رابطه تغذﯾه قبل از بارداری و باھوش شدن کودک
برای با ھوش تر شدن و زﯾباتر شدن كودك چه اصول تغذﯾه ونكاتی را قبل از بارداری
ودر حين بارداری و بعد از ان باﯾد رعاﯾت كرد پاسخ :
اگر ماﯾل ھستيد ،ھوش خود را افزاﯾش دھيد ،ﯾك لحظه تامل كنيد و مطلب زﯾر را
بخوانيد .انتخاب اﯾن غذاھا نه تنھا شما را نزد دﯾگران باھوش جلوه می دھد ،بلكه
به شما كمك می كند كه تواناﯾی تفكر و وضوح ذھنی خود را افزاﯾش دھيد.

 -1روغن ماھی
طبق ﯾك گفته قدﯾمی می توان گفت  " :ماھی غذای مغز است".
روغن ماھی ﯾك ماده غذاﯾی مناسب برای مغز است ،زﯾرا  ) DHAچربی اُمگا3-
موجود در ماھی ( التھاب مغز را كاھش می دھد و از آن محافظت می كند.
مغز ما دارای  60درصد چربی است كه بيشتر آن چربی DHAﯾا ) AAآراشيدونيك
اسيد ( است AA.به مقدار زﯾاد در لبنيات مثل كره و خامه وجود دارد ،اما DHAفقﻂ
در انواع ماھی وجود دارد و در منابع گياھی مثل دانه كتان وجود ندارد.
برای تھيه روغن ماھی ﯾا روغن كبد ماھی سعی كنيد مارك ھای معتبر آنھا را
خرﯾداری كنيد .در ضمن شكل ماﯾع اﯾن دو ماده بھتر از كپسول آنھاست.
در تابستان و بھار كه شدت و مدت تابش نور خورشيد كافی است ،بدن به مقدار
الزم وﯾتامين Dمورد نياز خود را می سازد .ھمانطور كه می دانيد وﯾتامين Dبر اثر
تابش نور خورشيد بر پوست بدن ،ساخته می شود .ولی در زمستان و پاﯾيز كه
مدت و شدت تابش آفتاب كمتر است ،نياز به درﯾافت مكمل وﯾتامين Dدارﯾم .روغن
كبد ماھی ﯾكی از مھم ترﯾن و غنی ترﯾن منابع وﯾتامين Dاست.
بنابراﯾن فرق روغن ماھی و روغن كبد ماھی در اﯾن است كه روغن كبد ماھی
عالوه بر اسيدھای چرب اُمگا ، (DHA ) 3-منبع خوبی از وﯾتامين ھای  Aو  Dنيز
باشد.
می
توصيه می كنم روغن ماھی را از ابتدای بھار تا آخر تابستان مصرف كنيد و از ابتدای
پاﯾيز تا آخر زمستان روغن كبد ماھی را درﯾافت كنيد .ولی كسانی كه در مناطق آب
و ھواﯾی گرم ) آفتابی ( ھستند ،می توانند در تمام سال فقﻂ روغن ماھی مصرف
كنند و نيازی به مصرف روغن كبد ماھی ندارند.
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 -2سبزﯾجات تازه و خام
مواد غذاﯾی كمی وجود دارد كه از نظر ارزش تغذﯾه ای با سبزﯾجات برابری كنند.
كاھش سطح اسيد فوليك در بدن با بروز بيماری آلزاﯾمر ) فراموشی دوران پيری (
مرتبﻂ است .ھمچنين آنتی اكسيدان ھا و فيتوكميكال ) رنگدانه ھای گياھی (
ھای موجود در سبزﯾجات ،ھوش شما را حفظ خواھند كرد.
توصيه می كنم روزانه به ازای ھر  25كيلوگرم از وزن بدن خود  0/5كيلوگرم
سبزﯾجات مختلف مصرف كنيد .اگر نوع متابوليسم بدن خود را بدانيد ،می توانيد
مقدار درﯾافت سبزی را تنظيم كنيد .مثال ً اگر درﯾافت پروتئين شما باالست ،به
مصرف سبزی زﯾادی نياز ندارﯾد؛ مثال ً بجای  0/5كيلو  ،روزانه  250گرم سبزﯾجات به
ازای ھر  25كيلو از وزن بدن نياز دارﯾد .اگر پروتئين رژﯾم شما باالست ،باﯾستی
سبزﯾجاتی را مصرف كنيد كه پتاسيم كمتری دارند مثل گل كلم ،لوبيای سبز،
اسفناج ،مارچوبه ،قارچ و كرفس  ،زﯾرا مصرف سبزﯾجاتی كه پتاسيم زﯾادی دارند
مثل كاھو ،كلم پيچ و ساﯾر انواع كلم به ھمراه پروتئين زﯾاد  ،باعث عدم تعادل
بيوشيمياﯾی بدن خواھد شد.
ولی افرادی كه درﯾافت كربوھيدرات غذاﯾی اشان نسبت به پروتئين و چربی بيشتر
است ،می توانند سبزﯾجات فراوانی مصرف كنند به خصوص انواعی را كه پتاسيم
باالﯾی دارند.

 -3تخم مرغ خام
تخم مرغ منبع ارزان و مفيدی از مواد مغذی با ارزش است .مصرف تخم مرغ عالوه
بر حفظ سالمت بدن ،برای ھوش و عملكرد ذھنی مفيد است  .در اﯾن مورد تخم
مرغ خام فواﯾد بيشتری نسبت به تخم مرغ پخته دارد.
شاﯾد بپرسيد چگونه تخم مرغ خام را مصرف كنيم ؟
برای مصرف تخم مرغ به صورت خام می توانيد آن را با ﯾك قاشق عسل ،ﯾك قاشق
كنجد ﯾا پودر گردو و ﯾك قاشق پودر كاكائو در ﯾك ليوان شير ولرم ﯾا گرم مخلوط كرده
و ميل كنيد .در اﯾن صورت ھم آن را خام مصرف كرده اﯾد و ھم معجون بسيار مفيدی
برای سالمتی بدن خود و افزاﯾش وزن ) برای افراد الغر ( درﯾافت نموده اﯾد.
اگر در مورد خطر باكتری " سالمونال " كه در تخم مرغ خام وجود دارد ،نگران
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ھستيد ،مقاله ای را كه مربوط به خواص تخم مرغ خام است ،مطالعه كنيد تا
نگرانی شما بر طرف شود.

 -4از مصرف شكر خود داری كنيد
شكر به عنوان ﯾك غذا محسوب نمی شود ،اما بيشتر اوقات جزء آن دسته از مواد
غذاﯾی است كه باﯾد از مصرف آنھا پرھيز كرد .اگر می خواھيد ميزان ھوش خود را
افزاﯾش دھيد و نمی توانيد كامال ً از مصرف شكر پرھيز كنيد ،مصرف آن را كاھش
دھيد.
مواد غذاﯾی خيلی شيرﯾن ،تعادل ھورمون انسولين بدن شما را به ھم می رﯾزند
كه باعث اﯾجاد بيماری و گرفتگی ذھن شما می شوند.
ساده ترﯾن روش برای كاھش مصرف شكر ،پرھيز از مصرف انواع نوشابه ھای
صنعتی ،آب نبات و شيرﯾنی جات است .ھمچنين در مصرف آب ميوه ھای صنعتی
ميانه روی كنيد.

 -5توت فرنگی
توت فرنگی نه تنھا خوشمزه است ،بلكه ﯾكی از مھم ترﯾن منابع آنتی اكسيدانی
قوی و فيتو كميكال ھاست كه سالمتی بدن را بھبود می بخشد .ھمچنين دارای
فواﯾد بی شماری برای مغز است .مطالعات نشان داده ،مصرف اﯾن ميوه فرآﯾند
پيری را در مغز كاھش می دھد.
فقﻂ زمانی كه ﯾك مرتبه مقدار زﯾادی از آن را مصرف می كنيد ،مراقب قند موجود در
آن باﯾد باشيد .ساﯾر انواع توت نيز كه رنگ تيره ای دارند ،دارای چنين اثراتی
ھستند؛ مثل تمشك و شاه توت).در ھنگام حاملگی از مصرف انواع توت خودداری
کنيد زﯾرا ممکن است اﯾجاد حساسيت کند(
كولين ،ماده ای است كه به طور طبيعی در غذاھای چرب وجود دارد و حافظه را
تقوﯾت می كند .پزشكی از دانشگاه كارولينای شمالی بيان كرد ،اگر در دوران
بارداری مادر ،به رژﯾم غذاﯾی او كولين اضافه شود ،قدرت حافظه جنين در حال رشد
را برای مراحل بعدی زندگی افزاﯾش می دھد.
در دوران بارداری و شيردھی ،ذخاﯾر كولين بدن مادر تخليه می شود ،در نتيجه
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كولين كافی برای رشد طبيعی مغز در دسترس نخواھد بود .كولين برای حفظ
سالمتی افراد ،موردنياز است.
كولين ﯾك تركيب فسفوليپيدی است كه در بدن ،مواد محلول در چربی را حمل و
چربی ھا را امولسيه* می كند .اﯾن ماده مستقيماً روی پيام ھای عصبی موثر
است و قدرت ساخت و آزادسازی استيل كولين را سرعت می بخشد .استيل
كولين ﯾك ناقل عصبی است كه در كنترل عضالت و قدرت حافظه دخالت دارد .منابع
غذاﯾی كولين عبارت اند از :شير ،جگر ،تخم مرغ و بادام زمينی .در بدن نيز از اسيد
آمينه متيونين ساخته می شود .كولين به صورت مكمل ھای خوراكی نيز وجود دارد
و مقدار مورد نياز آن برای مردان  550ميلی گرم در روز و برای زنان بالغ  425ميلی
گرم در روز است.
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