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در ناحيه 9اجرا ميشود

كالس كامپيوت��ر و كارگاه بهداش��ت ف��ردي و محي��ط در س��راي محل��ه
فرحزاد برگزار ميش��ود .ب��ه گزارش خبرنگار همش��هري محله ،با توجه
به اهميت و ضرورت آموختن كامپيوتر براي هر ش��هروند ،مديريت محله
فرح��زاد براي افزايش آگاهي ش��هروندان در اين زمينه ،اقدام به برگزاري

اقدامات فرهنگي و شهري در
محلهها

9

دورههاي مختلف كامپيوتر كرد .واحد فضاي س��بز ناحيه 9نيز ،چمنها
و درختهاي بوس��تان پرواز در ميدان بهرود را خشكه زني كرد .همچنين
اداره خدمات ش��هري ناحيه ،9زباله و ضايعات تفكيكي خيابان پژوهش را
جمعآوري كرد.

كارشناس

آشپزخانه را جدي بگيريد!

ميزان اطالعات اهالي از ضررهاي فرآوردههاي
رستورانهاي غذاي فوري
وج��ود فنآوريهاي نوي��ن ارتباطي،
ميزان آگاهي ش��هروندان را در جوامع
ش��هري افزاي��ش داده اس��ت .با توجه
به ش��اخصهاي اين نم��ودار ،جوانان
بيش��ترين آگاهي را از ميزان ضررهاي
فرآوردههاي غذاي فوري دارند و سپس
ميانساالن ،بزرگساالن و نوجوانان قرار
دارند.

بزرگساالن
 21درصد

نوجوانان
 17درصد

ميانساالن
 29درصد
جوانان
 33درصد

آسيبهاي جسمي و رواني

دليل اصلي استفاده شهروندان از محصوالت
رستورانهاي غذاي فوري
فرآوردهه��اي فروش��گاههاي غذاهاي
ف��وري ب��راي كمب��ود وقت اف��راد و
خانوادههاي شهرنش��ين به وجود آمده
است .براس��اس ش��اخصهاي نمودار
بهط��ور تقريبي 33درصد اهالي به اين
دليل كه كارهاي مهمتري از آش��پزي
دارن��د از فرآوردههاي رس��تورانهاي
غذاي فوري استفاده ميكنند.

صرف هزينه
 8درصد

كارهاي
مهمتري از
آشپزي دارند
33درصد

سريع حاضر
ميشود
 28درصد
خوشمزه است
 31درصد

آب و نمك :به ميزان الزم
طرز تهيه:
ب��راي تهيه اين غذا ميتوان از نخود كنس��رو
ش��ده آماده هم استفاده كرد .نخود پخته شده را

ب��راي دس��تيابي ب��ه تحليلي درس��ت از وضعي��ت اس��تفاده فرآوردههاي
رس��تورانهاي غذاي فوري توس��ط ش��هروندان منطقه ،نتايج نظرس��نجي را
با كارشناس��ان اجتماع��ي و تغذيه منطقه مطرح كرديم تا وضعيت اس��تفاده
شهروندان از فرآوردههاي رستورانهاي غذاي فوري را بررسي و آسيبشناسي
كنند.
«مصطفي بابايي» جامعهش��ناس و محقق امور فرهنگي درباره آسيبهاي
اجتماع��ي و تأثي��ر فرهنگ��ي غذاهاي ف��وري بر س��اختار جامع��ه ميگويد:
«جامعهشناسان و انسانشناس��ان به عادات غذايي بهعنوان كليتي پيچيده از
تهي��ه غذا تا مص��رف آن و آگاهي جمعي و اعتق��ادات و تابوها و در يك كالم
بهعنوان ي��ك مفهوم فرهنگي بزرگ مينگرند .ش��ايد در نگاه اول جايگزيني
غذاي س��ريع به جاي غذاي س��نتي ،نوعي واكنش س��اده به نيازهاي زندگي
امروزي تلقي ش��ود و عاري از هرگونه خط��ري به نظر آيد در صورتيكه ادامه
چني��ن روندي پيامدهاي مختلف��ي در پي دارد و با اندك��ي تعمل در مفهوم
فرهنگ غذايي درمييابيم كه چرا بايد آش��پزخانه و ميز غذا را بهعنوان مركز
لذت و آرامش و مركز فرهنگ براي انسجام هرچه بيشتر اعضاي خانواده جدي
گرفت؟»
بابايي ميافزايد« :اكنون با توجه به سرعت افزايش راهاندازي رستورانهاي
عرضهكننده غذاي فوري در زندگي شهري بايد شاهد بروز تغييراتي در سبك
زندگي باشيم كه اين امر سبب شده كمتر با اعضاي خانواده بر سفرهها بنشينيم
و دايره ارتباطات مردم و تماس خانواده و فاميل روز به روز كمتر ش��ده است.
عالوه براين بايد توجه داش��ت كه اين محصوالت غذاي��ي فوري در درازمدت
سالمت فردي و اجتماعي انسانها را تحت تأثير قرار داده و بيماريهاي خاصي
را در آنها برجا ميگذارد».

داخل مخلوط كن ميريزيم .س��ير ،نمك ،سركه،
روغن زيتون و ي��ك عدد فلفل را به نخود اضافه
ميكني��م .اگر بخواهي��م اين غذا م��زه تندتري
داشته باش��د ميتوانيم از دو عدد فلفل استفاده
كنيم .دس��تگاه را روشن ميكنيم تا مواد ،خوب
مخلوط ش��وند .بعد از كمي مخلوط شدن ،سركه
و نمك اضافه ميكنيم و دوباره مخلوط ميكنيم.
چند بار دس��تگاه را خام��وش ميكنيم و كمكم
آب اضاف��ه ميكني��م و با قاش��ق م��واد را زير و
رو ميكني��م و دوباره روش��ن ميكنيم كه مواد
دوباره خوب مخلوط ش��وند ت��ا زماني كه غلظت
مواد مناسب باشد و مثل آش روان شود .در اين
موقع هوموس آماده ش��د و ديگر نيازي به پخته
شدن ندارد.

«احسان پارس��ا» كارشناس و مش��اوره تغذيه درباره ضررهاي مواد غذايي
رس��تورانهاي غذاهاي فوري اينگونه توضيح ميدهد« :بيش��تر غذاهايي كه
در مراكز تهيه غذاهاي فوري عرضه ميش��ود به شكل سرخشده است و بدتر
از آن ،اينك��ه براي س��رخكردن اين غذاها از روغنهاي نباتي جامد اس��تفاده
ميكنند .اسيدهاي چرب اش��باع و ايزومرهاي ترانس در اين روغنها باالست
كه به آن چربي قاتل گفته ميشود ،چون در ديواره سرخرگها رسوب و آنها را
مسدود ميكند كه عاملي براي بيماريهاي قلب و عروق و سكتههاي قلبي و
مغزي است».او توضيح داد« :بيشتر غذاهاي حاضر در فهرست اين رستورانها
از نظر كالري ،چربي ،قند و نمك بس��يار باالتر از حد اس��تاندارد و بيشتر آنها
براي سالمت انسان مضر است .البته خيلي از مردم اطالع ندارند كه با مصرف
بيرويه و دائمي اين دسته از غذاها ،به انواع بيماريهاي جسمي و روحي مبتال
ميشوند».

راهكارهاي كوتاه
بي�ش از 2هزار ن�وع آموزش تهيه غ�ذاي فوري در
اينترنت است.
 753كتاب آش�پزي ،قابل دانل�ود در اينترنت وجود
دارد.
تنها با 2هزار تومان يك كتاب آشپزي فوري بخريد.
اعضاي خانواده آشپزي كنيد.
س�بزيجات ،انواع نانها ،لبني�ات ميتواند جايگزين
مناسبي براي غذاي فوري باشد.

