فصل ۷

راهنمای غذایی وگن
از حدود صد سال پیش ،راهنماهای غذایی بخشی از آموزش تغذیه در امریکا بوداهایند ،و در این مططدت طططولینی
تغییرات زیادی کرداهایند .در ینمویناه اولیه راهنمای غذایی که در سال  1916منتشر شد ،پنطج گطروه غطذایی وجطود
یهای
داشت که عبارت بودیند از :میواهها و سبزیجات؛ گوشت ،ماهی و شیر؛ غلت؛ قندهای ساده؛ و کره و چرب ا
مغذی .این راهنما را وزارت کشاورزی امریکا ) (USDAمنتشر کرده بود ،و امروزه هم  USDAاست که هرم
یکند.
راهنمای غذایی را برای استفاده شهرویندان امریکایی منتشر م ا
هرچند راهنمای غذای امریکا تحت ینفوذ صنعت کشاورزی و صنایع غذایی قرار دارد ،و به همین دلیططل
ینظر مساعدی ینسبت به محصولت حیواینی دارد ،اما در ساالهای اخیر تأکید آن بر محصولت گیاهی بیشتر شطده
نها
است .با اینحال راهنماهای غذایی دولتی برای استفاده گیاهخواران مناسب ینیستند ،و به هیچ وجه به درد وگ ا
یخوریند .پس ما باید راهنمای غذایی مناسب خودمان را بنویسیم.
ینم ا
یتوایند حرف اول و آخر را بریناماهریزی بطرای یطک رژیطم
البته راهنمای غذایی که در این فصل آمده ،ینم ا
سالم وگن بزیند ،و یک رژیم غذایی خاص تنها شیوه ممکن برای تأمین ینیازهای بدن شما به مواد مغذی ینیسططت.
ل سطهم مصطرف
باهعلوه لزومی یندارد که هر روز و واو به واو از ایطن رژیطم پیطروی کنیطد ،و اگطر یطک روز مث س ً
یمیرید.
یشوید و ینم ا
دایناههای ینشاستاهای شما کم باشد ،مریض ینم ا
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هدف این راهنمای غذایی اینست که به شما کمک کند رژیم غذایی متنوع و سرشار از اینططواع دایناههططای
ینشاسططتاهای کامططل ،گیاهططان دولپاهای ،دایناههططای روغنططی ،میواههططا و سططبزیجات داشططته باشططید .در ایططن رژیططم از
یهایی مثل کلوچه شکلتی ،چیپس یا شراب خبری ینیست ،اما معنایش این ینیست که خوردن این چیزهططا
خوراک ا
یتان ممنوع است .فقط بهتر است که مواد آمده در این راهنمای غذایی را به عنوان غططذاهای اصططلی مصططرف
برا ا
یهای دلخواه خود در حد ینیاز استفاده کنید.
کنید ،و از خوراک ا

گروههاهای غذایی وگن
یخواهیم اطلعات تغذیاهای را به شکل راهنمای تنظیم وعداههای غذایی به شما ارائه کنیم ،و به همین دلیططل
ما م ا
یکنیم:
غذاها را به دستاههای زیر تقسیم م ا

غل ت سبوس دار و گیااهان نشاستههای
نهططای گطروه ب هسطتند و شططامل
مواد غذایی قرار گرفته در ایطن گطروه حطاوی پروتئیطن ،آهططن ،روی و ویتامی ا
یشطویند ،بططه ایططن دلیططل کططه میططزان کططالری و
بزمینی شیرین هططم م ا
بزمینی و سی ا
سبزیجات ینشاستاهای ماینند سی ا
مشخصات مغذی این سبزیجات به مشخصات دایناههای ینشاستاهای شباهت دارد .البته مصرف غلت سططبوس دار
یتواینند ینقش مهم و مثبططتی در تغططذیه افططراد،
سها هم م ا
بهتر است ،اما گاهی غذاهای فرآوری شده ماینند کرانفلک ا
خصوصس ًا ورزشکارها و کودکان داشته باشند.
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گیااهان دولپههای و محصول ت تهیه شده از سویا
این غذاها به ینسبت سایر مواد گیاهی از بیشترین میزان پروتئیططن برخوردارینططد ،و منبططع خططوبی بططرای آمینواسططید
یآیند .توصیه ما برای بزرگسالن اینست که در روز حداقل سه تططا
ضروری لیزین برای گیاهخواران به حساب م ا
چهار واحد از این گروه غذایی مصرف کنند .معموس ًل هر واحد از این غذاها  7تا  8گرم پروتئین دارد ،البته مقدار
تهای گیاهی و بعضی از توفوها کمططی بیشططتر اسططت.
پروتئین در مواد غذایی تهیه شده از سویا مثل تمپه ،گوش ا
باهعلوه این غذاها منبع خوبی برای مواد معدینی ماینند آهن و گاهی اوقات روی هسططتند .اگططر در رژیططم غططذایی
خود از اینواع دایناههای ینشاستاهای ،سبزیجات و دایناههای روغنی استفاده کنید ،مصف سه واحد از این گروه غذایی
یهای
برای شما کافی است .اگر هم دوست دارید مقداری از سهم کالری مصرفی خود را با خوردن دسرها ،چرب ا
افزوده یا مقدار بیشتری میوه )که پروتئین کمی داریند( تأمین کنید ،استفاده از چهار واحد حبوبات در روز بططرای
دریافت پروتئین و لیزین مورد ینیاز بدن ضروریست.
اگر به خوردن حبوبات علقاهای یندارید ،بهتر است با منافع آن بیشتر آشنا شوید .بهترین آشططپزهای دینیططا
یهای جالبی تهیه کنید .در فصططل
یتواینید با آینها خوراک ا
یکنند ،و شما م ا
هم در غذاهای خود از حبوبات استفاده م ا
یشوید .البته رااههططایی هططم بططرای
شهایی برای گرفتن ینفخ حبوبات و آماده کردن آینها برای پخت آشنا م ا
 8با رو ا
یتواینید بططه بخططش »بططرای
جایگزین کردن حبوبات با مواد غذایی دیگر پیشنهاد کرداهایم که برای آگاهی از آینها م ا
کساینی که حبوبات دوست ینداریند« در ادامه مراجعه کنید.
یگیرینططد ،و شططامل مططوادی
غذاهای تهیه شده از سویا در رده گیاهان دولپاهای یا همان حبوبططات جططای م ا
یشویند که از لوبیای سویا تهیططه شططداهایند .ایططن مططواد علوه بططر
تهای سویا م ا
ماینند توفو ،شیر سویا ،تمپه و گوش ا
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یشویند .به این ترتیب برینططاماهریزی بططرای
مغذی بودن ،به راحتی جایگزین گوشت و شیر به کار رفته در غذاها م ا
رژیامهای غذایی سلمت ،خوشمزه و متنوع ا

یکنند .البته این روزها مباحث
نها را خیلی آسان م ا
برای وگ ا

یپردازیم.
زیادی در مورد استفاده از سویا وجود دارد ،که در فصل  1۵به آن م ا
یکی از مواد غذایی این گروه شیر سویا است ،اما شیرهای گیاهی دیگر مثططل شططیر تهیطه شططده از بططادام،
یگیریند.
شاهداینه ،جو دوسر یا برینج به دلیل مقدار کم پروتئین در این گروه جای ینم ا

دانههاهای روغنی و تخمههاها
یکنند .اما بایططد بداینیططد
یشان استفاده ینم ا
نها از دایناههای روغنی و تخماهها به خاطر مقدار چربی بال ا
بعضی از وگ ا
یتوایند میزان کلسترول خون را کنترل کنططد ،و حططتی بططاعث کططاهش وزن شططود
که مصرف کم دایناههای روغنی م ا
یها متمرکز است ،پططس
)برای اطلع بیشتر در این مورد به فصل  13مراجعه کنید( .کالری موجود در این خوراک ا
واحد مصرف آن کوچک ،فقط به ایندازه دو قاشق چایخوری کره حاصل از دایناهها یا تخماهها ،یا خود تخماهها یططا
یکنیططم .بهططتر
کچهارم پیماینه دایناههای روغنی است .ما مصرف یک یا دو واحد از این گروه را در روز توصیه م ا
ی ا
است بیشتر از دایناههای روغنی استفاده کنید تا تخماهها ،چون سالامتریند و تأثیر آینها بر سلمت شما بیشططتر اسططت.
اگر هم به دایناههای روغنی آلرژی ددارید ،یک واحد بیشتر گیاهان دولپاهای یططا غططذاهای تهیططه شططده از سططویا در
وعداههای غذایی خود استفاده کنید.

سبزیجا ت
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یگیرد .سبزیجات
وقتی که صحبت از میزان مواد مغذی در رژیم غذایی است ،بالترین رتبه به سبزیجات تعلق م ا
بهترین منبع برای ویتامین ث هستند و هزاران کمیکال گیاهی و مفید دیگر در آینها وجود دارد .همططه سططبزیجات
گسبز مثل برگ کیل ،iکولرد ،اسفناج و برگ شططلغم سرشططار از مطواد مغططدی
برای شما مفیدیند ،اما سبزیجات بر ا
هستند .در آینها ویتامین آ و ث و کا ،پتاسیم ،آهن ،فولت ،گاهی کلسیم و دستاهای از کمیکاالهای گیاهی وجططود
یشان از کاهش ابتل به بیماری قلبی تا بال بردن ینیروی بینایی در سن بال را شامل می شططود.
تها ا
دارد که خاصی ا
یتواینند بدون آینها سر کنند ،و حتی کس طاینی کططه تططازه
آینهایی که از کودکی به خوردن سبزیحات عادت داریند ،ینم ا
نطور هستند .با اینحال اگر تازه خوردن سبزیجات را شروع
یشان اضافه کرداهایند هم همی ا
این مواد را به وعداهها ا
کها اینجام بدهید.
پها و خورا ا
یتواینید این کار را با اضافه کردن آینها به سو ا
کرداهاید ،م ا
یتواینید بططه جططای سططبزیجات تططازه از اینططواع
حتی اگر وقت کمی برای پختن و خوردن غذا دارید هم م ا
منجمد آینها استفاده کنید .سبزیجات منجمد هططم کمططابیش از همططان مقططدار مغططذی موجططود در سططبزیجات تططازه
برخورداریند ،و گاهی مقدار این مواد مغذی در آینها بیشتر هم هست.

میوههاها
میواهها منبع خوبی برای ویتامین ث و بعضی از مواد معدینی هستند و میزان زیططادی فیتوکمیکططال در آینهططا وجططود
ل بهططتر اسططت
دارد .آبمیواهها هم از مواد معدینی زیادی برخورداریند ،اما باید در حد تعادل از آینها استفاده کنید .ک س ً
میواهها را به صورت کامل و تازه ،و در صورت امکان خام مصرف کنید.

یاها
چرب ه
یورود
گهای ضخیم که دور غذاهایی مثل سالد به کاور م ر
گسبز از خانواده بروکلی با بر ر
 iیک گیاه بر ر
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یشود در یک رژیم متعططادل از مقططدار بسطیار کمططی
یهای افزوده در یک رژیم وگن سالم لزم ینیستند ،اما م ا
چرب ا
چربی استفاده کرد .ما مصرف دو واحد چربی برای بزرگسالن )توجه :هططر واحططد چربططی برابططر بططا یططک قاشططق
یکنیم .البته مصرف بیشتر آن هم اشکالی یندارد و افرادی که بططه کططالری زیططاد ینیططاز
چایخوری است( را توصیه م ا
یتواینند کمی بیشتر چربی افزوده مصرف کنند .بهتر است برای اینتخاب ینوع سالم چربی و مقدار مصططرف
داریند م ا
آن به راهنمایی که در فصل  ۵آورداهایم ،مراجعه کنید.

پس »گروه کلسیم« کجاست؟
در بیشتر راهنماهای غذایی که برای گیاهخواران تدوین شداهایند یک گروه »شیر« وجود دارد که در آن شیر سویا
نها به جططای
یشود .اما در راهنماهای غذایی مخصوص وگ ا
هم به عنوان جایگزینی برای شیر معمولی پیشنهاد م ا
یمعناست .چون به غیر از گططروه چربططی ،بقیططه گرواههططای
آن »گروه کلسیم« وجود دارد .خوب این تقسیامبندی ب ا
یشویند و لزومی به دستاهبندی آینهطا در یطک
غذایی شامل غذاهای سرشار از کلسیم ایند ،که خواه یناخواه خورده م ا
گروه جداگاینه ینیست.
ما هم در راهنمای غذایی پایین به همین ترتیب عمل کرداهایم .راهنمای غططذایی مططا شططما را تشططویق بطه
یتواینند ینیاز بدن شما به کلسیم را هم برطرف کننططد .شططما هططم بهططتر
یکند که م ا
خوردن اینواع مختلفی از غذاها م ا
یتواینیططد ینیططاز خططود بططه کلسططیم را بططا
است در هر روز  6تا  8واحد از غذاهای حاوی کلسیم استفاده کنید) .یا م ا
لهای کلسیم برطرف کنید(
مصرف مکم ا
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استفاده از رااهنمای غذایی وگن
راهنمای غذایی وگن طوری تنظیم شده است که بزرگسالن با عمل به مقططدارهای توصططیه شططده در آن ،حطداقل
مواد مغذی مورد ینیاز بدانشان را دریافت کنند )راهنمای غذایی مخصططوص کودکططان در فصططل  10کتططاب آورده
شده است( .اگر بنا بر مقدارهای آمده در راهنمططای کتططاب تغططذیه کنیططد ،در روز حططدود  1600کططالری دریططافت
یکنید .اما بیشتر بزرگسالن به کالری بیشتری ینیاز داریند که برای این منظور بایططد مقططدار مصططرف را بططا بیشططتر
م ا
کردن میزان واحدهای همه گروه غذایی ،بال برد.
یکنیم که مصرف  6تا  8واحد از غذاهای حاوی کلسیم در روز الزامی است .این غططذاها
باز هم تکرار م ا
لآمده با کلسطیم معططادل یطک واحطد از
ل ینیامپیماینه توفوی عم ا
در ستون سمت راست راهنمای غذایی آمداهایند .مث س ً
ندار ،و یک واحد از غذاهای گروه کلسیم است .یا یک پیماینه کیل کططه بططا شططام خورداهایططد
غذاهای گروه پروتئی ا
یتوایند معادل یک واحد از گروه سبزیجات ،و یک واحد از غذاهای سرشار از کلسیم محسوب شود.
م ا
یتوایند کم یا زیاد شططود.
در بعضی موارد مقدار مصرف یک ماده غذایی با توجه به میزان کلسیم در آن م ا
ندار است ،بططه دلیططل سرشططار بططودن از
ل یک پیماینه کامل شیر سویا برابر یا یک واحد از گروه غذاهای پروتئی ا
مث س ً
یشود .یا یک پرتقال واشنگتنی که در گروه میواههططا دو
کلسیم در این گروه از مواد غذایی ،دو واحد محسوب م ا
یآید ،فقط حاوی یک واحد کلسیم مورد ینیاز در روز است.
واحد به حساب م ا
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در جدول راهنمای پایین  ،ینکتاههای سودمند برای اینتخاب میان غذاهای موجود در هر یک از گرواههای
غذایی هم آمده است.
با استفاده از این جدول راهنما ،بریناماهریزی وعداههای غذایی سالم و خوشمزه کططار سططختی ینیسططت .در
یتوایند به شما در بریناماهریزی وعططداههای غططذایی بططرای
صفحات بعد هم چند منوی غذایی پیشنهاد کرداهایم که م ا
افراد خاینواده که هر یک به مقدار خاصی کالری ینیاز داریند ،کمک کند.
یشده که یناامشططان در ایططن صططفحات آمططده اسططت ،وسططیلاهای
لهای خوراکی و غذاهای غن ا
باهعلوه مکم ا
یهای امگا  3هستند.
سودمند برای اطمینان از مصرف کافی ویتامین ب  ،12ید ،ویتامین د و چرب ا

راهنمای غذایی وگن
گرواههای غذایی وگن

سهم مصرف روزاینه این غذاهای سرشار از کلسیم حداقل  6تا  8واحد است

دایناههای کامل و سبیزجات ینشاستاهای
واحد یا بیشتر در روز 5

هر واحد مصرف برابر با ینیامپیماینه غلت ،پاستا یا برینج پخته 30 ،گرم
کرانفلکس یا سایر غلت آماده مصرف ،یک برش ینان ،یک عدد ینان تورتیا،

یشده با کلسیم
 30گرم کرانفلکس غن ا

بزمینی سفید یا شیرین یا ذرت است
.ینیم پیماینه سی ا

یتواینند در این
ینکته :دایناههای ینشاستاهای غنی شده ،مثل اینواع پاستاها هم م ا

گروه جای بگیریند .اما بهتر است که بیشتر از دایناههای ینشاستاهای کامل استفاده
.کنید
گیاهان دولپاهای و غذاهای تهیه شده از سویا

کچهارم پیماینه
ینیم پیماینه تمپه ،توفوی عمل آمده با کلسیم ،یا لوبیای سویا ،ی ا

تا  4واحد در هر روز 3

یشده
یشده سویا یا یک پیماینه شیر غن ا
آجیل سویا ،ساهچهارم پیماینه ماست غن ا

هر واحد برابر با ینیامپیماینه لوبیای پخته ،توفو ،تمپه 30 ،گرم شباهگوشت،

سویا )در این مورد ،یک واحد شیر سویا که برابر با یک پیماینه است ،با دو

یشده2 ،
یشده ،ساهچهارم پیماینه ماست سویای غن ا
1پیماینه شیر سویای غن ا

)واحد غذای سرشار از کلسیم برابر است

کچهارم پیماینه باداامزمینی یا یک چهارم
قاشق غذاخوری کره باداامزمینی ،ی ا
پیماینه آجیل سویا

یتواینند برای اطلع از مواد قابل
ینکته :آینهایی که لوبیا دوست ینداریند م ا
8

.جایگزینی با لوبیا به صفحه  90مراجعه کنند

دایناههای روغنی و تخماهها
تا  2واحد در روز 1

کچهارم پیماینه بادام یا دو قاشق غذاخوری کره بادام ،ارده
ی ا

کچهارم پیماینه داینه کامل 2 ،قاشق غذاخوری تخمه ،یا دو
هر واحد برابر با ی ا
.قاشق غذاخوری کره به دست آمده از دایناههای روغنی یا تخماهها است
سبزیجات

واحد یا بیشتر 5
هر واحد برابر با ینیم پیماینه سبزیجات پخته ،یک پیماینه سبزیجات خام،

ینیم پیماینه پخته یا یک پیماینه خام از کاهوی چینی ،بروکلی ،برگ کولرد ،کلم
یشده با
چینی ،کیل ،برگ خردل ،بامیه ،ینیم پیماینه سس گوجاهفرینگی غن ا
کلسیم

.ینیامپیماینه آب سبزیجات است
میواهها
واحد یا بیشتر در روز 2

هر واحد برابر با یک میوه تازه ،ینیم پیماینه میوه خردشده یا پخته ،ینیم پیماینه

یشده با کلسیم
ینیامپیماینه آبمیوه غن ا

.آبمیوه یا یک چهارم پیماینه میوه خشک است

کچهارم پیماینه اینجیر خشک شده ،دو عدد پرتقال واشنگتنی
ی ا

ینکته :استفاده از میواههایی ماینند مرکبات ،طالبی ،کیوی ،پاپایا و اینبه که سرشار
یتوایند مقدار جذب آهن را در بدن بال ببرد
.از ویتامین ث هستند ،م ا
یها
چرب ا

دو واحد یا بیشتر در روز
یک واحد برابر با یک قاشق چایخوری روغن گیاهی یا مارگارین ینرم است

ویتامین ب :12
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•

یشده در روز با  1.۵تا  2.۵میکروگرم ویتامین ب  12در هر واحد برابر است ،یا
دو واحد غذای غن ا

•

با  2۵تا  100میکروگرم مکمل خوراکی جویدینی یا زیرزباینی برابر است ،یا

•

با  1000میکروگرم مکمل خوراکی جویدینی یا زیرزباینی به مقدار دو بار در هفته برابر است.

ید:
•

کچهارم قاشق چایخوری ینمک یططددار در هططر
 7۵تا  1۵0میکروگرم در سه تا چهار روز در هفته ) یا ی ا
روز(.

ویتامین د
•

 IU 1000معادل  2۵میکروگرم در هر روز ،مگر آینکه در هر روز مقدار کافی اشعه مسططتقیم خورشططید
دریافت کنید.
یاهای امگا :3
چرب ه

•

 :DHAمکمل خوراکی تهیه شده از جلبططک ،حططاوی  200تططا  300میکروگططرم )از  DHAیططا ترکیططب
 DHAو  (EPAبه میزان دو تا سه روز در هفته )برای افططراد بطالی  60سططال مصطرف بایطد هططر روزه
باشد(.
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•

اسید آلفا لینولنیک :رژیم شما باید در روز شامل سه تا چهار واحد از یکی از غذاهای زیر باشد:
 1قاشق چایخوری روغن کاینول
 1قاشق چایخوری روغن داینه کتان
دو سوم قاشق چایخوری روغن شاهداینه
 1قاشق چایخوری روغن گردو
 2قاشق چایخوری گردوی خرد شده ،یا ینصف یک گردو
 1قاشق چایخوری تخم کتان خرد شده
ینیامپیماینه لوبیای سویای پخته
یک پیماینه توفوی سفت
 1پیماینه تمپه
 2قاشق غذاخوری آجیل سویا

برای آنهایی که خوردن حبوبا ت را دوست ندارند
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اگر تازه وگن شداهاید ،ممکن است خیلی اهل خوردن لوبیا ینباشید .اصوس ًل لوبیا در غذاهای امریکایی چندان جا
یتواینطد ینیطاز بطدن شطما بطه
یندارد .استفاده از محصولت غذایی تهیه شده از سویا یطا گیاهطان دولپاهای دیگطر م ا
پروتئین را به آساینی برطرف کند ،اما وجود آینها در یک رژیم غذایی وگن ضروری هم ینیست .تنها مشکل برای
حذف این مواد از رژیم غذایی اینست که در اینصورت تأمین ینیاز بدن بطه آمینواسططید ضطروری لیزیططن مشطکل
خواهد شد .اگر دوست یندارید لوبیا بخورید ،باید سه واحد از غذاهای دیگری که پر لیزین هسططتند ،بططه رژیططم
کچهارم پیماینه پسته یططا ینیامپیم طاینه بططادام هنططدی برابططر
غذایی خود اضافه کنید .هر واحد با یک پیماینه کینوآ ،ی ا
است .البته این سهم باید علوه بر پنج واحد دایناههای ینشاستاهای و یک واحد دایناههای روغنی کططه در راهنمططای
غذایی ذکر شداهایند ،مصرف شود.
اما اگر تازه این رژیم را اینتخاب کرداهاید ،بهتر است کامکم به خططوردن لوبیططا و سططایر گیاهططان دولپاهای
یتواینید برای شروع از سایندویچ حمص یا بوریتططوی لوبیططا
عادت کنید .با خوردن یک واحد گیاهان دولپاهای )م ا
یتواینید به جططای واحططد سططوم ،از
شروع کنید( و یک واحد محصولت غذایی تهیه شده از سویا شروع کنید .م ا
یک غذای سرشار از لیزین مثل پسته استفاده کنید.
گیاهان دولپاهای از بالترین میزان پروتئین متمرکز برخورداریند و به همین دلیل اگر مصرف آینهطا پطایین
یشود .اگر اهل خوردن گیاهان دولپاهای یا غذاهای تهیططه شططده از
تتر م ا
باشد ،بریناماهریزی رژیم غذایی هم سخ ا
سویا ینیستید ،بهتر است بیشتر کالری مصرفی خود را از دایناههای ینشاستاهای کامل ،سبزیجات و دایناههای روغنی
یهای افزوده ،دسرها و الکل را محدود کنید.
تأمین کنید .مصرف میواهها و سایر غذاهای کامپروتئین ماینند چرب ا
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غذااهای کامل در برابر غذااهای غنی شده:
یافتن حد میانه
تها و پنیرهای گیاهی ،و غذاهای آمططاده کنسططروی و
در حال حاضر و با در دسترس بودن محصولتی مثل گوش ا
منجمد ،بریناماهریزی برای وعداههای غذایی سططالم و خوشططمزه وگططن از همیشططه آسططاانتر شططده اسططت .خیلططی از
یشود یا ترکیبات یناخواستاهای را در آینها بططه وجططود
شهای فرآوری باعث از دست رفتن مواد معدینی غذاها م ا
رو ا
یآورد ،با این وجود غذاهای فرآوری شده از تاریخچاهای طولینی و با اهمیت در آشپزی بسیاری از ملططل دینیططا
م ا
یشده هستند که ینقش مهمی در آشپزی آسیایی بططازی
برخورداریند .توفو و شیر سویا دو ینموینه از غذاهای فرآور ا
کرداهایند.
بهتر است که غذاهای اصلی تشکیل دهنده رژیم شما از میان محصولت گیاهی کامل اینتخاب شویند ،بططا
یتوایند در یک رژیم غذایی سالم وگن ینقش داشته باشد ،و چه
یشده هم م ا
این وجود مصرف کم غذاهای فرآور ا
یشططده ،کنسططروهای
بسا این ینقش خیلی مهم باشد .خیلی از این غذاها مثل برگرهای گیاهی ،شیرهای گیاهی غن ا
پهای آماده و خیلی دیگر از غذاهای آماده پخت باعث شداهایند که برینططاماهریزی بططرای رژیططم
مایه ماکاروینی ،سو ا
غذایی وگن راحت و عملی باشد ،و از این راه شاینس گنجایندن مواد مغذی را در رژیططم بططال برداهاینططد ،بططه علوه
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یتوایننططد بططا
برای مصرف کودکان مناسب هستند .ورزشکارها و سایر افرادی که کارُلری زیادی ینیططاز دارینططد هططم م ا
یشده مقدار متناسب کالری مورد ینیاز بدانشان را دریافت کنند.
استفاده از این غذاهای فرآور ا
یشططده را از رژیططم
حتمس ًا شما هم با اظهارینظرهای محکم و جدی مبنی بر اینکه باید تمام غذاهای فرآور ا
یهای محدود کامپروتئین و کامچربططی اینتخططاب کططرد کططه
غذایی حذف کرد ،و وعداههای غذایی را از بین خوراک ا
یشویند افراد سلمت خود را از
درینتیجه کالری پایینی داریند ،مواجه شداهاید .عیب این رژیامها اینست که باعث م ا
دست بدهند ،یا به دلیل سفت و سخت بودن شرایط آن قید وگططن بططودن را بزیننططد و بططه رژیططم هماهچیزخططواری
یهططایی مثططل
نهایی که اینتخاب غذایی آزادتری داریند و از خوراک ا
یها بین وگ ا
برگردیند .اما این مشکلت و یناراحت ا
یگاه یا هططر محصططول غططذایی گیططاهی
برگرهای گیاهی ،روغن زیتون روی سالد ،میان وعداههای شیرین گاه و ب ا
یخورد.
یکنند ،کمتر به چشم م ا
دیگری که برای بدانشان سودمند باشد استفاده م ا
یشططود در
یخططواهیم بگططوییم م ا
ل سالمند ،بلکه م ا
البته منظور ما این ینیست که غذاهای فرآوری شده کام س ً
یک رژیم غذایی تعادلی میان غذاهای سالم و غذاهای خوشمزه و آماده مصرف برقرار کرد .مطمئنس ًا رژیم غططذایی
یتوایند بهططترین راه بططرای
نبار تشکیل شده باشد ،ینم ا
تهای گیاهی و پروتئی ا
که وعداههای اصلی آن بیشتر از گوش ا
بشده این غذاهای فططرآوری شططده بتواینططد
تأمین مواد مغذی مورد ینیاز بدن شما باشد .اما اگر مصرف کم و حسا ا
تمایل شما به رژیم وگن را بیشتر کند ،پس استفاده از آینها در عین بهراهبردن از مزایای یک رژیم غذایی گیططاهی،
یتوایند سودمند باشد.
و تضمین عدم استفاده از فرآورداههای جاینوری ،م ا

آلرژی یا عدهمتحمل مواد غذایی
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آلرژی غذایی به معنای واکنش سیستم ایمنی بدن در برابر پروتئینی است که بدن آن را به عنوان »دشططمن« خططود
یدهد ،که بططاعث بططه وجططود آمططدن
یبادی واکنش ینشان م ا
یشناسد .در این حالت سیستم ایمنی بدن با تولید آینت ا
م ا
ی بططه
یشود .در حدود  6تا  8درصد کودکططان دچططار آلططرژ ا
شهای پوستی ،حالت تهوع یا اختللت تنفسی م ا
جو ا
یبریند .یعنی ینرخ دچار
مواد گویناگون غذایی هستند ،و ینیمی از این تعداد در بزرگسالی هم از این عارضه رینج م ا
شدن به آلرژی غذایی در بزرگسالن بین  2تا  4درصد است.
یکنید به بعضی از مواد غذایی آلرژی دارید ،بهتر اسططت بططه یططک یططا ترجیحطس ًا دو پزشططک بططا
اگر فکر م ا
یکننططد بططه
صهای متفاوت مراجعه کنید و ینظر آینها را در این مورد بپرسید .در واقع تعداد افرادی که فکر م ا
تخص ا
یبریند ،بیشتر است .حتی ممکن اسطت در کطودکی
آلرژی غذایی دچاریند ،از آینهایی که واقعس ًا از این عارضه رینج م ا
به بعضی از غذاها آلرژی داشتاهاید ،اما در حال حاضر دیگر اثری از این اختلل در بدن شما ینباشد.
یهططا ،هشططت مططاده غططذایی
نها ممکن است ایجاد آلرژی کنند ،اما مسططئول  90درصططد آلرژ ا
تمام پروتئی ا
هستند .این غذاها عبارتند از شیر ،تخاممرغ ،ماهی ،حیواینات دریایی پوستاهدار ،دایناههای روغنططی درخططتی ،سططویا،
نهططا
باداامزمینی و گندم .از بین این غذاها تنها دایناههای روغنی ،باداامزمینی ،سططویا و گنططدم در رژیططم غططذایی وگ ا
وجود داریند ،و باز حساسیت به باداامزمینی و دایناههای روغنی درختی دو موردی هستند که بعد از گذر از دوران
یرویند .حساسیت به سویا چه
یماینند و بقیه موارد معموس ًل با زیاد شدن سن از بین م ا
کودکی به بزرگسالی ،باقی م ا
شهایی مثططل
در بین کودکان و چه در بین بزرگسالن ،کمابیش ینادر است و حساسیت یناشی از آینها یندرتس ًا به واکن ا
یاینجامد .حساسیت به گندم با اختلل سلیاک که در اثر عدم تحمل تمام منابع حاوی گلططوتن
اختللت تنفسی م ا
یآید ،تفاوت دارد .افرادی که دچار آلرژی به گندم ایند باید از خوردن آن خودداری کنند ،اما در اکططثر
به وجود م ا
یتواینند از منابع دیگر گلوتن مثل جو استفاده کنند .در هر صورت ،حتی اگر به گنططدم حساسططیت داشططته
موارد م ا
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یشود و کار را بططرای در
یتواینید از محصولت فاقد گلوتنی که روز به روز به تنواعشان در بازار اضافه م ا
باشید ،م ا
پیش گرفتن یک رژیم سالم آسان کرداهایند ،استفاده کنید.
هیچ درماینی برای آلرژی غذایی وجود یندارید ،و اگر به این مشکل دچار هسططتید ،تنهططا راه چططاره دوری
یهططای
نهططایی کططه دچططار آلرژ ا
یشویند .وگ ا
ی است که باعث واکنش آلرژیک در بدن شما م ا
کردن از تمام غذاهای ا
یهای مجاز و غیرمجاز ،و
یتواینند با شناختن خوراک ا
چندگایناهایند ،با مشکلت بیشتری روبرو هستند .اما آینها هم م ا
یافتن غذاهای جایگزین برای غیرمجازها ،باهآساینی وعده های غذایی سالم و خوشمزاهای را تدارکم ببینند.
یتوایننططد
تهای رایج ینسبت به دایناههای روغنی ،باداامزمینی ،سویا و گندم دچاریند م ا
افرادی که به حساسی ا
بزمینی ،ارزن ،تورتیططای ذرت،
به جای آینها از اینواع متنوعی غذاهای دیگر ،مثل کینططوآ ،جططو دوسططر ،برینططج ،سططی ا
بعضی از ینودالهای آسیایی ،تخمه آفتابگردان ،ارده ،لوبیاا،سبزیجات و میواهها استفاده کنند .بیشتر افططرادی کططه بططه
یتواینند با خیال راحت ینارگیل و فراورداههای آن را مصرف کنند.
دایناههای روغنی درختی حساسیت داریند ،م ا
کساینی که به حساسیت دچاریند ،باید برچسب روی موادغذایی را با دقت بخواینند ،چون از موادی مثططل
یشود .اگر این مواد
یکنید ،استفاده م ا
سویا ،گندم و دایناههای روغنی در تهیه محصولتی که حتی فکرش را هم ینم ا
یشود.
تزا در محصولی وجود داشته باشند ،ینام آینها در پایین برچشب موادغذایی ذکر م ا
حساسی ا
تهای معمولی تهیه کنید ،با اینحال
یتواینید مواد مورد ینیاز برای رژیم غذایی وگن را از سوپرمارک ا
شما م ا
یتططان بططه فروشططگااههای مططواد غططذایی
بها ا
اگر دچار حساسیت غذایی هستید ،بد ینیست برای متنوع کردن اینتخا ا
آسیایی سری بزینید.
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جدول زیر ینمویناهای از یک منوی غذایی وگن است که برای افرادی که از حساسیت ینسططبت بططه سططویا،
یبریند ،تنظیم شده است.
دایناههای روغنی درختی ،باداامزمینی و گندم رینج م ا
صبحانه
•

یشده با کلسیم
جو دو سر با تخمه آفتابگردان بوداده ،اینجیر خشک و شیر تهیه شده از برینج و غن ا

•

میوه تازه

میاهنوعده
•

ماست تهیه شده از شیر ینارگیل

نااهار
•

توستاداس تهیه شده از :ینان تورتیای ذرت با لوبیا چیتی پخته و سپس سرخ شده ،آووکادو ،سططس
سالسا ،تکاههای سبزیجات خام ،پنیر دییا )ینوعی پنیر گیططاهی کطه در سططاخت آن از سططویا اسططتفاده
یشود(
ینم ا

•

میوه تازه

میاهنوعده:
•

کراکرهای تهیه شده از برینج با کره تخمه آفتابگردان
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شام
•

ینودل برینج با سبزیجات بخارپز و سس ارده و آبلیمو

•

سالد با سس سرکه

عدهمتحمل مواد غذایی
یشططود
شهای حساسیتی باعث درگیر شدن سیستم ایمنی بدن م ا
عدم تحمل مواد غذایی با آلرژی فرق دارد .واکن ا
تزا
یکند ،یعنی در اکثر موارد مصرف حتی مقدار بسیار کمی از غططذای حساسططی ا
و از قاینون همه یا هیچ پیروی م ا
یتوایند باعث واکنش بدن شود و مشکل ایجاد کند .اما عدامتحمل مواد غذایی بططه مقططدار مصططرف آن مططواد
هم م ا
بستگی دارد ،و ممکن است که بدن فرد ینسبت به مصرف کم آینها واکنشی ینشان یندهد .عوامل مختلفی در ایجططاد
یشود به کمبود یک آینزیم خاص در بدن اشاره کرد،
اختلل عدامتحمل مواد غذایی ینقش داریند ،که از آن جمله م ا
یشود .معموالترین شکل عدامتحمل مططواد غططذایی
همچنین عدم تحمل معموس ًل باعث ایجاد مشکلت گوارشی م ا
نها با
در بین افراد ،عدامتحمل لکتوز )یعنی یناتواینی بدن در هضم شکر موجود در شیر( است .خوشبختاینه ما وگ ا
یشویم.
این مشکل روبرو ینم ا
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نهای تازاهکار که به خوردن حبوبات و غذاهای سرشار از فیبر عادت یندارینططد ،ممکططن اسططت دچططار
وگ ا
یشود.
ینوعی دیگر از عدامتحمل شویند که باعث تولید گاز ،و احساس درد و یناراحتی در روده م ا
یرسد ،اما گاز روده برای شططما مفیططد اسططت! شططکر موجططود در لوبیاهططا
اگر چه باورش سخت به ینظر م ا
یشططود
یشود ،پس به شکل دست ینخورده به روده بزرگ فرسططتاده م ا
توسط آینزیم موجود در بدن اینسان هضم ینم ا
یش طویند و در حیططن ایططن
یها باعث شکستن سططاختار شططکرها م ا
یهای مفید در آن قرار داریند .این باکتر ا
که باکتر ا
یهططای
یکنند .هر چه مقدار بیشتری از این شکر موجود در لوبیا مصرف کنید ،رشد این باکتر ا
فرایند گاز تولید م ا
یها در روده بططزرگ از ابتل بططه
یشود که برای سلمتی شما خوب است .چون تجمع این باکتر ا
مفید هم بیشتر م ا
یکند.
سرطان پیشگیری م ا
یشططود .امططا اگططر بططه
اگرچه گاز روده مفید است ،اما باعث درد و یناراحتی و علوه بططر آن آبروریططزی م ا
یشود .فعططالیت بططدینی
یکند و گاز کمتری هم در روده تولید م ا
خوردن لوبیا ادامه بدهید ،بدن شما به آن عادت م ا
یتوایند به دفع گاز کمک کند .در عین احال برای رفططع ایططن مشططکل دو راه
بعد از صرف غذا ،مثل راه رفتن هم م ا
حل پیش پای شماست:
یکنند ،مثل عدس و لپه استفاده کنید.
در رژیم غذایی خود از حبوباتی که گاز کمتری تولید م ا
حبوبات را پیش از مصرف بخیساینید و چند بار آب آن را دور بریزید .بهترین روش اینست که حبوبات
را به همراه آب را در یک قابلمه بزرگ بریزید و حرارت بدهید تا آب به جوش بیایططد .بگذاریططد آب دو دقیقططه
بجوشد و سپس حبوبات را آبکش کنید و دوباره در ظرف دیگری بخیساینید .ظططرف محتططوی آب و حبوبططات را
ششان کنید و آن وقت آینها را بپزید.
شش ساعت در یخچال بگذارید .بعد از این مدت دوباره آبکش ا
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منوی غذایی با ارزش  1600کالری
دایناهها و

سبزیجات
ینشاستاهای

دایناههای روغنی

گیاهان دولپاهای و

و تخماهها

محصولت سویا

سبزیجات

میوه

یها
چرب ا

غذاهای پر
کلسیم

صبحانه
ینیامپیماینه جودوسر

1

یشده
یک پیماینه شیر سویای غن ا

2

1

بپرتقال غنی شده با
ینیامپیماینه آ ا

1

کلسیم

یک برش ینان تست گندم کامل

1

یک قاشق غذاخوری مربا
نااهار
یک پیماینه سوپ عدس و

1

گوجاهفرینگی
کراکر درست شده از دایناههای 6
سدار
سبو ا

1

1
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1

بهویج
ینیم پیماینه آ ا

1

سالد سبزیجات با سس سرکه و 1

1

قاشق چایخوری روغن زیتون

1

میان وعده
شهای سیب با دو قاشق
بر ا

1

غذاخوری کره بادام

1

1

شام
برگر گیاهی
بزمینی شیرین کوچک
یک عدد سی ا

1
1

دو پیماینه بروکلی تفت داده شده با
لکلم در یک قاشق چایخوری
گ ا

1

4

2

روغن زیتون
میاهنوعده
یک پیماینه کرانفلکس تهیه شده از
سبوس گندم

1

یک پیماینه شیر سویا
مقدار ینهایی واحدهای غذایی صرف
شده

1
5

2
1

4

7

2

2

8

منوی غذایی با ارزش  2000کالری
دایناهها و سبزیجات
ینشاستاهای

حوبات و مواد

غذایی تهیاهشده

دایناههای روغنی و
تخماهها

از سویا

سبزیجات

میواهها

یها
چرب ا

غذاهای سرشار
از کلسیم

صبحانه
کچهارم پیماینه
یک پیماینه توفو و ی ا

خشده در یک قاشق
قارچ سر ا

ینیم

2

1

چایخوری مارگارین
 1برش ینان تست گندم کامل

1

 2قاشق غذاخوری کره بادام

1

تفرینگی
 1پیماینه تو ا

1

21

2

میاهنوعده
کلوچه درست شده از جو دوسر

1

نااهار
سایندویچ حمص درست شده از2 :
ینان پیتا ،ینیم پیماینه حمص،

1

2

1

1

گوجاهفرینگی خرد شده و کاهو
شهای طالبی
یک پیماینه بر ا

1

میاهنوعده
کچهارم پیماینه آجیل مخلوط
ی ا

1

ینیامپیماینه اینگور

1

شام
پیماینه لوبیای پخته با دو قاشق 1

2

غذاخوری پنیر گیاهی
یک پیماینه مخلوط کینوآ و ذرت

2

پیماینه برگ کولرد بخارپز شده و 2
تفت داده شده در  1قاشق غذاخوری

1

4

4

روغن زیتون

سالد با آبلیمو ،سبزیجات معطر و 1

1

قاشق چایخوری روغن زیتون

مقدار ینهایی واحدهای غذایی
فشده
صر ا

6

2

5

1

6.5

3

3

8

نوی غذایی با ارزش  2500کالری
دایناهها و

حبوبات و

سبزیجات

غذاهای

ینشاستاهای

تهیاهشده از سویا

دایناههای روغنی و
تخماهها

سبزیجات

میواهها

یها
چرب ا

غذاهای پر
کلسیم

صبحانه
یک پیماینه کرانفلکس میواهدار با  1قاشق
چایخوری داینه کتان خرد شده

یشده
یک پیماینه شیر سویای غن ا

0.5

2

2

1
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یک برش ینان تست گندم کامل

1

قاشق غذاخوری کره باداامزمینی 2

1

موز

1

نااهار
سایندویچ تمپه تهیه شده از 2 :برش ینان چاودار،
 90گرم تمپه طعامدار 1 ،برش پنیر گیاهی،

2

1

1

0.5

کچهارم پیماینه ترشی کلم
ی ا
گرم چیپس تورتیا 30

1

بهویج
ینیامپیماینه آ ا
شهای طالبی 1
پیماینه بر ا

1

میاهنوعده
ساهچهارامپیماینه ماست گیاهی لیمویی

1

1

ینیامپیماینه بلوبری

1

شام
پاستا با سبزیجات تازه و داینه کاج تهیه شده از1 :
پیماینه پاستا 2 ،پیماینه بروکلی ،هویج و

ینخودفرینگی بخارپز 1 ،پیماینه لوبیا سفید 2 ،قاشق

2

1

2

2

4

2

چایخوری روغن زیتون و دو قاشق غذاخوری
داینه کاج بوداده

ینیامپیماینه سالد میوه تازه

1

سالد سبزیجات با سرکه و  1قاشق چیخوری

1

روغن زیتون

1

میاهنوعده
براوینی 1
مقدار ینهایی واحدهای غذایی صرف شده

8

1.5

6
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6.5

4

3

6

قفسه مواد اولیه وگن

یتان
اینکه قفسه مواد اولیه شما در آشپزخاینه با چه چیزهایی پر شده باشد ،به ذائقه شططما و البتططه سططبک آشططپز ا
بستگی دارد .در قفسه مواد اولیه آشپزهای حرفاهای ،اینواع ادویاهها و مواد اولیه خارجی که از فروشگااههای مواد
فشططان
یتر کططه طططرز مصر ا
یشود ،در حالی که یناآشپزها از مططواد دامدسططت ا
نالمللی تهیه شداهایند ،یافت م ا
غذایی بی ا
یکنند.
تتر است ،استفاده م ا
راح ا
یشان را داریم ،در تمام فروشگااههای مواد غذایی پیدا کنیططد،
یتواینید مواد اولیاهای که قصد معرف ا
شما م ا
یتواینید باهراحتی آینها را با سیستم ارسال فروشگاهی دریافت کنید.
حتی م ا

مواد اولیه اصلی
لوبیااهای خشک یا کنسروی :اینواع لوبیاهای سیاه ،سفید ،قرمز ،چیتی ،باقل ،چشامبلبلی ،ینخود ،عدس و لپه در
یها سر بزینید و لوبیاهای عجیب و غریبی
یتواینید به عطار ا
یشویند .حتی م ا
تمام فروشگااههای مواد غذایی پیدا م ا
مثل لوبیای درشت عروس پیدا کنید.
یتواینید همیشه مقدار زیادی از آینها را در خاینه اینبار
یشویند و م ا
دانههاهای نشاستههای :دایناههای ینشاستاهای فاسد ینم ا
کنید .هر یک از این دایناهها بططافت و طعططم مخصططوص خططود را دارینططد و روشططی عططالی بططرای پخططت غططذاهای
یکنیم:
هیجانااینگیز هستند .در اینجا چند تا از آینها را معرفی م ا
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•

یترین گیاهان خوراکی پرورش یافته در تمام جهان ،بافتی جویدینی و طعمی ملیططم
جو :یکی از قدیم ا
عتر است ،اما باز هم از
یشود و در ینتیجه پخت آن خیلی سری ا
دارد .در ینوع پرک آن ،پوست جو کنده م ا
مقدار زیادی فیبر برخوردار است.

•

یشده و ینیمه آماده است که با پختن و سپس خشک کردن دایناههای گنططدم
بلغور :یک جور داینه فرآور ا
یآید .استفاده از بلغور در غذاهای خاورمیایناهای ،ماینند سالد تبوله رایج است.
به دست م ا

•

کشططده بططه دسططت
کوسکوس :در کشورهای شمال افریقا رایج است ،و از گندم بخارپز و سططپس خش ا
یآید و پخت آن خیلی سریع است.
م ا

•

کینوآ  :این داینه سرشار از پروتئین از پایاههای تغذیه در میان اینکاهطا بطوده اسطت و آن را »داینطه مططادر«
یینامیدیند .پخت کینوآ سریع است و میزان پروتئین آن بالست ،به همین دلیل میان آشپزهای امططروزی
م ا
محبوبیت زیادی پیدا کرده است .دور داینه کینوآ را ینوعی غلف صابوانماینند پوشاینده است که مططاینع از
یشود .پس لزم است آن را قبل از استفاده خوب بشویید.
تزدگی م ا
آف ا

•

تدار با قابلیت پخت سریع ،که معموس ًل در ترکیب با دایناههای ینشاستاهای
گندم ماکارونی :iینوعی داینه باف ا
یشود.
دیگر استفاده م ا

یشود کططه بسططیاری از آینهططا از آرد
پاستای ایتالیایی  :این ینوع پاستا یا همان ماکاروینی در اشکال مختلف تولید م ا
کامل گندم تهیه شداهایند.

iWheat berries

25

یشویند.
پاستای آسیایی  :اینواع ینودالهای آسیایی که از لوبیا ،گندم سیاه یا غلت دیگر تهیه م ا
یشوند
جو دو سر پرک یا لولههای ،و غل ت دیگری که به صور ت پخته استفاده م ه
یشوند
ناهناها و کراکراهایی که از گندم کامل تهیه م ه
تورتیای تهیه شده از گندم کامل یا ذر ت
یشططویند.
دانههاهای روغنی  :آینها شامل بادام ،باداامهندی ،فندق ،باداامزمینی ،گردو و داینه کاج یا صنوبر )چلغوز( م ا
یشود ،چططون در واقططع بططه گططروه گیاهططان دولپاهای تعلططق دارد.
باداامزمینی عضو افتخاری این گروه محسوب م ا
نطور آجیل سویا که از خیس دادن و بودادن لوبیای سویا به دست آمده است.
همی ا
تخمههاها :کنجد ،تخمه آفتابگردان و تخمه کدو
ناهای گیااهی :روغن زیتون اکستراویرجین و روغن کاینول موارد اساسی این لیست هستند و در بسیاری از
روغ ه
یها به فصل  ۵مراجعه کنید.
یشویند .برای اطلعات بیشتر در مورد اینواع چرب ا
غذاها استفاده م ا
کنسرو محصول ت تهیه شده از گوجههفرنگی :این گططروه شططامل مططایه ماکططاروینی ،رب گططوجاهفرینگی ،کنسططرو
یشود که همگی در پخططت غططذاهایی
گوجاهفرینگی درسته یا تکه شده ،گوجه خرد شده و سس گوجه فرینگی م ا
پ ،خوراک یا موارد دیگر کاربرد داریند.
مثل سو ا
یتواینیططد از آب سططبزیجات
عصاره سبزجا ت :اگر فرصت یندارید آب سبزجات را خودتان در خاینه تهیه کنید ،م ا
صهای عصاره سبزیجات استفاده کنید.
بستاهبندی شده یا قر ا
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یشططود از آن بططه جططای گوشططت
تدار گیااهی :یک محصول خشک تهیه شططده از سویاسططت کططه م ا
پروتئین باف ه
خکرده استفاده کرد ،به این ترتیب که آن را بجوشاینیم یا سرخ کرده و سپس به پاستا اضافه کنیم.
چر ا
یش طویند .بیشططتر
کهایی مثل دولس ،آراما ،ینوری ،هیجیکی ،کومبو ولور م ا
گیااهان دریایی :این گروه شامل جلب ا
یتواینیم از آینها در تهیه سوپ استفاده کنیم .از ینططوری در
سایند و م ا
کشده در دستر ا
کها به صورت خش ا
این جلب ا
یشود/
درست کردن سوشی هم استفاده م ا
شیر نارگیل :بهتر است از ینوع کامچرب شیر ینارگیل استفاده کنید .ایططن محصططول درتهیططه بسططیاری از غططذاهای
تایلندی و هندی کاربرد دارد.

مواد اولیه یخچالی
یشططان در یخچططال
یشود که بایططد از همططان اول ،یططا بعططد از بططاز شططدن بستاهبند ا
این لیست شامل محصولتی م ا
ینگهداری شویند.
کره به دست آمده از دانههاهای روغنی :کره بادام و باداامزمینی در این گروه از همه مهامتریند ،اما اینواع متنططوعی
چها یططا روی
یشود از آینهططا در سطایندوی ا
از کراههای دیگر هم وجود داریند که بعضی از آینها خیلی گران هستند .م ا
یتواینید مقدار کره تهیه شده از دایناههای روغنی را با آب رقیططق کنیططد و بططه
شهای سیب استفاده کرد ،حتی م ا
بر ا
عنوان سس روی غذاهای درست شده از دایناههای ینشاستاهای و سبزیجات بریزید.
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ارده کنجد :یک ماده ضروری برای تهیه حمص خاینگی که به عنوان چاشته برای مالیططدن روی ینططان ،یططا سططس
یشود.
روی غذا استفاده م ا
نها از آن استقبال کرداهایند.
سویای میسو  :یک ماده اساسی برای پختن غذاهای ژاپنی که خیلی از وگ ا
یتر اسططت و مقططدار بیشططتری پروتئیططن دارد ،امططا
یشده :در بین آینها شیر سویا از همه مغططذ ا
شیراهای گیااهی غن ه
یشود هر از گاهی از شیر بادام ،شیر جو دوسر ،شیر شاهداینه و شیر برینج هم استفاده کرد.
م ا
خشده استفاده کططرد.
ت و به شکل سر ا
یشود برای پخت امل ا
تدار :از توفوی سفت م ا
توفوی تازه یا بستاهبندی مد ا
پها مناسب است.
سها و سو ا
توفوی ینرم هم برای استفاده در س ا
کمایننططد دارد و از دایناههططای سططویای تخمیرشططده
تمپه :یک غذای باستاینی متعلق به ایندوینزی اسططت ،شططکلی کی ا
یتواینید آن را همططراه بططا سططبزیجات
قالعاده خوشمزه است .تمپه سرشار از پروتئین است و م ا
درست شده و فو ا
سرخ کنید .برای اطلعات بیشتر در مورد این محصول به فصل  8مراجعه کنید.
یرود )سططیتان ینططوعی
گلوتن گندم  :ینوعی آرد تهیه شده از پروتئین گندم است که برای تهیه سططیتان بططه کططار م ا
یتواینید سیتان را به شکل آماده هم بخرید.
تدار شبیه به گوشت است( .شما م ا
فراورده باف ا
کشده :اینجیر ،زردآلو ،آلو و کشمش
میوههاهای خش ه
یکنند که در تهیه آن از تخاممرغ استفاده ینشده است.
تهای زیادی سس مایوینزی تولید م ا
مایونز گیااهی :شرک ا
یهای هیدروژینه باشد.
مارگارین گیاهی :بهتر است از مارگارینی استفاده کنید که فاقد چرب ا
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تهططا فروختططه
یهططای منجمططد سططوپر مارک ا
تها در بخش یخچططال یططا خوراک ا
تهای گیاهی :این ینوع گوش ا
گوش ا
تهای گیططاهی از
یشویند .در زمان خرید به برچسب محصول توجه کنید ،چون در تهیه بعضی از ایططن گوشط ا
م ا
یشود.
لبنیات و تخاممرغ استفاده م ا
پنیر ،خامه ،خاماهترش و ماست گیاهی :در تولید این محصولت از اینواع شیرهای گیاهی مثل شیر سویا ،بططادام،
یشود.
شاهداینه یا حتی شیرینارگیل استفاده م ا
میوههاها و سبزیجا ت
لیموو آبلیمو
بزمینی شیرین
بزمینی سفید و سی ه
سی ه
پیاز و سیر تازه
یها ،سططس سالسططا ،سططس بططاربکیو ،زیتططون سططبز و سططیاه .ایططن
یاها  :سس کچاپ ،خردل ،شورها و ترشط ا
چاشن ه
یتواینید از تمام فروشگااههای محصولت غذایی وگن یا هماهچیزخوارها به راحتی تهیه کنید.
محصولت را م ا
مواد اولیه منجمد:
یتواینید مقداری از آینها را همیشه در فریزر داشته ،و در سالدها از آینها اسططتفاده
ذر ت و نخودفرنگی منجمد :م ا
یها ینیازی به پخته شدن ینداریند.
کنید .این سبز ا
خمیر پیتزای آماده
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بستنی وگن
تهای گیاهی ،دایناههای روغنی و تخماهها )که قابل
یهایی ماینند تمپه ،سیتان ،گوش ا
یتواینید خوراک ا
ذخیره :شما م ا
ینگهداری در کابینت یا یخچال هم هستند( به مقدار زیاد و برای مدت ینسبتس ًا طولینی در فریزر ینگهداری کنید.
یاهای اصلی
چاشن ه
بهای آشپزی وگن استفاده از ینمک دریا را توصیه کرداهاینططد .امططا ینمططک دریططا هططم از
نمک یددار :خیلی از کتا ا
جهت تأثیر منفی روی فشار خون یا دفع کلسیمی با ینمک یددار فرقی یندارد ،جز اینکه از ید برخوردار ینیسططت.
پس بهتر است از مقدار کم ینمک ،و از ینوع یددار آن استفاده کنید.
یشود ،اما اینططواع کططم سططدیم آن
سس ورچسترشایر وگن :این سس به شکل سنتی از ماهی )آینچوی( درست م ا
معموس ًل فاقد ماهی است .برای این منظور کافی است که از وجود برچسب »وگن« روی محصول مطمئن شوید.
 تاها
مربااها ،ژلههاها و کمپو ه
صتر سس سویا
تاماری :شکل خال ا
مخمر مغذی :بهتر است از مخمر مغذی با مارک  Red Starاستفاده کنید ،چون حاوی ویتامین ب  12است.
یروینطد ،امطا اینطواع
سرکاهها :سرکه سیب ،سرکه بالزامیک و سرکه شراب سفید در بسطیاری از مطوارد بطه کطار م ا
یتواینیططد بططه آن طعمططی
خشططده م ا
ل با افزودن سرکه برینج به سبزیجات سر ا
دیگری از سرکه هم وجود داریند .مث س ً
آسیایی بدهید.
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یتر
یاهای تجمل ه
چاشن ه
علقمندان به آشپزی دوست داریند که همیشه این مواد را در آشپزخایناهشان داشته باشند ،اما حتی اگططر خودتططان
یداینید ،با اضافه کردن این مواد به دایناههای ینشاستاهای ،لوبیاها و غططذاهای تهیططه
را آشپز درست و حسابی هم ینم ا
یتواینید سریع و آسان غذایی خوشمزاهتر از همیشه درست کنید.
شده از توفو ،م ا
•

رب فلفل

•

سس هویسین )چینی(

•

سس تریاکی

•

رب کاری

•

چاتنی

•

گل آرتیشو

•

گوجاهفرینگی خشک شده و پرورده در روغن

•

فلفل دلماهای قرمز کباب شده

•

تپناد زیتون

•

یشود(
کیپر )در ایران با اسامی مختلفی مثل هندواینه ابوجهل یا خاروک شناخته م ا
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•

اساینس دود

•

شراب شیرین میرین )ژاپنی(

•

کشده
قارچ شیتاکی خش ا

نان و شیرینی
یتواینید به جای تخاممرغ استفاده کنید.
داینه کتان خردشده ،پودر جایگزین تخاممرغ یا آرد سویا :از این مواد م ا
ورقه یا پودر آگار :این گیاه دریایی را باید در آب جوش خیسایند تا فراورداهای ژلتین مایننططد تولیططد کنططد .ایططن
یتواینید از فروشگااههای آسیایی یا محصولت قنادی تهیه کنید.
محصول را م ا
یتواینیططد
یها و فروشگااههای محصولت قنادی است .از آرد ینخططود م ا
آرد ینخود :قابل تهیه از فروشگااهها ،عطار ا
بزمینی تهیه کنید.
برای غلیظ کردن عصاره سبزیجات و تهیه سس برای پوره سی ا
پودرکاکائوی شیرین ینشده
نکننداههای گیاهی مثل شکر تهیه شده از چغندر قند ،شیره برینططج ،شططیره
یتواینید از اینواع شیری ا
نکننداهها :م ا
شیری ا
مالت یا شیره درخت افرا استفاده کنید.
کها و غذاهای تهیه شده از لوبیططا اسططتفاده کنیططد .ملس طعمططی
یتواینید از مقدار کم آن در خورا ا
ملس سیاه :م ا
یمایند .ملس سیاه )و ینططه ملس معمططولی( سرشططار از آهططن و کلسططیم
مشخص و قوی دارد که در غذا پایدار م ا
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است.
عصاره واینیل و عصاره لیمو
پودر ینان
گیاهک گندم
یاهای معطر و ادویههاها:
سبز ه
یتواینیططد از
این گروه از مواد اولیه بسیار متنوعند ،و اگر به آشپزی و پختن غذاهای ملل دیگر علقمند باشططید م ا
یبینید:
یهای معطر و ادویاههای پرکاربرد را م ا
اینواع متنوعی از آینها استفاده کنید .در زیر تعدادی از سبز ا
•

فلفل فرینگی شیرین

•

ریحان

•

برگ بو

•

پودر فلفل قرمز

•

پودر فلفل چیلی

•

دارچین

•

گشنیز
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•

زیره

•

پودر کاری

•

پودر سیر

•

زینجبیل

•

جوز هندی

•

پودر پیاز

•

پوینه کوهی

•

پاپریکا

•

جعفری

•

رزماری

•

مرزه

•

آویشن

•

زردچوبه
یاها
نوشیدن ه
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یهای غیرالکلی ،آبمیواهها و هططر چیطز دیگططری کطه افطراد خطاینواده شطما
قهوه ،چای ،شراب ،آبجو ،ینوشیدین ا
یپسندیند.
م ا

35

