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فوائد السوداني والمكسرات
تععكععمععن الععقععيععمععة الععغععذائععيععة لععلععفععول السععودانععي
والمكسرات في احتعوائعهعم ععلعى معواد دهعنعيعة
ونسبة كبيرة من البروتين النبعاتعي واألحعمعاض
الدهنية الغير مشبعة ،كما يعوجعد بعالعمعكعسعرات
نسبة من الفيتامينات المفيدة في حاالت األنيمعيعا
مثل النياسين وفيتامين  B6 - B2كمعا تعحعتعوي
على فيتامين  Eالمفيد لمرضى القلب واألوعيعة
الدموية وتحتوي المكسرات على نسعبعه ععالعيعة
معن األلععيععاف وبعععععض الععمععععادن الععهعامععة مععثععل
الكالسيوم  -الفسفعور -العحعديعد  -العفعوسعفعات -
الزنك  -البوتاسيوم  -السلينيوم  -الماغنيسيوم -
الكبريت.
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أيام قليله وتحل علينا ذكرى المعولعد العنعبعوي الشعريعز وتعتعمعيعز
األسر المصرية بطرق االحتفعال بعهعذه العذكعرى العععطعرة ومعن
ضمن مظاهر هذا االحتفال شراء وتناول حلوى المولعد العنعبعوي
التي تحتوي على مكونات كثيره مثل السمسم والحمص والعفعول
السوداني واللوز والبندق والعين العجعمعل وكعل هعذه العمعكعونعات
مغطاه بنسبه كبيرة من السكريات ونحن هنا بصدد شرح بعععض
اإلرشادات حتى نستفيد من هذه الذكرى بدون أي مشاكل صحيه

فوائد الحمصية
ولنبدأ بالحمص فهو يحتوي على الكربوهيدرات ونسبه كبيرة
من البروتينات الضرورية للجسم كما يحوي نسبه البأس بها
من الحديد والزنك والكالسيوم والفوسفور ولذا يعد الحمص
مصدرًا جيدًا للطاقة كما أنه يمد الجسم بالمعادن الضرورية
لبناء الجسم وتجديد الخاليا وتقوية الذاكرة.

فوائد السمسمية
يحتوي السمسم على بعععض العدهعون غعيعر
المشبعة التي تسهم لحد كبير فعي تعخعفعيعض
الكوليسعتعرول والعدهعون الضعارة كعمعا أنعه
مصدر ضروري لعلعبعروتعيعن العالزم لعبعنعاء
العظام والععضعالت كعمعا يعحعوي بعععض
األلياف التي تقي من اإلمساك وتحل مشاكل
الهضم وبه نسبه من المعادن مثل الكالسيعوم
الضروري لعالج أمراض العععظعام ويسعهعم
في الوقاية من سرطان القولون كما يحعتعوي
على الماغنسيوم الضروري لصحة الجهعاز
التنفسي والمضاد لبعض حاالت االكعتعبعا .
يععتععمععيععز السععمععسععم بععاحععتععوائععه عععلععى مععادة
العتعريععبعتعوفععان ) (tryptophanالعتعي تعهععدأ
الجهاز العصبي وتحسن الحالعة العمعزاجعيعة.

ويساعد تناول المكسرات بعكعمعيعات معتعوسعطعة
على امداد الجسم بمعادن ونسبة البأس بها معن
الدهون غير المشبعة المفيدة فى عالج أمعراض
القلب واألوعية الدموية وفعى خعفعض مسعتعوى
الكوليسترول والدهون الضعارة " "LDLكعمعا
تحتوي المكسرات على نسبة عالية معن العمعواد
المضادة لألكسدة التي تحمي الخاليا من التعلعز
وتقي من مخاطر اإلصابعة بعالسعرطعان وتعزيعد
القدرة على التركيز.

المشاكل الصحية التي تسببها
وبالرغم من كل هذه الفوائد لكن وجود هذه
المكونات في صورة حلوى عالية السكريات يجعل
اإلفراط فيها شديد الخطورة على األصحاء
ومرضى القلب والبدانة .كما أن االفراط فى تناول
المكسرات له نتيجته سلبية وخاصة على مصابي
البدانة والسمنة بسبب احتوائها على نسبة عالية من
السعرات الحرارية ،كما يفضل تناول األنواع غير
المملحة لمرضى القلب والضغط كما أن وجود
بعض مكسبات الطعم والرائحة الصناعية بحلوى
المولد يعرضنا ألمراض خطيره مثل األورام
والتسمم كما أن سوء التخزين قد يصيب المكسرات
مثل السوداني والبندق اللوز والعين الجمل ببعض
الفطريات السامه التي تفرز سمو ًما
) (aphlatoxinsوقد تتراكم هذه السموم بالجسم
مما يسبب العديد من المشاكل .كما أنا العروسة
الحالوة والحصان يكونان معرضان لألتربة
والحشرات مما قد يجعلهما مصادر لنقل العدوى
والجراثيم.

إرشادات يجب اتباعها عند الشراء
وبناء على ما سبق ولكي نستفيد من حلوى المولد النبوي وبدون التعرض لمخاطر صحيه
علينا اتباع االتي:
 -1على مرضى القلب والضغط والبدانة والكلى والكبد الدهني والسكر تناول كمية صغيرة
(غير مملحة  -ان أمكن) من حلوى المولد حتى ال تتدهور حالتهم الصحية وعليهم بممارسة
رياضة المشي نصز ساعه على األقل بعد تناولها لحرق السكريات والدهون الذائدة ألن
وجود نسبه عالية من السكريات يجعل الجسم يقوم بتحويل هذه الكميات الزائدة من السكر
إلى ”جليكوجين“ يتم تخزينه فى الكبد والعضالت ،والزائد على قدرة التخزين فى الكبد
والعضالت يتم تحويله إلى دهون .وال يجب ان ننسى ان وجود نسبه عاليه من المعادن في
الحلويات قد تضر بمرضى الكلى.
 -2شراء حلوى المولد من مصادر موثوق منها للتأكد من عدم احتواءها على ألوان
ومكسبات طعم صناعية ألنها قد تكون مسرطنه وقد تنهك قوى الكبد.
 -3عدم شراء حلوى مولد النبوي المعرضة للشمس أو المخزنة في درجه حرارة عالية أو
طقس رطب ألنها يعرضها لنمو الفطريات تفرز مواد شديدة الخطورة كما سبق الذكر.
 -4عدم شراء الحلوى المكشوفة ألنها عرضه لألتربة والذبا
خاصة أننا في فترة تنشط فيها معظم الفيروسات والبكتريا.

فتصبح مصدر لنقل العدوى

 -5التأكد من أن بائع الحلوى ال يلمس الحلوى بيديه وانه يرتدي قفازا أثناء التعببة للوقاية
من انتقال الفيروسات الكبدية مثل فيروس  Aأوبعض األمراض األخرى التي قد يكون
مصا بها البائع.

واكتشفت آخر الدراسات قدرة اللوز والعفعسعتعق
الحلبي والكاجو والبعنعدق ععلعى خعفعض خعطعر
اإلصابة ببعض أمراض القلب وينصح األطباء
بتنعاول كعمعيعات بسعيعطعة معنعهعا أربعععة معرات
أسبوعيا وبالنسبة للمرضى الذين يتبعون نعظعام
غذائي منخفض الكربوهيدرات والدهون ممكعن
تناول كميات قليله من المكسعرات لعتعععويضعهعم
بعالسعععععرات الععحععراريعة واأللععيععاف الضععروريععة
لصحة وكفاءة أجهزة الجسم المختلفة.

 -6التأكد من تدوين تاريخ الصالحية على كل قطعة حلوى مغلفه مع التأكد عدم وجود
رائحة تزرنخ أو تغير في اللون وال ننسى التأكد من سالمة غالف كل قطعه وأنه شفاف
ومصنوع من مواد مصرح بها صحيا.
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