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گزارش ویژه

در ناحيه يك انجام شد

چهارشنبه  22خرداد  1392شماره 460

عملي��ات مرمت نوار حفاري در معابر ناحيه يك براي بهس��ازي معابر انجام
ش��د .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،براي بازسازي معابر ،تسهيل در
تردد و زيباس��ازي منظر ش��هري ،عمليات مرمت نوار حفاري واقع در كوي
ف��راز ،خيابان مينا به همت اداره فن��ي ناحيه يك صورت گرفت .همچنين به

مرمت نوار حفاري

همت اداره خدمات ش��هري اين ناحيه ،نهر خيابان ش��قايق پاكسازي شد و
نيروهاي خدمات ش��هري اقدام به پاكسازي شنهاي جمع شده در اين نهر
كردند .واحد س�لامت اداره اجتماعي ناحيه يك ،نيز كارگاه مثبت انديشي را
در خانه سالمت اسالمآباد برگزار كرد.

نظرسنجي همشهري محله درباره ميزان استفاده اهالي منطقه
از فرآوردههاي رستورانهاي تهيه غذاي فوري(فستفود)

هجوم غذاهاي چرب به منطقه
علی جواهری

امروزه تغيير س�بك زندگي و رس�يدن به كارهاي مهمتر از جمله اصليترين عوامل اس�تفاده از غذاهاي
فوري(فس�تفود) است كه اثرات س�وءمختلفي دارد از فراموشي سنتهاي و فرهنگهاي اصيل خانواده تا
ناهنجاريهاي اجتماعي و مشكالت گوارشي ،سوءتغذيه و چاقي .اما انگار هيج راه گريزي از عرضه اين نوع
غذاها وجود ندارد بهويژه در جامعه مرفه و مدرن كه س�اكنانش اين نوع س�بك زندگي را نوعي پيش�رفت

وترقي ميدانند .حتم ًا تاكنون متوجه شدهايد كه به دنبال بررسي چه معضلي در منطقه هستيم .مشكلي به
نام فس�تفود كه اين روزها حتي در محلههاي قديمي و س�نتي منطقه در حال افزايش است و بايد چارهاي
انديش�يد .افزايش در كوچه و خيابانهاي منطقه ما نيز نفوذ كرده اس�ت .در نظرس�نجي اين هفته از اهالي
منطقه وضعيت اس�تفاده ش�هروندان از فرآوردههاي رس�تورانهاي غذاي فوري را بررس�ي كرديم .در اين
نظرسنجي كه 80نفر از اهالي محلههاي «سعادتآباد»« ،ستارخان»« ،مديريت» و «كوي نصر»(گيشا) شركت
كردند درباره ميزان تمايل ،داليل و مقدار اس�تفاده هفتگي و آگاهي از ضررهاي فرآوردههاي فروشگاههاي
تهيه غذاي فوري س�ؤال ش�د و نتايج نظرس�نجي را با كارشناس�ان تغذيه و جامعهشناسي منطقه در ميان
گذاشتيم تا درباره آسيبهاي اين پديده توضيح دهند.

تمايل گروههاي سني مختلف به استفاده از فرآوردههاي
رستورانهاي تهيه غذاي فوري
در جامع��ه صنعتي و م��درن به دليل
اشتغال تمام وقت افراد به كار ،فرصت
چندان��ي ب��راي تهي��ه غذا به س��بك
سنتي وجود ندارد .در اين نظرسنجي
بهطور تقريبي مش��خص ش��د جوانان
محله بيش��ترين تماي��ل را به مصرف
فرآوردههاي فروشگاههاي تهيه غذاي
ف��وري دارن��د و بهترتي��ب نوجوانان،
ميانساالن و برزگساالن تمايل بيشتري
را نسبت به استفاده از اين مواد غذايي
نشان ميدهند.

ميزان استفاده شهروندان از فرآوردههاي
رستورانهاي غذاي فوري در طول هفته
بزرگساالن
 17درصد

نوجوانان
28درصد

ميانساالن
 24درصد

ش��يوه استفاده ش��هروندان از غذاهاي
آماده دستاورد و نمادي از زندگي مدرن
و ماشيني است .برخي از اهالي منطقه
ب��ا توجه به برخورداري از رفاه نس��بي
و درگيري با مس��ائل روزمره ،فرصتي
براي آشپزي ندارد .در اين نظرسنجي
بهطور تقريبي افراد ميانس��ال بيش از
ديگر گروههاي سني در طول هفته از
غذاهاي حاضري استفاده ميكنند.

جوانان
 31درصد

بزرگساالن
 11درصد

نوجوانان
22درصد

ميانساالن
 33درصد

جوانان  34درصد

غذاهاي فوري سالم و خانگي
راس�تش را بخواهيد تصميم نداش�تيم در
اين گزارش بخش آموزش غذا داشته باشيم،
اما ب�ه پيش�نهاد اهالي و كارش�ناس تغذيه،
بخش راهكارهاي كوت�اه و آموزش غذاهايي
فوري سالم و خانگي را اضافه كرديم.
آش ماست
مواد الزم:
رشته آش 500 :گرم
ماست پرچرب :يك كيلو
اسفناج تازه خرد شده 500 :گرم
تره تازه خرد شده 300 :گرم
پونه تازه خرد شده 150 :گرم
سير 3 :تا  4حبه

نكته
اي��ن آش يك آش س��رد و مناس��ب فصل
تابس��تان است .اس��فناج تنها س��بزي اين آش
اس��ت كه پخت��ه ميش��ود .اگر فصل اس��فناج
نباش��د ميتوان از ب��رگ چغندر هم اس��تفاده
كرد.

نمك و فلفل :به مقدار الزم
طرز تهيه:
براي تهيه اين آش ،اس��فناج را داخل قابلمهاي
كه در حال جوش اس��ت ،ميريزيم؛ بعد رش��تهها
را اضاف��ه ميكنيم وقتي كه رش��تهها ت��ه قابلمه
نشس��ت و آب رو آمد ،يعني اينكه رش��تهها پخته
اس��ت ،در اين زمان ح��رارت را خاموش ميكنيم.
ماس��ت پرچرب،تره ،پونه و درصورت دلخواه چند
برگ ريحان را براي معطر شدن كام ً
ال با هم ميكس
ميكنيم.
آب س��بزي را ميگيري��م و با ماس��ت مخلوط
ميكنيم؛ بهتر اس��ت اين س��بزي خيلي ريز ،خرد
شده باش��د و حتي داخل ماس��ت مشخص نشود.

نمك و فلفل را به ماس��ت اضافه كرده و در صورت
تمايل چند حبه سير هم رنده ميكنيم .رشتهها كه
ولرم و خنك شد به ماست اضافه ميكنيم چون اگر
داغ اضافه كنيم امكان دارد ماست ببرد.

هوموس
مواد الزم
نخود پخته شده 800 :گرم
فلفل سبز :يك تا  2عدد
سير :يك حبه
سركه 3 :قاشق غذاخوري
روغن زيتون :حدود  2قاشق غذاخوري

