ﺳﻼﻣــﺖ را ﺗﻨﻬــﺎ در ﺧﻮراﮐﯽﻫــﺎ
دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ  /ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ،
ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺳﺮﻃﺎن،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺎزه
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ روی ﺗﻐﺬﯾﻪ دارد ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻏﺬای
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻮع ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺷﭙﺰی
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮏ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن واﮐﻨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻇﺮف ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ وﺟﻮد
دارد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
دارد و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﺘﺎب ﻧﺠﻤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺖ :از دﯾﺮﺑﺎز

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺿﺮوری در ﺑﺪن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﯿﺎﺗﯽ زﯾﺎدی را ﻫﻢ در ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واﮐﻨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﯿﺪی ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ،ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ را
ﺑﺎ ﻗﻠﻊ و ﻣﺲ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺻﻮرت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﯾﻪ روﯾﯽ آن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺧﺮاش ﯾﺎ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ واﮐﻨﺶ داده و
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺲ ﻏﺬا را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن
ﻗﻠﻊ و ﻧﯿﮑﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺮب در ﮐﻨﺎر
ﻗﻠﻊ و ﻧﯿﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
ﻧﺠﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﯿﺪی )ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﺟﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﮑﻨﯿﻢ.
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ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖزا اﺳﺖ
ﻧﺠﻤﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ از ﻣﺴﻤﻮﯾﺖزا ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﻇﺮوف ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ،ﮐﻢ
ﮐﻢ ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏﺗﺮ از ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻏﺬا ﺷﺪه و
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖزا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﯿﺪی،
ﺑﺎزی و ﻧﻤﮑﯽ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮﮔﯽ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و … ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻼﻣﯿﻦ ﻟﺐﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﺳﺮو ﻏﺬا داﺷﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎریزا ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪن ﻇﺮف ،ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
وﺟﻮد دارد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب آن ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ،ﺑﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎریزا ﺑﻮدن آن ﻣﯽرود.
وی اﻓﺰود :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و دارای

ﻣﻬـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺎﯾﯿـﺪ وزارت ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﻫﺮﮔـﺰ از
ﻣﻼﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺮاﺷﯿﺪه و ﻟﺐﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﻧﺠﻤﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف
ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزهای و آﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻇﺮوف
ﺳﻔﺎﻟﯽ از ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج در ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ وﯾﮋه داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻌﺎب ﺑﺨﻮرد و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮب ﻣﻮﺟﻮد در
ﻟﻌﺎب آﻧﻬﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻇﺮوف آﺑﯽ رﻧﮓ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖزا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا
از ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی در اﯾﻦ ﻇﺮفﻫﺎ ﺧﻮدداری
ﺷﻮد.
ﻇﺮوف ﺗﻔﻠﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﻬﺘﺎب ﻧﺠﻤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
در ﻇﺮوف اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﻔﻠﻮن را از ﻣﻀﺮﺗﺮﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺠﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮏ
ﮔﻔﺖ :ﻇﺮوف ﺗﻔﻠﻮن ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻧﭽﺴﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن،
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و… ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺎز ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه
از اﯾﻦ ﻇﺮوف در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ.
وی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻢ ﺿﺮرﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ در
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻇﺮوف رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ اول
اﯾﻦﮐﻪ از ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﮐﻒ آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎ از ﻗﺎﺷﻖﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ
ـﺪاﺷﺖ و
ـﻮز ﺑﻬـ
ـﻮن دارای ﻣﺠـ
ـﺮوف ﺗﻔﻠـ
ـﻪ ﻇـ
ـﻮد .دوم اﯾﻦﮐـ
ـﺘﻔﺎده ﺷـ
اﺳـ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد و ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آن از اﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻧﺠﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻇﺮوف ﭘﯿﺮﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﯿﭻ
ﻣﺎدهای وارد ﻏﺬا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮏ

