
بنا بر تحقيقات صورت گرفته در بخش كشاورزي مركز تحقيقات زراعي آمريكا، پسته و سـايـر   
شد، داراي مـيـزان   ها از آنچه كه در اذهان عمومي به عنوان مواد غذايي با كالري ياد ميآجيل

. باشدتري ميكالري پائين

شود، بنابراين ميزان كالـري  چربي موجود در پسته به طور كامل توسط بدن هضم و جذب نمي
درصد كالـري كـمـتـر، در         9/5نتايج حاكي از آن بود كه پسته حاوي .  نمايدكمتري آزاد مي

ميـزان واقـعـي      . توان به ميزان چربي در دسترس پائين آن نسبت دادمقايسه با تحقيقات گذشته دارد و دليل اين امر را مي
كيلوكالري به ازاي هـر گـرم       67/5باشد، در حالي كه در گذشته اين ميزان، كيلوكالري به ازاي گرم مي41/5انرژي پسته 

درصد كمتـر از مـيـزان        6كالري يعني 160گرم پسته تقريبا 30بر اين اساس يك سروينگ معمولي حاوي . شدتصور مي
.تحقيقات پيشين بوده است
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محققان سوئدي از وجـود تـركـيـبـات        

آرسنيك در غذاي كودك ابراز نگـرانـي   
. اندكرده

تحقيقات اخير انجام شده در مـوسـسـه    

karolinska          سوئد بـيـانـگـر وجـود

عـالوه  .  اندمقادير باالي آرسنيك در غذاي كودك بر پايه برنج بوده

بر آن، وجود عناصر كادميوم و سرب نيز در فـرمـوالسـيـون ايـن        

هايي را به دنبال خواهد داشت؛ به طوري كه مـيـزان   غذاها نگراني

هاي محققان بيشـتـر از     كادميوم در غذاي كودك بر طبق بررسي

.باشدمقادير موجود در شير مادر مي
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عناصر سمي در غذاي كودك

نشان داده است كه در افرادي كه بـه يـك     Yaleهاي اخير در دانشگاه پژوهش
رفتار اعتياد آور مانند غذا خوردن در هنگام استرس دچارند، نقاطي از مغز فعال   

. باشدشود كه در افراد معتاد به مواد مخدر نيز داراي فعاليت ميمي

بر اساس آزمايشات انجام شده، غذا و مـواد مخـدر، هـر دو باعـث آزاد سـازي                 
دارد و پس از مـصرف   دوپامين شده كه نقاط مشتركي از مغز را به فعاليت وا مي

هـا بـه شـدت      هاي آن بخـش  فعاليت)  ماده غذايي يا ماده مخدر(ماده مورد نظر 
محققان بر اين باورند كه اين دسـت  .  يابندكاهش مي

آوردها بر اساس روشي كه براي تـرك اعتيـاد مـورد      
استفاده است، به كاهش وزن و استفاده كمتر از ماده   

.غذايي در افراد بسيار چاق كمك خواهد نمود
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واكنش يكسان مغز در اعتياد به مواد مخدر و ماده غذايي 

هـا هنگـام انتخـاب يـك        خانم،  Haris Interactiveهاي صورت گرفته در مركز تحقيقات مشتري   بر طبق پژوهش
. هاي آن در مقايسه با آقايان دارندمحصول غذايي تمايل بيشتري به خواندن برچسب

صورت گرفت؛  "هااسنك"و همچنين"شيريني و شكالت"، "ايغالت صبحانه"هايي اين مركز بيشتر پيرامون بررسي
بيـشتر مـورد توجـه قـرار        اي  هاي جنسيتي در غالت صبحانه در بين اين محصوالت، تفاوت در نحوه انتخاب و تفاوت

از .  درصد آقايان بيانگر اين اختـالف بـود    40ها در مقايسه با درصدي خانم70آمار . گرفت
. ها نيز بر صحت اين قضيه افزودسوي ديگر آمار به دست آمده در مورد شكالت و اسنك
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آيا خانم ها براي 

انتخاب وسواس 

بيشتري دارند؟

مونا گيويان

متين يحيوي

پسته و كالري كم


