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اﻟﻌﺎده ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ
داﻧﺴــﺘﻨ ﻫــﺎی ﺟــﺎﻟﺐ در ﻣــﻮرد ﺧــﻮاص ﻓــﻮق اﻟﻌــﺎده ﮐــﺮه
ﺣﯿﻮاﻧ
ﺧﻮاص ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ – ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ
ﮔﯿـﺎﻫ ﺑـﻮده اﻧـﺪ و ﺑﺮﺧـ ﻧﯿـﺰ ﺣﯿـﻮاﻧ ، ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﺧـﻮاص و ﻣﺰاﯾـﺎی ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن را دارﻧـﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤ از ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ را ﭼﺮﺑ ﺗﺸﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ

ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺮه ﺷﺎﻣﻞ  82درﺻﺪ ﭼﺮﺑ و  16درﺻﺪ آب و  2درﺻﺪ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧ
ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی و ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ دﯾﺮ ﻫﻀﻢ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﺳﯿﺮ ﻧﻪ دارد .ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧ ﺳﺨﺘ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺎه ﻣ رود ﯾﺎ روز ﭘﺮﮐﺎری را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی روزاﻧﻪ ﺧﻮد از ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﮐﺜﺮ روزه
داران ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ در ﻃﻮل روز دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﺑ ﺣﺎﻟ ﻧﺸﻮﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﺮه ﻣﻐﺬی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘ

ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺴﺎﻧ ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺖ ﺟﺮاﺣ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
و ﻣﺎدراﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ زاﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دوﺑﺎره ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺧﻮد و ﺟﺒﺮان

ﻧﯿﺮوی ﺑﺪﻧ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ روﻏﻦ ﭘﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺧﻮاص ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﯾ ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ
اﯾﻦ ﮐﺮه ﮐﻪ از زدن ﻣﺎﺳﺖ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ در واﻗﻊ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﭼﺮﺑ در آب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭼﺮﺑ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺮﺑ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤ از ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ را ﭼﺮﺑ
ﻫﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ وﻟ اﯾﻦ ﭼﺮﺑ ﻫﺎ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺧﺎﻧ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﺮﺑ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺪن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺮﺑ ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧ ﺑﭙﺮدازد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺣﺘ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺮوق ﺧﻮﻧ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺮه ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧ در دو رﻧ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﺳﻔﯿﺪ رﻧ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ زرد رﻧ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ ﺳﻔﯿﺪ رﻧ از ﻣﺎﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ و ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ زرد رﻧ
ﻧﯿﺰ از ﻣﺎﺳﺖ ﮔﺎو ،ﮐﻪ ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه ﮔﺎو ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮه ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻗﺼﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ را دارﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع
ﮐﺮه را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﺮه را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﻣﺰه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ
اﻟﻒ – ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺮﺑ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aاز ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﮐ اﺳﺘﺨﻮان در دوران ﭘﯿﺮی و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ب‐ ﭼﺮﺑ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺮه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪ اﻋﺘﺪال
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮐﺮه ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﻣﺸﻼت
ﻗﻠﺒ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد.
ج‐ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﯾ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف آن
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺿﻌﻒ ﭼﺸﻤﺎن آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
د‐ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧ ﺑﺎﻻﯾ در ﻃﻮل روز دارﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ ﮐﺮه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﻨﯿﺮ ،ﻣﺮﺑﺎ و … ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ ﮐﺮه را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺪﻧ و ﭘﺮ اﻧﺮژی ﺑﻮدن ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
ه‐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ آﻓﺘﺎب ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﭼﺎر ﺧﺸ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﺪاﻣﺎ ﭼﺮﺑ ﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ از ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺳﺖ
دﭼﺎر ﺧﺸ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺮوک ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭼﺮﺑ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰه ای ﮐﻪ دارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ
ﺷﻮد زﯾﺮا ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف آن ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ زرد رﻧ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و آن را در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾ از راه
ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺮه ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧ ﻧﯿﺰ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

