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رازهای 8 نوبرانه؛ از مارچوبه تا ریواس

برای من ای مهربان 
ریواس بیار!

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی
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زیباترین فصل سال رسیده است تا بار دیگر به جسم و جان ما طراوت 
ببخشد؛ طراوتی که جز در سایه هوای مطبوع و تحول طبیعت، مرهون 
بهره مندی از خوراکی های بی نظیر و خاص این ایام است. در این فصل 

نیز مانند دیگر فصول سال میوه ها و سبزیجات متنوعی رشد می کنند 
که تاثیرات مثبت آنها بر سالمت بدن پوشیده نیست. به همین دلیل در صفحه »پوستر 

سالمت« این هفته، نگاهی مختصر به برخی از آنها می اندازیم.

چغاله بادام
از »چغاله بادام« یکی از نوبرانه های  پیش  واقع  در  که  است  بهار 

رسیدن کامل بادام و خشک شدن پوسته سبزرنگ آن از درخت چیده می شود. در این 
حالت پوسته کامال نرم و مغز درون آن ژله مانند است. طعم آن مسلما شبیه بادام است 
و همراه با نمک بسیار دلچسب تر خواهد بود. البته بعضی افراد آن را همراه شکر 
میل می کنند. خواص چغاله بادام مانند بادام است و این نوبرانه خوشمزه سرشار از 
ویتامین هایA،C و E، آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، ریبوفالوین )ویتامین B2( و 
اِل کارنیتین )نوعی اسیدآمینه( است. همچنین منبع خوبی از پروتئین ها و فیبرهاست 
و شاخص گلیسمی پایینی دارد. چغاله یا بادام سبز مقدار زیادی آب دارد، به 

طوری که حدود 88 درصد وزن آن را آب تشکیل می دهد.

نکات خانه داری: چغاله بادام را می توان تا چند روز در محیط خنک نگه داشت. 
البته درون کیسه پالستیک در یخچال می توان چغاله را مدت طوالنی تری نگهداری 
کرد. در زمان خرید، چغاله هایی را انتخاب کنید که اندازه متوسطی داشته باشند 
زیرا معموال چغاله های ریز طعم کمی تلخی دارند و انواع درشت تر هم به دلیل 
اینکه در مرحله نزدیک به رسیدن کامل میوه هستند ممکن است مشکالتی 
برای سیستم گوارش ایجاد کنند. البته پیش از مصرف حتما آنها را به خوبی 

بشویید و در استفاده از نمک و شکر افراط نکنید.

والک
بهاری است که کمتر شناخته شده »والک« یکی دیگر از گیاهان خاص 

و به نام های »سیر وحشی« یا »سیر خرس« نیز معروف است. والک گیاهی است که در نواحی 
اروپا و آسیا به شکل خودرو در جنگل های مرطوب رویش دارد. ساقه آن 15 تا 30 سانتی متر 
ارتفاع دارد و گل های سفید با شش گلبرگ آن در بهار می روید. این گیاه که در اروپا برای 
تهیه سوپ و در ایران به شکل والک پلو مصرف می شود شبیه گیاهانی سمی است که در 
صورت تشخیص نادرست می تواند جان افراد را به خطر بیندازد. شهرت والک به دلیل 
کاهش فشارخون و تسهیل فرایند گوارش است و مصرف آن برای مبتالیان به پرفشاری 
خون و کسانی که از نفخ، حالت تهوع، استفراغ، اسهال و یبوست رنج می برند، توصیه 
می شود. همچنین می تواند در کاهش کلسترول خون نیز موثر باشد. والک منبع 

غنی از ویتامین C است و از بروز بیماری های قلبی- عروقی پیشگیری می کند.

نکات خانه داری: برگ های تازه والک را می توان به شکل خام یا پخته مصرف 
کرد. برای نگهداری نیز باید برگ ها را پس از قرار دادن در کاغذ جاذب یا 
دستمال خشک کن آشپزخانه در کیسه پالستیک قرار داد و تا چند روز در 
قسمت جامیوه ای نگهداری کرد. پیش از مصرف نیز باید به خوبی آنها را 

در آب سرد بخیسانید و پس از شستشو، کامال خشک کنید.

توت سفید
بهار  نوبرانه های  از  می توان  حرف زد و نامی از »توت سفید« مگر 

نبرد؟ این میوه خوشمزه که از گل های سفید یا زردرنگ از درختی که ارتفاع آن تا 10 متر 
هم می رسد، به عمل می آید و اساسا بومی جنوب شرقی آسیاست. از هزاران سال پیش 
به خصوص در طب چینی از توت به دلیل مصارف درمانی استفاده می کردند. توت 
سفید سرشار از پروتئین هایی است که به تامین انرژی طوالنی مدت کمک می کند، 
درصد باالیی فیبر غذایی دارد و منبع غنی از آنتی اکسیدان های گروه فنول ها محسوب 
می شود که برای سالمت سیستم قلبی- عروقی مفید خواهند بود. 1/3 فنجان از این 
میوه می تواند 20 درصد نیاز روزانه به فیبرها را تامین کند. توت سفید در دفع مواد 
سمی از بدن، رفع تب، تسکین درد و بهبود عملکرد سیستم گوارش و روده ها نیز 
موثر است. همچنین آنتی اکسیدان های آن تاثیر عالی در رفع اضطراب، سرگیجه 

و اختالالت خواب دارد.

نکات خانه داری: از آنجا که توت سفید، میوه ای به شدت حساس است 
و تقریبا کمی بعد از چیدن از درخت حالت له شدگی و پالسیدگی پیدا 

می کند، برای لذت از طعم واقعی آن باید سریع میل شود.

ریواس
دلیل خواص درمانی به کشورهای ریواس )گیاه بومی آسیا( ابتدا به 

اروپایی رسید و طعم ترش دلچسب آن خیلی زود طرفدار پیدا کرد و در ترکیب دستورهای 
آشپزی جا گرفت. ریواس یکی از بهترین نوبرانه های بهاری است اما در بعضی مناطق ممکن 
است تا پایان تابستان نیز جمع آوری شود. ریواس بسیار کم کالری است و چربی و پروتئین 
بسیار پایینی دارد. این سبزی خوشمزه سرشار از کلسیم و فیبرهاست. از دیگر ترکیبات 

مغذی آن می توان به پتاسیم، ید، بتاکاروتن و ویتامین های C و B9 اشاره کرد.

نکات خانه داری: هنگام مصرف حتما باید به خوبی برگ های ریواس را از ساقه جدا 
کرد زیرا سمی هستند. همچنین نگهداری طوالنی این سبزی باعث از دست رفتن 
شادابی و خشک شدن شاخه های ریواس می شود بنابراین بهتر است پس از خرید 
زودتر خورده شود. معموال بیش از 2 یا 3 روز نمی توان تازگی ریواس را در قسمت 
جامیوه ای یخچال حفظ کرد. هنگام خرید هم شاخه های کامال محکم و سفت 
ریواس را انتخاب کنید. برای اطمینان از تازگی آن کافی است قسمت انتهایی 
شاخه را ببینید که خشک نباشد. در این صورت اگر ساقه را بشکنید مقداری 
از شیره آن بیرون می آید. رنگ ریواس تازه نیز صورتی زیبا با ته مایه ای از 
سبز است. از آنجا که ریواس با خاک تماس مستقیم دارد حتما باید در 
شستشوی آن دقت داشت و پیش از مصرف به خوبی سطح ساقه ها را 

تمیز و ضدعفونی کرد.

مارچوبه
بهاری  سبزیجات  از  دیگر  »مارچوبه« است که نباید مصرف یکی 

آن را فراموش کرد. مارچوبه ممکن است به رنگ سفید، سبز یا بنفش باشد که رنگ آن با 
توجه به مدت قرارگرفتن در معرض نور خورشید متغیر خواهد بود. معموال مارچوبه به 
شکل بخارپز یا پخته شده همراه آب مصرف می شود که کنار گوشت بسیار عالی خواهد 
بود. مارچوبه یکی از خوراکی هایی است که می تواند به تامین نیازهای غذایی روزانه 
کمک کند اما کالری نسبتا پایینی دارد و به همین دلیل مصرف مداوم آن باعث اضافه 
وزن نمی شود. همچنین سرشار از مواد معدنی به خصوص پتاسیم، کلسیم و منیزیم 
و ویتامین های C و E است. فیبرهای آن نیز محرک سیستم گوارش و روده هاست.

نکات خانه داری: مارچوبه تازه را می توان تا 3 روز در یخچال نگه داشت و 
برای حفظ تازگی بیشتر در پارچه ای پیچید. هنگام خرید باید توجه داشت ساقه 
مارچوبه کامال راست، یکنواخت و سفت، جوانه مارچوبه دارای فلس های 
محکم و قسمت انتهایی ساقه کمی مرطوب و درخشنده باشد. الزم است 
بدانید پس از پختن مارچوبه نمی توان آن را در یخچال نگه داشت زیرا 

طعم خود را از دست می دهد و حالت نرمی پیدا می کند.

باقال
»باقال« کشت می شود، این گیاه گرچه امروزه در همه جای دنیا 

بومی خاورمیانه و به خصوص نواحی جنوبی دریاچه خزر است و بعدها مصرف آن در اروپا، 
آفریقا و هند رواج یافت. باقال، دانه هایی درشت از لوبیاست که عالوه بر پوسته نرم در پوشش 
سبز محکمی قرار دارد. باقال جزو خوراکی های خاص بهار است که در دیگر فصول رویش 
ندارد. دانه های خشک شده باقال را می توان مدت طوالنی نگهداری کرد. باقال ارزش غذایی 
باالیی دارد و سرشار از ترکیباتی است که نقش محافظتی برای بدن دارد. مقدار باالی نشاسته 
و پروتئین های آن به راحتی احساس گرسنگی را برطرف می کند و احساس سیری خوبی 
در پی دارد. برخالف دیگر حبوبات، باقال را می توان جزو منابع خوب ویتامین C دانست. 
آهن و منیزیم آن می تواند در رفع نیاز بدن به این ریزمغذی ها کمک کند. مقدار کالری 
 ،B9 و E خوبی دارد و هر 100 گرم آن دارای 61/5 کیلوکالری انرژی است. ویتامین های

پتاسیم، فسفر، منیزیم، کلسیم و روی نیز دیگر ترکیبات مفید باقال محسوب می شود.

نکات خانه داری: به طور کلی، باقالهای ریز طعم بهتر و دلچسب تری دارند. رنگ 
پوسته باقالی تازه سبز تیره و بدون لکه است. دانه های آن سالم و به رنگ سبز زیبایی 
است و هنگام جویدن حالت تردی و نه له شدگی دارد. در پایان فصل، دانه های 
باقال زردرنگ و آردمانند شده و برای لذت از تردی آن باید منتظر سال بعد ماند. 
باقالی تازه را می توان حداکثر 2 روز در قسمت جامیوه ای یخچال نگهداری 
کرد و بهتر است کمی پیش از مصرف از پوسته جدا شود. باقالی تازه مدت 
پخت کوتاهی دارد. می توانید دانه ها را به چند قطره روغن زیتون و آبلیمو 
آغشته کرده و 5 تا 8 دقیقه بخارپز کنید. برای دورچین ماهی یا گوشت، نیاز 
به 15 دقیقه زمان برای پخت باقال در قابلمه با حرارت مالیم پس از جوش 
آمدن آب خواهد بود. استفاده از کمی کره هم طعم عالی به آن خواهد 
داد. همچنین می توان باقال را در ماهیتابه همراه با روغن زیتون، سیر و 
جعفری خردشده حرارت باال داد تا پس از 5 دقیقه آماده خوردن شود.

توت فرنگی
یکی از میوه های پرطرفدار بهاری که رنگ و بوی خاصی به دستورهای تغذیه می دهد، توت فرنگی 
است که با توجه به نوع، رنگی صورتی تیره تا قرمز و طعمی شیرین یا ملس دارد. عالوه بر این 
توت فرنگی منبع غنی آنتی اکسیدان ها و ویتامین هاست که البته کالری چندانی ندارد و می توان 
بدون نگرانی از افزایش وزن، آن را میل کرد. به طور متوسط هر توت فرنگی 10 گرم وزن دارد 
و می توان آن را در ترکیب انواع شیرینی و دسر به کار برد. این میوه خوشمزه یکی از بهترین 
منابع ویتامین C، B9 و منگنز است و عالوه بر مقدار باالی پتاسیم )171 میلی گرم در هر 
100 گرم(، حاوی کلسیم، فسفر، منیزیم و ید نیز محسوب می شود. جالب است بدانید 
بخش قرمزرنگ توت فرنگی که می خوریم در واقع میوه گیاه نیست، بلکه نهنج گل است 
و میوه های گیاه همان دانه های ریزی است که روی بخش گوشتی مانندش دیده می شود.

نکات خانه داری: هنگام خرید بهتر است میوه ای را انتخاب کنید که رنگ یکنواخت 
و درخشان همراه با برگ های کامال سبز داشته باشد و حتما به بوی میوه توجه کنید. 
هرگز میوه هایی که در بسته بندی حالت له پیدا کرده را نخرید زیرا معموال فاسد 
هستند و نمی توان آنها را به خوبی شست. برای شستشو هم باید توت فرنگی ها 
را در سبد بچینید و با آب کامال بشویید اما در ظرف آب غوطه ور نکنید زیرا 
به دلیل جذب آب، طعم دلچسب خود را از دست می دهد. همچنین پس 
از شستشو، قسمت سبزرنگ میوه را جدا کنید. در کل، توت فرنگی میوه ای 
است که خیلی سریع فاسد می شود و معموال پس از خرید باید مصرفش 
کرد. البته می توان تا 48 ساعت توت فرنگی را در یخچال نگهداری کرد. 
برای حفظ طعم طبیعی میوه بهتر است 20 دقیقه پیش از مصرف در 

دمای محیط قرار گیرد.

گوجه سبز
بهاری را باید »گوجه سبز« دانست. این بی شک یکی از معروف ترین نوبرانه های 

میوه که از خانواده آلوست، رنگ سبز نسبتا تیره یا پوسته نازک و البته هسته درشت دارد. طعم 
آن ترش است و معموال از اواخر فروردین در بازار به فروش می رسد. البته در صورت مواجهه 
با نور خورشید از طعم ترش آن کاسته می شود، کم کم طعم ملس و حتی شیرین پیدا می کند 
و بافت آن نیز نرم تر می شود. گوجه سبز نیز مانند انواع آلو تاثیر مثبتی بر عملکرد گوارش و 
روده ها دارد زیرا حاوی فیبرهای غذایی و سرشار از ترکیبات ملین مانند سوربیتول است. 
همچنین منبع خوبی از مواد معدنی مانند منیزیم، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منگنز، آهن، مس، 
روی و ید و ترکیبات آنتی اکسیدانی است. به عالوه می توان گوجه سبز را میوه مفیدی 

از نظر مقدار ویتامین های C، اسیدفولیک )B9( و بتاکاروتن )ویتامین A( دانست.

نکات خانه داری: پیش از مصرف گوجه سبز، حتما شستشوی کامل میوه ضرورت 
دارد زیرا نمی توان پوست آن را جدا کرد. این میوه خوشمزه را می توان به شکل 
مربا، تارت، کمپوت و حتی در انواع غذاها استفاده کرد. گوجه سبز را می توان در 
دمای محیط تا چند روز نگه داشت اما اگر رسیده و نرم تر باشد الزم است در 
یخچال نگهداری شود. در صورت تمایل به نگهداری گوجه سبز نیز توصیه 
می شود هسته های آن جدا و سپس میوه در فریزر منجمد شود. باید توجه 
داشت گوجه سبز میوه نسبتا سفتی است و مصرف زیاد آن می تواند موجب 
دل درد شود که این مساله در مورد کودکان اهمیت بیشتری پیدا می کند.
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