجا،ت )نیم پیمانه پخته ،مگر اینکه اندازه دیگری
)قید شده باشد
2
برگ چغندر

76

6

بروکلی

0
1

کلم چینی

80
5

پوره کدو حلوایی

72
5

هویج ،یک عدد متوسط ،خام

09
6

هویج ،نیم پیمانه ،پخته

65
2

آب هویج ،یک پیمانه

256
1

برگ کاسنی ،یک پیمانه خام

66
1

برگ کولرد

48
3

برگ گیاه قاصدک

56
3

پوره کدو مسما

82
4

مپیچ
کل ش

43
2

برگ خردل

21
9

کدو تنبل

53
4

اسفناج

72
21

9

بزمینی شیرین
سی ش

61
2

برگ سالد سوئیسی

68
7

هفرنگی ،یک عدد متوسط
گوج ش

6
5

هفرنگی ،یک پیمانه
سس گوج ش

6

هها
میو ش
1

زردآلو ،سه عدد تازه

01
2

طالبی ،چند برش به اندازه یک پیمانه

70
8

انبه ،یک عدد متوسط

0
5

شلیل ،یک عدد متوسط

0
1

پاپایا ،یک عدد متوسط

67

ویتامین کا
ویتامین کا در ابتدای قرن بیستم کشف شد ،اما شتتیوه عملکتترد آن در
بدن انسان تا سال  1974ناشناخته بود ،و این اکتشاف مبحثی تازه در دنیتتای
یآید.
تغذیه به حساب م ش
ه شدن خون ضتترورت دارد ،و بیشتتتر افتتراد
ویتامین کا برای لخت ش
از مقدار کافی ویتامین برای ایتن عملکترد ختاص برخوردارنتد .امتا تحقیقتات
نها
هاند که وجود این ویتامین در بدن بتترای حفتتظ ستتلمت استتتخوا ش
نشان داد ش
22

نشان مقدار بتالیی از ویتتتامین کتتا
هم ضروری است .افراد مسنی که در خو ش
هاند.8
وجود دارد ،کمتر در معرض خطر شکستگی لگن قرار داشت ش
معلوم شده است که میزان حقیقتتی جتتذب ویتتتامین کتتا در بتتدن
یشتتد ،زیتترا محققتتان
افتتراد کمتتتر از آنتتی استتت کتته در گذشتتته پنداشتتته م ش
هگیری مقدار ویتتتامین کتتا موجتتود در غتتذاها اشتتتباه
هاند که روش انداز ش
فهمید ش
بوده است .این اشتباه در مسأله لختتته شتتدن ختتون هیتتچ تتتأثیری نتتدارد ،امتتا
گستتبز
ممکن است درمورد سلمت استخوان اهمیت داشته باشد .گیاهتتان بر ش
بهترین منبع برای ویتامین کا هستند.
نهتتای ستتویا ،کتتانول و زیتتتون هتتم سرشتتار از ویتتتامین کتتا
روغ ش
نهای قابتتل حتتل در چربتتی استتت ،بتته همیتتن
هستند .ویتامین کا از نوع ویتامی ش
یتواند به جذب بهتتتر ایتتن
دلیل سرخ کردن سبزیجات در مقدار کمی روغن م ش
ویتامین کمک کند.
هنوز هیچ اطلعات دقیقی در مورد میزان دریافت ویتامین کا در
یتتتوانیم بگتتوییم افتترادی کتته
افراد وگن یا گیاهخوار در دستتت نیستتت ،امتتا م ش
هشان از گیاهان است ،مقتتدار کتتافی از ایتتن ویتتتامین را دریتتافت
اساس تغذی ش
هایم در مورد آن بحث کنیم؟ به دلیل ادعاهایی
یکنند .پس چرا تصمیم گرفت ش
م ش
مهتتای وگتتن بتتر ستتر
که در مورد کافی نبودن مقدار ویتامین کتتا مصتترفی رژی ش
نها افتاده است.
زبا ش
اصطل ح ویتتتامین کتا در واقتع بته دو گتتروه کمتابیش متفتاوت از
یشتتود .گتتروه اول فیلوکینتتون یتتا
ترکیبات شامل کنش این ویتامین خطتتاب م ش
ویتامین کا  ،1هم در غذاهای گیاهی و هتتم منتتابع حیتتوانی وجتتود دارد .دیگتتری
یشود و در غتتذاهای
مناکینون یا ویتامین کا  2است که توسط باکتری تولید م ش
هانتتد کتته
یشتتود .بعضتتی ادعتتا کرد ش
حیوانی وجتتود دارد؛ و در گیاهتتان یتتافت نم ش
ویتامین کا  2یک ویتامین مجزاست ،و نقش متفاوتی در بتتدن بتته عهتتده دارد،
اما هنوز تحقیقاتی که این ادعا را تأیید کند صورت نگرفته است.
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یک تحقیق با موضوع مقایسه میزان تشکیل لختتته در ختتون )کتته
نشانگر میزان فعالیت ویتامین کا است( نشان داده است که از این نظر هیچ
نها مقدار
تخواران وجود ندارد ،به این معنا که وگ ش
نها و گوش ش
تفاوتی بین وگ ش
نطتتور تحقیقتتات
یکننتتد .9همی ش
ویتامین کتتا لزم بتترای بتتدن ختتود را مصتترف م ش
هاند که مصرف ویتامین کا  1برای افراد ستالخورده ،از خطتر دچتار
نشان داد ش
یکاهد.
شدن آنها به شکستگی لگن م ش
هوستتیله یتتک بتتاکتری در روده بتتزرگ ستتاخته
ویتتتامین کتتا  2ب ش
نها در هتتر صتتورت ویتتتامین متتورد نیتتاز ختتود را
یشود ،و به همین دلیل وگ ش
م ش
یکنند .در آخر باید بگوییم کتته موسستته پزشتتکی مقتتدار خاصتتی را
دریافت م ش
یتوانیم با اطمینتتان بگتتوییم
برای مصرف ویتامین کا  2توصیه نکرده است .م ش
نها نیازی بتته گنجانتتدن آن
که ویتامین کا  2یک ماده مغذی مجزا نیست ،و وگ ش
یشان ندارند.
در رژیم غذای ش

نها و مواد مغذی دیگر
ویتامی ه
سالهاست که در مورد وجود یا عدم وجتتود ریبتتوفلوین )ویتتتامین ب (2
یهتا ایتن ویتتامین را از راه
یشتتود ،زیترا اکتثر امریکای ش
در رژیم وگتن بحتتث م ش
یکننتتد .ریبتتوفلوین بتته مقتتدار بستتیار کتتم در گیاهتتان
نوشیدن شیر دریافت م ش
یشود ،به همین دلیل برای دریافت آن به مقتتدار کتتافی ،بایتتد
مختلف یافت م ش
های و ستتبزیجات در رژیتتم غتتذایی
های ،گیاهتتان دولپ ش
ههتتای نشاستتت ش
از انواع دان ش
استفاده کرد .به ويژه غذاهای مبتنی بر ستتویا منبتتع ختتوبی بتترای ریبتتوفلوین
هستند .هنوز اطلعات چندانی در متتورد مقتتدار جتتذب ایتتن ویتتتامین در بتتدن
نهتتا  RDAلزم
هاند کتته وگ ش
نها در دست نیست ،اما چند تحقیق نشان داد ش
وگ ش
یشتتود از شتتیر ستتویا
یکنند .برای اطمینان بیشتر م ش
ریبوفلوین را دریافت م ش
24

هاند ،استتتفاده کتترد ،امتتا بتته
)یا گیاهان دیگر( که با این ماده مغذی غنتتی شتتد ش
نها نباید در مورد کمبود مصرف این ویتتتامین نگتتران باشتتند .در
اعتقاد ما وگ ش
هایم.
ادامه جدولی از غذاهای گیاهی حاوی ریبوفلوین را آورد ش
هچیزخوارها باید مراقب مصرف پتاسیم کتته یتتک
نها و نیز هم ش
وگ ش
های منبعتتی عتتالی بتترای ایتتن متتاده
ماده معدنی استتت ،باشتتند .گیاهتتان دولپ ش
نها به طور طبیعی قدری بیشتر از گوشتخواران پتاستتیم
معدنی هستند ،و وگ ش
یکنند .با این وجود تأمین نیتتاز روزانتته بتته ایتن متاده کتته معتادل بتا
دریافت م ش
هریزی دارد.
های نیستتت و نیتتاز بتته برنتتام ش
 4700میلیگتترم استتت ،کتتار ستتاد ش
گنجاندن انواع متنوعی از سبزیجات ،خصوصا ً آنهتتایی کتته سرشتتار از پتاستتیم
هترین راه برای تتتأمین نیتتاز بتتدن بتته ایتتن متتاده استتت .بهتتترین منبتتع
اند ،ساد ش
گسبز )مثل بتترگ چغنتتدر ،استتفناج و بتترگ ستتالد
پتاسیم بعضی از گیاهان بر ش
بپرتغتتال ،گیاهتتان
هفرنگی ،آ ش
هفرنگی پختتته و ستتس گتتوج ش
سوئیستتی( ،گتتوج ش
یتوانید بهترین منابع
های هستند .در جدول ادامه م ش
دریایی ،موز و گیاهان دولپ ش
نها را ببینید.
پتاسیم برای وگ ش
نها بایتتد بتته
همعدنی سلنیوم ماده مغذی دیگری است که وگ ش
ماد ش
مصتترف آن تتتوجه داشتتته باشتتند .مقتتدار ستتلنیوم دریتتافتی شتتما بتته محتتل
هانتتد
های که گیاهان غتتذایی شتتما در آن پتترورش پیتتدا کرد ش
یتان ،یا منطق ش
زندگ ش
هاند
بستگی دارد ،چون مقدار سلنیوم در گیاهان به خاکی که در آن رشد کرد ش
نهتتای ستتاکن امریکتتا و کانتتادا
هانتتد کتته وگ ش
یشود .شواهد نشان داد ش
مربوط م ش
شهتتایی از اروپتتای شتتمالی
یکننتتد .امتتا در بخ ش
مقدار کافی سلنیوم دریافت م ش
نها در آنجا باید مکمتتل
مقدار سلنیوم موجود در خاک نسبتا ً پایین است ،و وگ ش
یتوانید مقتتدار ستتلنیوم موجتتود
خوراکی مصرف کنند .در جدول صفحه  79م ش
در گیاهان پرورش یافته در خاک امریکا را ببینید.
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مقدار ریبوفلوین موجود در غذاهای گیاهی
مقدار  1.1میکروگرم برای زنان ،و  1.3میکروگرم برای مردان توصیه
شده است.

مقدار
ریبوفلوین )به
)میلیگرم

غذا
های
ههای نشاست ه
نها ،غل،ت ،دان ه
نا ه
جو کامل ،نیم پیمانه

0.26

نفلکس تهیه شده از سبوس گندم،
کر ش
سه چهارم پیمانه

0.42

نفلکس ذرت ،یک پیمانه
کر ش

0.74

یشده ،نیم پیمانه
پاستای غن ش

0.15

پاستای تهیه شده از گندم کامل ،نیم
پیمانه

0.03
0.1

کینوآ ،نیم پیمانه

0.9

نان سفید ،یک برش

0.06

نان گندم کامل ،یک برش
سبزیجا،ت
مارچوبه

0.06

برگ چغندر

0.02

برگ کولرد

0.10
0.23

قارچ

0.08

نخودفرنگی
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0.21

اسفناج

0.08

بزمینی شیرین
سی ش
گیاهان دریایی )نیم پیمانه پخته(
دولس

0.14

کومبو

0.018

نوری

0.47

واکامی

1.64
هها
میو ش
0.09

موز ،یک عدد متوسط
های )نیم پیمانه پخته
)گیاهان دولپ ش
لوبیا قرمز

0.05

دانه سویا

0.24

لپه

0.06

محصولت غذایی تهیه شده از سویا
شیر سویا ،یک پیمانه

بسته( 0.5
)به مارک آن

گوشت گیاهی 30 ،گرم

( 0.17
)بسته به مارک آن

یهای دیگر
خوراک ش
مخمر مغذی مخصوص گیاهخواران ،یک
قاشق غذاخوری

4.8

نصف قاشق ،
عصاره مخمر Marmiteچایخوری

0.42
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مقدار پتاسیم در غذاهای گیاهی
مقدار روزانه توصیه شده برای هر فرد  4700میلیگرم است.
مقدار پتاسیم
)به میلیگرم(

غذا

های )نیم پیمانه پخته(
گیاهان دولپ ه
239

لوبیا چشم بلبلی

239

نخود

358

لوبیا قرمز

365

عدس

478

لوبیای لیما

354

لوبیای سفید درشت

373

لوبیا چیتی

443

لوبیای سویا

355

لپه

سبزیجا،ت )نیم پیمانه پخته ،مگر آنکه اندازه دقیق آن ذکر
شده باشد(
برگ چغندر

654

چغندر

259
465

موز پلنتین

296

بزمینی
سی ش

419

اسفناج

28

322

کدو مسما
بزمینی شیرین
سی ش

475

برگ سالد سوئیسی

480

هفرنگی
،یک پیمانه آب گوج ش

556

هفرنگی
یک قوطی سس گوج ش

405

Vبا سدیم پایین ،یک پیمانهآبمیوه 8

1000

گیاهان دریایی )نیم پیمانه پخته(
1023

دولس
کومبو

1708

نوری

371
هها
میو ش

موز ،یک عدد متوسط

422

بپرتغال ،یک پیمانه
آ ش

443
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مقدار سلنیوم در غذاهای گیاهی
مصرف روزانه  55میکروگرم توصیه شده است.
اینها ارقام  USDAهستند و در خارج از ایالت متحده امریکا کاربرد ندارند .افراد ساکن در

کشورهای دیگر باید به مرجع محاسبه سلنیوم در غذاهای منطقه خود مراجعه کنند.
مقدار سلنیوم
)به میکروگرم(

غذا
های
ههای نشاست ه
نها ،غل،ت ،دان ه
نا ه
جو پرک ،نیم پیمانه ،پخته

6.8

نفلکس تهیه شده از سبوس گندم،
کر ش
یک پیمانه

4.1

نان گندم کامل ،یک برش

7.2
5.3

نفلکس Grape-Nutsنیم پیمانه ،
کر ش

6.3

جو دو سر ،نیم پیمانه پخته

18.1

پاستای گندم کامل ،نیم پیمانه ،پخته

9.6

های ،نیم پیمانه ،پخته
برنج قهو ش
های و غذاهای تهیه شده از سویا
گیاهان دولپ ش
)نیم پیمانه پخته(

3

نخود
لوبیای لیما

4.2

لوبیا چیتی

5.3

لوبیای سویا

6.3

توفوی سفت

12.5
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هها
ههای روغنی و تخم ه
دان ه
319

گردوی برزیلی 2 ،قاشق غذاخوری

تأمین مواد مغذی با درهم آمیختن آنها
شناختن منابع مختلفی که هر یک حاوی یک نوع ماده مغذی هستتتند ،و
دانستن مقدار مورد نیاز هر یک برای رفع نیازهای بدن ،کار خوبی است .امتتا
هریزی برای یک رژیم غذایی سالم با محاسبه مقدار مصرف هتتر یتتک از
برنام ش
جکننده است .اما لزومی ندارد که هرکسی ایتتن
مواد مغذی کاری سخت و گی ش
های بتترای
یهتتای ستتاد ش
کتتار را ختتودش انجتتام بدهتتد .در فصتتل آینتتده ،راهنمای ش
یگتتذاریم کتته مجمتتوع تمتتام
ههای غتتذایی در اختیارتتتان م ش
هریزی وعتتد ش
برنتتام ش
ههای غتتذایی
هشان صحبت کردیم .آنها برنام ش
اطلعاتی هستند که تابحال دربار ش
یکنند.
وگن هستند و کار شما را برای انتخاب یک رژیم وگن ساده م ش
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مهای وگنه ،مواد معدنی و ریزش مو
رژی ه

یگویند بعد از گیاهخوار یا وگن شدن
یکنیم که م ش
هر از گاهی با زنانی برخورد م ش
هاند .البته هنتوز هیتچ تحقیقتی در ایتن متورد انجتام نگرفتته
دچار ریزش مو شد ش
است ،اما تحقیقاتی وجود دارند که به عوامل کلی تغذیه و ارتباط آنها با ریتزش
هاند.
مو پرداخت ش
عوامل ریزش متتو در هتتر فتترد متفتتاوت استتت ،و الزامتا ً بتته رژیتتم غتتذایی او
یشتتوند(
نتر )کتته هنتتوز قاعتتده م ش
یشود .حدود یک سوم از زنان جوا ش
مربوط نم ش
یشوند )و تعداد زیتتادی از آنهتتا وگتتن نیستتتند( .در
گاه و بیگاه دچار ریزش مو م ش
یشود .زنانی کتته
کتر م ش
ضمن واقعیت اینست که با بال رفتن سن موهای ما ناز ش
یشتتان را
یشوند ،به روشنی نازک شدن تارهتتای مو ش
به دوران یائسگی نزدیک م ش
یبینند.
م ش
یهتتا ،مثتتل مشتتکلت غتتده تیروئیتتد هتتم
یتواند به بعضی از بیمار ش
ریزش مو م ش
یکنید ریزش موهای شما غیرطبیعی استتت ،بهتتتر
مربوط باشد .پس اگر فکر م ش
یتوانتتد مشتتکل شتتما
است به پزشک مراجعه کنید .یک متخصص پوست و مو م ش
را تشخیص بدهد.
یتواند عامل ریزش مو باشد ،در این صتتورت بعتتد از
کاهش سریع وزن هم م ش
توقف کاهش وزن ،موهای شما دوباره رشد خواهند کرد .گاهی زنانی که رژیتتم
یشتوند و همیتن
یکننتتد ،در آغتاز دچتار کتاهش وزن ستتریع م ش
وگتن را شتروع م ش
یتواند عامل ریزش مو در آنها باشد.
م ش
یشد که کمبود روی عامل اصتلی ریتزش متو استت ،امتا بعتد
زمانی تصور م ش
های برای جلوگیری از ریتتزش
لهای روی هیچ فاید ش
مشخص شد که مصرف مکم ش
مو ندارد .بعضی از تحقیقات میزان ذخیره آهن بدن را بتتا ریتتزش متتو در زنتتان
نتر از حتتد
هاند که دور از واقعیت نیست ،چون اگر آهن خون پتتایی ش
مربوط دانست ش
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یگذارد.
مطلوب باشد ،در رشد مو تأثیر م ش
نهتتایی
للیزین هم در جذب آهن و روی نقتتش دارد ،و وگ ش
آمینواسید ضروری ا ش
یکننتتد ،ممکتتن استتت دچتتار
های استتتفاده نم ش
که به اندازه کتتافی از گیاهتتان دولپ ش
یتوانند باعث افزایتتش
لهای خوراکی آهن به تنهایی نم ش
کمبود لیزین شوند .مکم ش
ه استتت کته استتتفاده از
ذخیره آهن بدن شتتوند ،امتتا یتتک تحقیتتق مشتخص کتترد ش
یتوانتتد
للیزیتتن در روز م ش
مکمل آهن به همراه مکملتتی حتتاوی  1.5تتتا  2گتترم ا ش
ذخیره آهن بتتدن را افزایتتش دهتتد و ریتتزش متتو را کتم کنتتد .10استتتفاده زیتاد از
لهای خوراکی دیگری مثتتل آنهتتایی کتته حتتاوی ویتتتامین ای و فولیتتک استتید
مکم ش
یتواند بر رشد مو تأثیر منفی داشته باشد.
هستند ،م ش
یشتتوند ،بتتا اعتقتتاد بتته اینکتته
در نهایت ،بعضی از زنانی که دچار ریزش مو م ش
یکنند تعداد دفعات
یکند ،سعی م ش
شستشوی مو با شامپو ریزش مو را بیشتر م ش
های بر موثر بتتودن ایتتن راهکتتار هتتم
استفاده از شامپو را کم کنند که البته نشان ش
یریزد ،و اگتتر
مشاهده نشده است .در واقع در هر روز مقداری از موهای ما م ش
مقدار شستشوی مو را کم کنید ،دفعه بعد متتوی ریختتته شتتده بیشتتتری در وان
یشتتما از قبتتل هتتم بیشتتتر شتتده
یکنیتتد ریتتزش مو ش
حمام خواهید دید و خیتتال م ش
است.
یکنید ریزش موهای شما بیشتر از حد معمول است ،بایتتد اول بتته
اگر فکر م ش
هتتتازگی
عوامل دیگری که ممکن است باعث آن شده باشند ،فکتتر کنیتتد .اگتتر ب ش
یتان شتتروع شتتده استتت ،دفعتتات شستشتتوی
هایتتد ،دوران یائستتگ ش
وزن کم کرد ش
لهتتای ختتوراکی
هایتتد ،دچتتار اضتتطراب هستتتید ،از مکم ش
یتتتان را کتتاهش داد ش
مو ش
یتواند عامتتل
یکنید؛ هر یک از این موارد م ش
ویتامین  Eیا فولیک اسید استفاده م ش
یکنید که رژیم غذایی شما عامل ریتتزش
ریزش موی شما باشد .اگر هم فکر م ش
نتان آزمایش شود.
یتوانید درخواست کنید که میزان آهن خو ش
مو است ،م ش
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