روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻨﻮی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮآﺷﭙﺰ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ داد /ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﺬای
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ اﺳﺖ

ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮآﺷﭙﺰﻫﺎی
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ داده ،اﻣﺎ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎﯾﺶ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺧﻮردن اﺧﺘﺎﭘﻮس
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻮ اﺳﺖ ،ﻧﺪارﻧﺪ!
اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز-ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو آﻧﻘﺪر ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎرات اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮآﺷﭙﺰﻫﺎی ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او
را ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .روﻧﺎﻟﺪو در ﻣﻮرد رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽاش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻃﺒﻖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
 ۶وﻋﺪه در روز ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﻮرد را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎسﮐﺒﺎب ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﺎﮐﺎﻻﺋﻮ« ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎد و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎﯾﺶ از دﯾﺪن
اﯾﻦ ﻏﺬا در ﻣﻨﻮ اﺻﻼ ً ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .از دﯾﺪن ﭼﻨﺪ ﻏﺬای دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺎﻟﺪو ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﺧﺘﺎﭘﻮس« ﻫﻢ دوﺳﺖ دارد! اﻣﺎ
اﮐﺜﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺻﻼ ً ﺑﻪ ﺧﻮردن اﺧﺘﺎﭘﻮس ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮشﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ و آووﮐﺎدو،
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ«.

و

ﺳﺮآﺷﭙﺰﻫﺎ

ﺗﻼش

روﻧﺎﻟﺪوی  ۳۶ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﯾﻮوﻧﺘﻮس ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﺑﺎ زدن  ۴ﮔﻞ در  ۳ﺑﺎزی اوﻟﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
زﯾﺎدی دارد .رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دو دﻫﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده او را
ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪاﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن  ۵ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺳﺎل ﺟﻬﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۴۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
روﻧﺎﻟﺪو ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﺮاغ اﻟﮑﻞ ﻧﻤﯽرود و از وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﻮدﯾﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺟﻤﻌﻪﺷﺐﻫﺎیﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽروﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ اﻓﺰود» :روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ را ﺑﻪ ﻏﺬای ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻋﺎدت ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﻓﻘﻂ ﺧﻮراک ﻣﺮغ اﺳﺖ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ!«
ﺧﺒﺮ ورزﺷﯽ

