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الجــوز يبعد عنــك أمراض ًا خطير ًا

لطالم��ا كان العلم��اء واألطب��اء ف��ي ح��رب ض��روس ض��د
كل أن��واع الده��ون بدع��وى قدرته��ا عل��ى التس��بب بأن��واع
الس��رطان المختلف��ة ،لكن ذلك لم يك��ن دائماً في مصلحتنا
كما اتضح.
«الجوز» مث ً
ال مثال حقيقي على ذلك ،فصحيح أنه عال
ف��ي نس��بة الده��ون إال أنه تبين كونه ال يس��اعد نمو س��رطان
البروستاتا ،بل وفوق ذلك ،يقوم بتقليله!
فق��د ق��ال الباحث��ون أن تن��اول حب��ة م��ن الج��وز كل ي��وم
تحمي من إصابة الرجال بسرطان البروستاتا.
و«الج��وز» أو عي��ن الجم��ل كم��ا يس��مى ف��ي بل��دان مث��ل
مصر والس��عودية ،هي ثمرة قابلة لألكل ،يؤكل إما بصورته
المحمص��ة أو المح ّ
الة،
الكامل��ة أو م��ع المكس��رات المفريّة أو
ّ
أو يس��تخلص الزي��ت من��ه ،ه��و المحت��وي عل��ى الكثي��ر م��ن

األحم��اض الدهنية غير المش��بعة الغني��ة بأوميجا  ،3الجيدة
للصح��ة محس��ناً اس��تغالل الده��ون ف��ي الجس��م ،وحامياً من
سرطانات الثدي وأمراض القلب واألوعية الدموية.
وق��د اكتش��ف العلماء أن الم��واد الغذائية التي يحتويها
الج��وز ،أو زيت��ه تبطئ نمو األورام في الفئران .كما أنها تعمل
على خفض الكوليسترول وتزيد من حساسية الجسم لهرمون
األنسولين الذي يساعد على منع مرض السكري.
فم��ا كش��فته النتائ��ج األخي��رة ه��و أن الج��وز يس��تطيع
تقليل مستويات هرمون  1-IGFوالذي ثبت تورطه في التسبب
بسرطان الثدي والبروستاتا.
س��رطان البروس��تاتا ،القات��ل كل ي��وم لحوال��ي 10,000
ش��خص م��ن بي��ن  35,000حالة يتم تش��خيصها كل س��نة في
بريطاني��ا وحده��ا .م��ا أرادت ه��ذه الدراس��ة معرفت��ه ه��و م��ا إن

فوائد زيت النعناع للبشرة والجسم
م��ن المتع��ارف علي��ه أن منق��وع النعن��اع يس��اعد ف��ي
االس��ترخاء كم��ا يعم��ل كمه��دئ لألعص��اب ،ه��ذا ويع��ود
الس��تخدام زي��ت النعناع المس��تخرج من العش��بة والذي يقدم
فوائد عدة للجسم وللبشرة بشكل خاص.
حي��ث تتمي��ز عش��بة النعن��اع بفوائده��ا الجم��ة ،وتعتب��ر
ه��ذه العش��بة م��ن األعش��اب الطري��ة ذات الرائح��ة الزكي��ة
والطع��م الممي��ز ،وتحت��وي النعناع عل��ى العديد م��ن المعادن
والفيتامينات الهامة لصحة الجسم.
أهم فوائد زيت النعناع للبشرة:
يعم��ل زي��ت النعن��اع عل��ى معالجة مش��كلة حب الش��باب،
لزيت النعناع تأثير في مقاومة ظهور حب الشباب ،إذ يعمل على
المحافظة على نضارة البشرة ،كما يعمل على موازنة الدهون
فيها ،يس��تخدم لمن يعاني من مش��كلة الهاالت السوداء تحت
العيني��ن ،فالح��ل الفعال هو اللجوء لزيت النعناع الذي يعمل
عل��ى معالجته��ا كما يمنع ظهورها ،لزيت النعناع دورا فعاال
ف��ي تخفي��ف االنتف��اخ تحت العيني��ن ،باإلضافة إل��ى معالجة
مش��كلة االنتف��اخ بش��كل نهائ��ي ،يس��اعد ف��ي ع�لاج الش��وائب
والبق��ع الموج��ودة عل��ى الوج��ه والبش��رة بش��كل ع��ام والقضاء
عليها بشكل تام ،يمنح زيت النعناع لمستخدميه بشرة نضرة
صحي��ة خالي��ة م��ن الش��وائب والزي��وت وبذل��ك يعيده��ا إل��ى
طبيعته��ا ،لزي��ت النعن��اع دورا فع��اال ف��ي توحي��د لون البش��رة،
ينصح باستخدام زيت النعناع لمن يبحث عن منتجات تفتيح
البش��رة ،حيث يعمل على تفتيح البش��رة بشكل طبيعي وفعال،
يعد من الزيوت الفعالة التي يمكن استخدامها إلزالة المكياج
والتخلص منه وتنظيف البشرة من الشوائب العالقة بها ،لمن
يبحث عن االنتعاش ينصح باستخدام زيت النعناع فهو يمنح
اإلنعاش ،ويعطي للبشرة رائحة عطرية زكية.

كان هذا األثر بسبب «الجوز» بنفسه ،أم أن أي طعام يحتوي
على األحماض الدهنية المحتوية على األوميجا  3يستطيع
إحداث ذات األثر؟
فكان��ت التجرب��ة ه��ي إطعام فئ��ران التجارب الج��وز وزيت
الجوز ودهن مشابه لدهون الجوز ،لمدة  18أسبوعاً.
وج��د الباحث��ون أن الج��وز وزيت��ه اس��تطاعا تقلي��ل
الكوليس��تيرول وإبطاء س��رطان البروس��تاتا في ه��ذه الفئران،
بينما لم يفلح الدهن المش��ابه لدهونه في إحداث هذا األثر،
مثبتاً أن هناك مركبات أخرى في الجوز لم يستطع العلماء
تحديدها بعد ،قامت بهذا العمل.
ق��ام الباحث��ون باس��تبعاد بعض المكونات من المس��ؤولية
عن هذا األثر ،مثل األلياف والزنك والمغنسيوم والسيلينيوم،
ول��م يس��تطيعوا الوص��ول إل��ى المركب المس��ؤول عل��ى وجه
الدق��ة ،لكنه��م اس��تطاعوا الوصول إلى بع��ض النظريات ،فقد
وج��دوا أن��ه يقل��ل هرم��ون  IGF-1ال��ذي ثب��ت تورط��ه ف��ي نم��و
س��رطان البروس��تاتا ،كما أنه يستطيع تقليل الكوليستيرول
الس��يئ وال��ذي تس��بب قل��ة إمدادات��ه للخالي��ا الس��رطانية قلة
نموها ،كما أنه يزيد مادة مثبطة للس��رطان تس��مى ،PSP94
وينقص مس��تويات المواد الكيميائية التي يعبر بها السرطان
عن ذاته.
صحي��ح أن الفئران ال تش��ابه اإلنس��ان دائم �اً ،لكن فائدته
ت��م تقييمه��ا أيضاً على أناس منطقة البحر المتوس��ط الذين
يس��تخدمونه ف��ي غذائه��م بكث��رة ،ووج��دوا ارتب��اط أكل��ه
بانخفاض نسب الموت بالسرطان.
وق��ال الدكتور دافيس المس��ؤول في الدراس��ة أن الفئران
التي طبقت عليها التجارب كانت تتناول ما يعادل  2.6أونصة
م��ن الج��وز ،لك��ن علينا ندرك أن هذه الكمية تعادل  482س��عرة
حراري��ة ،صحي��ح أن ه��ذه الكمية ال يس��تهان به��ا لكنها أفضل
بالتأكيد من تناول وجبة من البطاطس المقلية!
فلي��س الس��رطان وح��ده ه��و م��ا يبتعد هن��ا ،ب��ل إن الجوز
يحم��ي قلوبن��ا وأوعيتن��ا الدموي��ة ،لذل��ك فف��ي فت��رة إج��ازة
كه��ذه وكونه��ا ج��زء م��ن كثي��ر م��ن األطب��اق الت��ي س��وف
توضع أمامك هذه األيام ،ال تتردد في مد يدك إليها وتناولها
باعتدال.

بأنواعه وفقر الدم الخلقي والشلل الدماغي ،وامراض ضعف
الجه��از المناعي لنفس صاحب العينة او ألش��خاص آخرين
متفقين معه جينيا.
وأوض��ح المس��ؤول عن ج��ودة الخدمات ف��ي رويان ،امين
خوش اخالق( ،يمكن لمن يرغب بتخزين الخاليا الجذعية
من الحبل السري في اي مكان بالعالم ان يقوم بالحجز عبر
موقعن��ا اإللكترون��ي ف��ي آخر االس��بوع  36م��ن الحمل ونحن
نقوم بالتواصل معه إلخباره بالتفاصيل التي يجب ان يقوم
بها).
وتبرز األهمية الحياتية لتخزين هذه العينات في البنوك
إل��ى ان أكث��ر م��ن  70ف��ي المائة م��ن المصابي��ن باألمراض
الدموي��ة ال يج��دون المتب��رع المناس��ب لعالجه��م ،ولكن في
حال اس��تخدام العينات المأخوذة من الش��خص نفسه اثناء
ال��والدة ف��إن احتم��االت للرف��ض تصبح ش��به معدومة ،كما
يت��م بذل��ك الح��د م��ن خط��ر انتق��ال الع��دوى م��ن المتبرع
إلى المريض.

حظــــــــــــك اليـــــــــــــوم
الحمل
 22مارس  20 -إبريل
هن��اك م��ا يعوق��ك ع��ن التق��دم ف��ي اتجاه
أهداف��ك ،ف�لا تي��أس أو تتوق��ع تلق��ي الكثير
من المواس��اة من أي ش��خص .احش��د قوتك
واس��تمر في تتبع أحالمك  -حتى وإن كان
الب��د م��ن تغييرها بع��ض الش��يء .ال تتصرف
بتس��رع وحافظ على طاقتك .انظر إلى هذه
المش��كلة كمهمة أخرى يجب إنجازها ،وثق
أنه لن يقف أمامك أي شيء.

الثور

 21إبريل  21 -مايو

يج��ب أن تك��ون أكثر حذرا ف��ي العمل،
فأنت سريع الغضب مع الزمالء .يجب أن
يكون هدفك الجودة وليس الكمية! كن
دبلوماس��ياً فيم��ا يتعلق بالخالف��ات .هذا
ينطبق على األمور الشخصية .أنت تعادي
اآلخرين بصورة متكررة .يجب أن تتواصل
أكث��ر م��ع أحبائك حت��ى يفهموا كيف
تسير األمور معك.

اجلوزاء

 21مايو  20 -يونيو
ال شيء يسير حسب رغبتك في الوقت
الحال��ي ،ولك��ن إذا قمت بتغيير مدخلك،
قد تنجز أهدافك بش��كل أس��رع ،كما قد
تس��اعد آراء اآلخري��ن .س��وف تواج��ه ف��ي
حياتك الخاصة جميع أنواع المشكالت،
ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة
في هذا الموقف .س�لامتك الجسدية قد
تصبح أفضل.

السرطان

 22يونيو  23 -يوليو

يأت��ي الي��وم مصحوب �اً ببع��ض المش��كالت،
فس��وف تقاب��ل مواق��ف ال يمك��ن التغلب عليها
إال م��ن خ�لال تغيي��ر رؤيت��ك لألم��ور .افص��ل
نفس��ك ع��ن كل م��ا ه��و قدي��م ومع��روف،
وتطل��ع لكل ما هو جدي��د .توخ الحذر عند لوم
اآلخري��ن  -فم��ن الممك��ن أن تك��ون ق��د ارتكبت
أخطا ًء أيضاً .إذا كنت متفتحاً تجاه األش��ياء
الجديدة ،فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عدداً
متزاي��داً م��ن التعقي��دات غي��ر المتوقع��ة.
ال يق��ع الل��وم عل��ى م��ن ه��م حول��ك  -ف��ي
بع��ض األحي��ان تك��ون أنت المخط��ئ .حاول
أن تظ��ل هادئ �اً وأن ت��رى العقب��ات الموجودة
في طريقك كوس��يلة الكتش��اف مداخل
جدي��دة .اع��د اكتش��اف هدوئ��ك وس��وف
تخرج من هذه المرحلة أقوى

العذراء

 24أغسطس  23 -سبتمبر

الي��وم ،مهارات��ك التنظيمي��ة
واالجتماعية قوية على غير العادة ،فيجب
أن تس��تغل ذل��ك للس��يطرة عل��ى األم��ور.
س��وف تنج��ح ف��ي العم��ل وخارج��ه ،وحتى
ف��ي حياتك الش��خصية ،س��وف ينتج عن
نظرت��ك الدافئ��ة لألم��ور الكثي��ر م��ن
الفوائد .سوف يقدرك الناس ويعاملونك
بمودة.

ايران :تصدير ألبسة ذكية تظهر درجة حرارة األطفال الى ثالث دول

تطور طبي ايراني يحل مشكلة
املصابني باألمراض
الدموية املستعصية
حق��ق االطب��اء اإليراني��ون قف��زات نوعي��ة ف��ي مج��ال
الخاليا الجذعية وتخزين دم الحبل الس��ري لألطفال اثناء
ال��والدة واصبح��وا الي��وم قادرين على حل مش��كلة أكثر من
س��بعين بالمئة من المصابين باألمراض الدموية وجاهزين
لتصدير تقنياتهم إلى دول المنطقة.
إيران تعلن نفس��ها االولى على مس��توى الشرق األوسط
ف��ي الق��درة عل��ى تخزي��ن الخالي��ا الجذعي��ة ل��دم الحب��ل
الس��ري ..كما تؤكد بأن تقنياتها في هذا المجال أضحت
محلية بشكل كامل ،وفيما تستعد لتصدير هذه الخدمات
إل��ى دول المنطق��ة تتباه��ى ب��أن وع��ي اإليرانيي��ن بأهمي��ة
تخزين دم الحبل السري يزيد بنسبة ثالثين بالمئة عن وعي
األميركيين.
وأك��د المدير الع��ام لبنك دم الحبل الس��ري «رويان»،
مرتضى ضرابي( ،نخزن حتى اآلن أكثر من  120ألف عينة
لخالي��ا الحب��ل الس��ري ،وق��د اصبحن��ا االول عل��ى مس��توى
الش��رق االوس��ط ،لدين��ا مكتب��ان ف��ي الع��راق وعم��ان كم��ا
لدين��ا عين��ات م��ن االم��ارات وارميني��ا والن��روج والعدي��د م��ن
الدول األخرى قادرون على توسيع الخدمات وتقديمها لدول
اكثر).
نم��اذج ال��دم المخزن��ة يمك��ن زرعه��ا ل��دى المصابي��ن
بأم��راض ذات منش��أ دم��وي مث��ل التالس��يميا وس��رطان الدم

امليزان

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

س��وف تقابلك التحديات بصورة متكررة بش��كل
غير عادي اليوم ،مس��ببة لك الكثير من الضغوط.
ربم��ا يج��ب أن تبتع��د ع��ن الطري��ق أحياناً ب��د ًال من
تحم��ل مس��ؤولية كل ش��يء .س��وف يس��اعدك ه��ذا
عل��ى توفير طاقتك لألش��ياء الهام��ة بحق ،خاصة
ف��ي العم��ل .يجب أيضاً أن تفكر ف��ي صحتك ،ألنه
عل��ى الم��دى الطوي��ل لن يع��ود علي��ك بالفائدة أن
تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

أن��ت تش��عر بالتجدي��د والحيوي��ة ،خاص��ة
عندما تكتس��ب وتستشعر اإلش��ارات اإليجابية
م��ن محيط��ك .علي��ك اآلن الب��دء ف��ي
مش��روعات معتم��داً عل��ى خيال��ك وإبداع��ك
الش��خصي .بفضل ثقتك بالنف��س الفطرية،
فبإمكانك اليوم أكثر من ذي قبل أن تس��اعد
اآلخرين .يجب عدم التحلي بالغرور ،بل يجب
أن تكون محل عون ودعم ليربح الجميع.

القوس

 23نوفمبر  22 -ديسمبر

أن��ت عل��ى وف��اق وانس��جام ت��ام م��ع
محيط��ك ،س��واء عل��ى المس��توى
الش��خصي أو المهن��ي .انتف��ع م��ن ه��ذا
التناغ��م ف��ي تقوي��ة عالقات��ك والرواب��ط
القائم��ة بين��ك وبي��ن اآلخري��ن للتس��لح
ف��ي األوق��ات العصيب��ة الت��ي تك��ون فيه��ا
مجموع��ة األب��راج الكوني��ة غي��ر مبش��رة
واألحوال ليست لصالحك.

اجلدي

 23ديسمبر  20 -يناير

األش��خاص ف��ي محي��ط العم��ل
يتعامل��ون بإيجابي��ة خاص��ة مع��ك؛
فانتف��ع م��ن ه��ذه الفت��رة لمواجه��ة
المش��اكل الصعب��ة م��ع فريق��ك
وبالتال��ي االقت��راب أكث��ر م��ن هدفك.
سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين
الفريق على الوقوف بصالبة أمام أصعب
التحديات والوصول معاً إلى النجاح.

الدلو

 21يناير  19 -فبراير

س��تعم أج��واء م��ن االرتي��اب تس��توجب
من��ك اتخ��اذ موق��ف ،وس��تجد حالي �اً
صعوب��ة ف��ي التخلي عن طريق��ة تفكيرك
المعت��ادة ،بالرغ��م م��ن العواق��ب الس��لبية
الت��ي ق��د تك��ون نابع��ة م��ن الماض��ي .م��ع
ذلك ،حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن
م��ن تع��دي المصاع��ب والعراقي��ل بليون��ة
وسهولة.

احلوت

 20فبراير  21 -مارس

أن��ت مفع��م بالطاق��ة والتف��اؤل ،وال
عجب أن كل ش��يء تواجهه ينجح بس��رعة
وبكف��اءة ويثم��ر نتيج��ة جي��دة .إعج��اب
كل م��ن حول��ك ب��ك واض��ح ويع��زز م��ن
ثقت��ك بذات��ك .لك��ن اح��ذر م��ن التم��ادي
ف��ي األه��داف نتيج��ة للغ��رور أو الكثي��ر من
التمحي��ص ،ألن هذا الحظ الجيد الواضح
سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ..

8

أعل��ن خب��راء اح��دى الش��ركات
اإليراني��ة للعل��وم المعرفي��ة ع��ن انتاج
ألبس��ة ذكي��ة لألطف��ال تعتم��د تقنية
النانو تستطيع عن طريق تغيير لونها
الكش��ف عن وجود أي تبدالت في درجة
حرارة جس��م األطفال لتنبيه الوالدين
على صحة أطفاله��م ،وتم تصدير هذا
المنتج الى ثالث دول حتى اآلن.
وتحت��وي ه��ذه المالب��س الذكية
عل��ى ذرات س��يليكا النان��و الت��ي تعمل ضمن درجة ح��رارة الغرفة  25درج��ة مئوية وتبدأ
بتغيير لونها عندما تتخطى درجة حرارة جسم الطفل ال  37درجة.
وقد تم تصدير هذا المنتج الى العراق والكويت وعمان حتى اآلن.

کرج تستضيف معرضا لالنجازات النووية
تس��تضيف مدين��ة كرج/غ��رب
طه��ران ،/الش��هر المقب��ل ،مع��رض
االنجازات النووية في نس��خته الخمس��ين
بالتزامن م��ع المهرجان البحثي والتقني
في محافظة البرز بنسخته الخامسة.
وق��ال مس��اعد رئي��س جامع��ة آزاد في
ك��رج حامد ثابت ،أن المعرض المذكور
يق��ام عل��ى ارض الجامع��ة اعتب��ارا م��ن 7
ولغاية  10كانون االول /ديسمبر المقبل.
وأض��اف :إن��ه بالتزامن م��ع المعرض
المذك��ور تس��تضيف الجامع��ة مهرج��ان االبح��اث والتقنيات ف��ي محافظة البرز في نس��خته
الخامسة بمناسبة اسبوع االبحاث في البالد.
وتاب��ع :إن المع��رض المذكور يقام س��نوياً برعاية منظمة الطاقة الذرية على المس��توى
الوطني في إحدى جامعات البالد ،وبنا ًء على ذلك ،زار مسؤولو منظمة الطاقة النووية جامعة
آزاد كرج واتخذوا الترتيبات الالزمة لعرض اإلنجازات النووية في ايران.
ون��وه ال��ى ان مع��رض اإلنج��ازات النووي��ة س��يقدم منتجات عدي��دة مثل الكعك��ة الصفراء
وأجه��زة الط��رد المرك��زي والتقني��ات النووي��ة الجدي��دة التي توصل��ت اليها منظم��ة الطاقة
الذرية اإليرانية.
وأشار إلى إقامة مهرجان البرز للعلوم والتكنولوجيا ،موضحاً :إنه سيضم  180صالة90 ،
منها تابعة لجامعات حكومية مثل جامعتي بيام نور وخوارزمي وغيرها من الجامعات ومراكز
البحوث و 90ش��ركة تكنولوجية ومعرفية وتقديم منتجات جديدة في المعرض لم تقدم في
السنوات السابقة.
وتابع :الهدف من المعرض هو تهيئة الظروف المالئمة لعقد صفقات بين المستثمرين
وأرباب الصناعات واتخاذ الترتيبات الالزمة في هذا الصدد.
ولفت الى اختيار  10أشخاص كأفضل باحثين في فرق عمل الهندسة والعلوم األساسية،
كما سيتم تكريم  5من المدرسين الباحثين و  6من التالميذ الباحثين في نهاية المهرجان.
وأض��اف :س��يتم اختي��ار جناحي��ن بحثيي��ن متفوقي��ن واب��داع متف��وق ومبتكري��ن اثني��ن
متفوقين لتكريمهم في المهرجان.

العلماء يعثرون على فيروس جديد في جسم اإلنسان
اكتشف الباحثون فيروساً جديداً في جسم اإلنسان ،حيث تم العثور عليه عبر
فحص الدم وعدد من السوائل األخرى في جسم اإلنسان.
ووفق��ا للعلم��اء ،ينتم��ي ه��ذا النوع من الفيروس��ات إل��ى فئة البكتيري��ا (أي أنهم
يتغ��ذون عل��ى البكتيري��ا) ،وعلى وج��ه الخصوص بكتيريا العصي��ات القولونية ( (�Es
.)cherichia coli
ووفق��ا لصحيف��ة «  ،»Phys.orgف��إن ه��ذا الن��وع م��ن البكتيريا موج��ود في أمعاء
جميع البش��ر تقريبا ،وأنها ليس��ت خطيرة بل على العكس ،فهي تمنع نمو البكتيريا
المسببة لألمراض وتنتج فيتامين “ .”Kولكن في حال أصبح عددها كبير في جسم
اإلنسان فإنها تسبب األمراض.
وأش��ار العلم��اء إلى أن الفيروس المكتش��ف الجديد يعم��ل عمال متناقضا ،فمن
ناحية يقضي على البكتيريا ،ومن ناحية أخرى يجعلها أقوى في الوقت نفسه ،حيث
ينقل الفيروس للبكتيريا جينا خاصا يجعلها مقاومة للمضادات الحيوية.
وأضاف��ت الصحيف��ة أن الفي��روس ال��ذي ت��م العث��ور عليه هو فيروس ش��ائع جدا،
كما أنواع الفيروس��ات األخرى التي تتغذى على البكتيريا ،حيث وجد العلماء هذا
الفيروس لدى شخص من كل سبعة أشخاص.

احذروا تسخني هذه األطعمة في امليكروويف!
بع��د اع��وام م��ن اختراعه ،ق��د ال تجد منز ً
ال
ف��ي العال��م ال يحت��وي عل��ى ميكرووي��ف ُيس �هّل
علين��ا تس��خين األطعم��ة واألش��ربة ب��د ً
ال م��ن
وضعه��ا عل��ى الغاز ،ولكن م��ا يجهله غالبيتنا أ ّن
هن��اك أطعم��ة ستس��بب لن��ا المخاط��ر إذا ُقمن��ا
المريح.
بتسخينها على هذا الجهاز ُ
البي��ض المس��لوق :س��واء أكان بقش��رته
الخارجي��ة أو كان ُمقش��راً بالفع��ل ،ال يُنص��ح
بإع��ادة تس��خين البيض المس��لوق في
الميكرووي��ف ،ألن الرطوب��ة الداخلي��ة
تس��بب تجم��ع بخار الم��اء ،مما يجعل
البيض��ة مش��ابهة لطنج��رة ضغ��ط
مصغرة ،ويمكن أن تنفجر من الداخل.
تحمل ح��رارة هذا
ف��ي الواق��ع ،يمكنها ُّ
الجه��از جي��داً ،ولك��ن ينته��ي األم��ر
بانفجارها عند إخراجها منه.
أفض��ل نصيح��ة هي تج ُّن��ب وضع
البي��ض المس��لوق ف��ي الميكرووي��ف..
لكن ،إذا كنت ترغب في تس��خينه مع
األطعم��ة األخ��رى ،فم��ن األفض��ل أن
تقطعه إلى قطع صغيرة.
األرز :تق��ول وكال��ة المعايي��ر
الغذائية األمريكية إن إعادة تسخين األرز يمكن
أن تس��بب التس��مم الغذائ��ي ،لك��ن لي��س دائم �اً.
�ائع نس��بياً للبكتيريا
يرج��ع ذل��ك إل��ى وجو ٍد ش� ٍ
العصوي��ة الش��معية المقاوم��ة للغاي��ة حتى في
درج��ات الح��رارة العالي��ة ،عل��ى الرغ��م م��ن أن
الحرارة يمكن أن تقضي عليها.
باإلضافة إلى ذلك ،تؤكد عدة دراسات أنه

بمج��رد خروج األرز من الميكروويف وتركه في
درج��ة ح��رارة الغرفة ،ف��إن الجراثي��م المحتملة
الت��ي ق��د يحت��وي عليه��ا يمك��ن أن تتضاع��ف
وتس��بب التسمم الغذائي؛ لذا ّ
يفضل طهيه قبل
تناول��ه بفت��رة قليل��ة حتى ال تك��ون هناك حاجة
إلى تسخينه.
الخض��روات الورقي��ة والبنج��ر :ال تصل��ح
الخض��روات الورقي��ة الخض��راء ،مث��ل اللف��ت أو

الس��بانخ ،باإلضاف��ة إلى البنجر ،للتس��خين في
الميكرووي��ف .عن��د التع��رض له��ذا الن��وع م��ن
الح��رارة ،يمك��ن أن تتح��ول النت��رات الطبيعي��ة
الصحي��ة به��ا إل��ى نيتروس��امينيز ،وه��ي م��ادة
مسرطنة وفقاً لنتائج عدة دراسات.
ف��ي ه��ذه الحال��ة ،ف��إن أفض��ل نصيح��ة هي
اس��تهالك ه��ذه األطعم��ة طازج � ًة أو تس��خينها

باستخدام مقالة أو فرن تقليدي.
الفلف��ل الحار :عند تس��خين الفلفل الحار
ف��ي الميكرووي��ف ،تنطلق م��ادة طبيعية يحتوي
عليها ،تحديداً تلك التي تجعله حاراً ،وهي مادة
الكابيس��ين ،مما يمكن أن يس��بب تهيج العينين
والحل��ق .ف��ي الواق��ع ،هن��اك كريم��ات مس��كنة
تعتم��د عل��ى ه��ذا المك��ون ،لكنه��ا تك��ون وصف��ة
طبي��ة مح��ددة ينبغ��ي وضعه��ا دائماً باس��تخدام
القف��ازات لتج ُّن��ب المضاعف��ات
الناجمة عن مالمس��ة مادة الكابيسين
م��ع األغش��ية المخاطي��ة العيني��ة أو
الفموية.
البطاطس :ال تكمن المشكلة في
إعداد البطاطس ف��ي الميكروويف في
األواني المناسبة ،بل في إعادة تسخين
تلك المع َدّة مسبقاً.
عل��ى س��بيل المث��ال ،عن��د إع��داد
البطاط��س ف��ي رقائ��ق األلومني��وم،
تنش��أ بيئة حماي��ة لبكتيري��ا المطثية
الوش��يقية من الحرارة المحيطة ،مما
ي��ؤدي إلى بق��اء البكتيريا وتكاثرها إذا
أبقيت البطاطس المطبوخة في درجة
حرارة الغرفة لفترة طويلة للغاية.
إذا أُعي��د تس��خين البطاط��س ذاته��ا ف��ي
الميكرووي��ف ،فس��تبقى البكتيري��ا أيض �اً .ل��ذا
فأفض��ل نصيح��ة ه��ي طهيه��ا ف��ي الف��رن ب��دون
األلومني��وم ،واالحتف��اظ به��ا ف��ي الثالج��ة ف��ي
أس��رع وق��ت ممك��ن ،وع��دم تعرضه��ا أب��داً لدرجة
حرارة الغرفة لفترة طويلة.

