دکتر تیرنگ نیستانی
متخصص تغذیه
آيا مصرف هويج پخته بهتر است يا هويج خام؟
 خانم مریم ب .مادری است جوان که در مورد وضع تغذیه و سالمت کودک  4سالۀ خود ،امید ،وسواس بسیاری دارد .امیدخیلی زود از  51ماهگی دچار نوعی ضعف بینایی شد .پزشک به مریم توصیه کرد خوب است روزی  5لیوان آب هویج به
کودک بدهد .مریم شنیده بود که هویج ،ویتامین  Aدارد که بررای سرالمت چ رم و بینرایی مایرد اسرت .مرریم خرانم
وسواسی ،به هر زحمتی بود روزی یک لیوان آب هویج به کودک خوراند .او منتظر معجزه ای بود که هیچگاه رخ نداد!
 آقای علی م .سالهاست دچار فربهی است ،در واقع از وقتی به یاد دارد چاق بوده است .دوستی به او توصیه کرد هر وقرتهوس «خوردن» به سرش زد ،چند تا هویج خام بخورد .علی فکر کرد که این کار به امتحانش می ارزد .براخخره هرویج
جزو سبزیها است و پزشکان و متخصصان تغذیه هم که به مصرف آنها توصیه می کنند .علی روزی  51-51عدد هرویج
را با آرزو ی کاهش وزن ،به دندان ک ید .پس از یک ماه حتی اندکی هم کاهش وزن نیافت ،مایوسانه اندی ید :فایده ای
ندارد ،دیگر به حرف دکترها هم نمی شود اعتماد کرد!!!
 خانم اعظم ع .یک سالی است که به دیابت دچار شده است .پزشک به او داروهای خوراکی کاهندۀ قند خون بره انمرمامفهرستی از «غذاهای بد»  ،که نباید بخورد و چند توصیۀ تغذیه ای از جمله مصرف سربزیها همرراه برا غرذا کررده اسرت.
اعظم 1-3 ،سالی است که با م کل درد معده نیز دست به گریبان است به همین خاطر ترجیح مری دهرد فررف غرذای
خود را با سبزیهای پخته مزین کند .هرچند پس از درمان ،قندِ خون اعظم ،کاهش چ مگیری یافت اما هیچگاه بره حرد
دلخواه نرسید وحتی ،با کمال تعجب ،قند خون  1ساعتۀ او افزایش ناخوشایندی را ن ان داد .مایوسانه اندی ید :فایرده ای
ندارد ،دیگر به حرف دکترها هم نمی شود اعتماد کرد!!!
***
هویج یک مادۀ غذایی است که به دلیل داشتن حدود  %51کربوهیدرات شامل  %3/1سوکروز (همان کربوهیدراتی که در قنرد
و شکر هست) و  %5/1ن استه ،با سبزیهای دیگر مثالً سبزی خوردن فرق دارد چون هر  511گررم آن حردود  41کیلوکرالری
انرژی دارد .رنگ زرد هویج عمدتاً به دلیل رنگدانه ای از خانوادۀ «کاروتنوئیدها» است که در ایرن میران ،م ردار بترا-کراروتن
هویج از دیگر کاروتنوئیدها بی تر است .بتا-کاروتن مادۀ اولیۀ ویتامین  Aاست و بردن انسران ایرن تروان را دارد کره از بترا-
کاروتن ،ویتامین  Aبسازد .بتا-کاروتن هم مانند سایر کاروتنوئیدها و ویتامین  ،Aمحلول در چربی است و ثانیاً بر اثرر پخرتن،
جذب آن بهبود می یابد .هرگاه که مجال گاتن بود و فرصت مناسب ،همی ه تاکید کرده ام که اوخً در عالم مادی هیچ چیزی
کامالً خوب یا کامالً بد نیست و ثانیاً هیچگاه نمی توان از تنها یک مادۀ غذایی انتظار معجزه داشت .پس مادران گرامی نظیرر
مریم خانم ما باید بدانند که عادت دادن ذائ ۀ کودک به مصرف مادۀ غذایی سالمی چون آب هویج ،کرار بسریار پسرندیده ای
است اما چه خوب است که در کنار فرف غذایی کودک ،هویج پخته که در م داری روغن زیتون یا اندکی کره تات داده شده
است (و بنابراین جذب بتا-کاروتن آن بی تر خواهد بود) هم در کنار سایر سبزیها گذارده شود .ضمن آنکه ،هر چند این کار بره
بهبود وضعیت ویتامین  Aکودک کمک می کند ،در صورتی که م کل بینایی ناشی از کمبود این ویترامین نباشرد تنهرا بره
عنوان یک درمان کمکی و مراقبت تغذیه ای به کار می آید و انتظار بی تری نباید از آن داشت.
مصرف هویج خام به عنوان میان وعده عادت پسندیده ای است اما همانگونه که پی تر گاته شد ،به هر حال این مادۀ غرذایی
م داری کالری دارد .در افرادی که م کل پُروزنی یا فربهی دارند ،خوردن هیچ مادۀ غذایی یرا غیرر غرذایی هریچ معجرزه ای
نخواهد ک رد ،این شیوۀ زندگی و نحوۀ تغذیه است که می باید دستخوش تغییر شود .علی آقای داستان ما هم با مصرف تعرداد
زیادی هویج در روز و عدم تغییر شیوۀ تغذیۀ خود تنها چیزی حدود  411-111کیلوکالری در روز را وارد بدن خود کرده است!

همانطور که در ابتدا گاتم ،هویج م داری قند دا رد و این مساله به ویژه برای افرادی که دچار م رکل قنردِخون هسرتند مهرم
است .در تغذیۀ افراد مبتال به دیابت ،غذاها را بر مبنای معیاری به نام «نمایۀ گلیسمی» (گلیسمی یعنی قندخون) دسته بنردی
می کنند که در واقع اندازه ای است که ن ان می دهد خوردن م داری از یک مادۀ غذایی که حاوی مثالً  11گرم قنرد باشرد،
در م ایسه با یک استاندارد (معموخً نان ساید) چ در می تواند قند خون را افزایش دهد .غذاهایی کره نمایرۀ گلیسرمی پرایین
دارند (کمتر از  ،)41کمتر و آهسته تر از غذاهایی با نمایۀ گلیسمی باخ (بیش از  )01قند خون را افرزایش مری دهنرد بنرابراین
مصرف ان برای افراد مبتال به بیماری قند ،بهتر است .نمایۀ گلیسمی هویج خام ،متوسط است (حدود  .)44حرارت طبخ هرچند
موجب افزایش قابلیت جذب بتا-کاروتن می شود اما نمایۀ گلیسمی آن را هم افزایش می دهد (حدود  !)51بنابراین برای افراد
مبتال به دیابت مصرف هویج (به ویژه در حالت پخته) می باید در حد متعادل و با توصیۀ متخصص تغذیه باشد .و کالم پایانی
اینکه:
حتماً به دستورهای پزشک خود اعتماد کنید ولی برای مشکل تغذيه ای خود به يکک متخصکت تغذيکه
مراجعه فرمايید.

