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 که باید مصرف کنید  فولیک اسید از سرشاراز مهمترین مواد غذایی  21

 

 ماده یک ولی هستند، ضروری بودن سالم برای همه و همه مغذی، مواد خواب، بدنی، فعالیت

 چنانآن شاید که ایماده) است برخوردار باالیی اهمیت از میان، این در که دارد وجود مغذی

 سرشار غذایی مواد مهمترینتا از01 با تا باشید همراه ما با. ؛(باشیم نداشته آن به توجهی

 .شوید آشنا بگنجانید تان غذایی رژیم در باید که فولیک اسید از

 

 

 فوالت یدرباره مختصری

 گفته نیز B9 ویتامین یا فوالت آن به که) فولیک اسید یدرباره بارها هاآدم تربیش احتماال

 رایب نقشی چه فولیک اسید چیست؟ واقعا ویتامین این ولی. اندشنیده چیزهایی( شودمی

 کند؟می ایفا مانسالمتی

 

 هاخوراکی برخی در طبیعی طور به فولیک اسید. است آب در حل قابل B ویتامین نوعی فوالت

 دسترس در نیز مکمل شکل به چنینهم و شود،می اضافه غذایی مواد برخی به دارد، وجود

 .است حیاتی بسیار( ساز و سوخت) متابولیسم و سلولی رشد برای ویتامین این. است

 مصرف طریق از را فولیک اسید توانیممی که شرایطی در دیگر؛ مهم سوال یک اکنون،

 آیا یم؟کن اتکا طبیعی هایخوراکی به ویتامین این تامین برای باید چرا کنیم، دریافت هامکمل

 را دیگری مهم مطلب باید سوال، این به پاسخ از پیش هستند؟ یکدیگر مشابه منبع، دو هر

 .کنیم بیان نیز

 

 فولیک اسید یا فوالت

 این دوی هر چیست؟ فولیک اسید ولی. کردیم بیان فوالت یدرباره را اطالعاتی باال، بخش در

  اسید و فوالتدارد وجود دو این میان آشکاری تفاوت ولی – هستند مشابه و یکسان مواد
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 شکل فوالت که است جا این در تفاوت. هستند B9 ویتامین مختلف اشکال دو، هر فولیک،

 شمار به ویتامین این مصنوعی شکل فولیک اسید که حالی در است؛ B9 ویتامین طبیعی

 ردآ نظیر غذایی محصوالت برخی به هاافزودنی و هامکمل تولید برای فولیک اسید از. رودمی

 .شودمی استفاده صبحانه غالت یا

 

-5 نام به ،B9 ویتامین از فعالی و بیولوژیک شکل به را فوالت انسان بدن گوارش دستگاه

MTHF نیست گونه این فولیک اسید ولی. کندمی تبدیل. 

. شودمی تبدیل MTHF-5 به هابافت سایر یا کبد در گوارش، دستگاه جای به فولیک، اسید

 به .نیست اثربخش بدن در فوالت به مربوط فرایند یاندازه به فرایند این دلیل، همین به

 MTHF-5به آن تبدیل فرایند کنید،می مصرف فولیک اسید هایمکمل وقتی دیگر، عبارت

 وزد حتی. شودمی شروع جا همین از اصلی مشکل ترتیب، این به. شودمی انجام آهستگی به

 به مصرف بعدی یوعده تا ،(روز یک در) فولیک اسید گرم میکرو ۰11 یاندازه به اندکی،

 کفولی اسید میزان تواندمی مسئله همین. شودنمی( جذب و تجزیه) ساز و سوخت کامل طور

 بروز باعث و دهد، افزایش خون جریان در را( نشده جذب و تجزیه) نشده ساز و سوخت

 .شود جدی مشکالت برخی

 

B9 نویتامی طبیعی شکل) فوالت مصرف صورت در. شد داده پاسخ باال سوال ترتیب، این به

 گوارش دستگاه در فوالت. داشت نخواهد وجود ماده این ساز و سوخت عدم بابت نگرانی (

 .داشت نخواهد بر در جانبی یعارضه بنابراین،. شودمی جذب و تجزیه

 

 شناسیم،می فولیک اسید نام با را B9 ویتامین کلی، طور به و فوالت، معموال که جاآن از البته

 .کنیممی استفاده فولیک اسید عبارت از عمدتا نیز مقاله این طول در

 

 .کنیممی اشاره فولیک اسید از سرشار هایخوراکی بهترین به مقاله یادامه در
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 فولیک اسید از سرشار غذایی مواد

 

 

 چیتی لوبیا: فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (0

 (گرم 0۹۱ یاندازه به) فنجان یک – مصرف میزان

. است فولیک اسید گرم میکرو 010۱ توجه قابل مقدار حاوی چیتی لوبیا مصرف وعده یک

 .است شده اشباع چربی ناچیزی مقدار و کالری، ۰۷1 حاوی چیتی لوبیا میزان این

 

 متحده، تایاال پردو، دانشگاه در که ایمطالعه نتایج طبق. هست نیز پتاسیم از غنی چیتی لوبیا

 .شود مغزی یسکته خطر کاهش باعث تواندمی پتاسیم بهینه مصرف آمد، عمل به

 

 

 جگر: ,فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (۰

 گرم ۰۲ – مصرف میزان

 

 ۲0,۰) گاو جگر. بود خواهد مناسب بسیار تانبرای گزینه این نباشید، خوارگیاه افراد جزء اگر

 یوعده هر در گرم میکرو 0۰5) مرغ جگر چنینهم و( مصرفی یوعده هر ازای به گرم میکرو

 .هستند فولیک اسید زیادی مقدار حاوی( مصرفی

 

 می،عل هاییافته طبق رود؛می شمار به نیز سلنیوم برای خوبی بسیار منبع جگر عالوه، به

 ولی. ندک پیشگیری قلبی و ایماهیچه اختالل و سرطان مختلف انواع بروز از تواندمی سلنیوم

 یماده این زیرا کنید رعایت را تعادل جگر مصرف در – بسپارید خاطر به را مسئله یک باید

 .است کلسترول و ترانس چربی حاوی غذایی
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 ادویه: ۰ فولیک اسید از سرشار غذایی مواد

 (گرم ۰) غذاخوری قاشق یک – رزماری مصرف میزان

 (گرم 5) شده خرد غذاخوری قاشق ۰ – ریحان مصرف میزان

 

. وندرمی شمار به فولیک اسید برای خوبی منبع نیز ریحان و رزماری نظیر خاص یادویه برخی

 اسید از گرم میکرو ۱,۰ و گرم میکرو 0,۰ ترتیب، به ریحان، و رزماری مصرف یوعده یک

 .کندمی تامین را بدن نیاز مورد فولیک

 

 وانندتمی ریحان نظیر هاییادویه هندوستان، کشور در کشمیر، و جامو در ایمطالعه نتایج طبق

 .کنند کمک باال خون فشار درمان به

 

 

 سویا: ,فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (۱

 (گرم ۰5۰ الی 0۲۰) فنجان یک – مصرف میزان

 

 یوعده هر کهحالی در هستند؛ فولیک اسید گرم میکرو ۰۹۷ حاوی سویا یرسیده هایدانه

 از مملو غذایی یماده این. است فولیک اسید گرم میکرو  ۲۰۰ حاوی سبز سویای مصرف

 .است کالری ۱۷۰ دارای سویا مصرف یوعده هر – است کالری

 در ایعهمطال نتایج طبق. شودمی شناخته پروتئین برای عالی منبعی عنوان به سویا عالوه، به

. شودیم بدن در بد کلسترول تجمع کاهش باعث سویا پروتئین جنوبی، کارولینای دانشگاه

 یائسه زنان در هااستخوان سالمت و کلسیم تعادل بر مثبتی تاثیر غذایی یماده این چنین،هم

 .گذاردمی
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 بلبلی چشم لوبیا: فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (۲

 (گرم 0۷۰) فنجان یک – مصرف میزان

 

 عالوه، به. است B9 ویتامین گرم میکرو ۱5۲ حدود حاوی بلبلی چشم لوبیا مصرف یوعده هر

 .است اندک بسیار نیز غذایی یماده این در موجود سدیم و شده، اشباع چربی کلسترول،

 

 موز: فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (5

 (گرم ۰۰5) پوره فنجان یک – مصرف میزان

 

 از درصد 00 تواندمی که است فولیک اسید گرم میکرو ۲5 حاوی موز مصرف یوعده یک

 B6 ویتامین از غنی منبعی موز چنین،هم. کند تامین ویتامین این به را بدن یروزانه نیاز

 این. کندمی کمک هابیماری مختلف انواع با مبارزه جهت هاپادتن آوریفراهم به که است

 عیطبی یمحدوده در خون قند سطح و عصبی دستگاه معمول کارکرد حفظ به چنینهم ویتامین

 .کندمی کمک نیز

 

 فرنگی گوجه: فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (۰

 (گرم 0۲۹) فنجان یک – مصرف میزان

 

 فرنگی گوجه. است فولیک اسید گرم میکرو ۰۰ حدود حاوی فرنگی گوجه مصرف یوعده یک

 وبیخ بسیار منبع غذایی یماده این. است اندکی کلسترول و سدیم، شده، اشباع چربی حاوی

 ضد و اکسیدانیآنتی خواص دارای که است لیکوپن و کاروتن بتا نظیر کاروتنوئیدهایی برای

 .هستند سرطانی
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 مرکبات :فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (۷

 (گرم 0۲1) فنجان یک – پرتقال مصرف میزان

 (گرم ۰۱1) آب با فنجان یک – فروت گریپ مصرف میزان

 

 حق هاآن البته،. کنندمی تعریف مرکبات مصرف فواید از همیشه مانمادرهای و هامادربزرگ

 نظیر هامیوه این. دارند همراه به انسان سالمتی برای بسیاری فواید مرکبات زیرا دارند،

 هر در گرم میکرو ۰۹,۹) فروت گریپ و( مصرف یوعده هر در گرم میکرو 5۲) پرتقال

 .هستند فولیک اسید زیادی مقادیر حاوی( مصرف یوعده

 

 مفید بدک و مغز، قلب، سالمت حفظ برای مرکبات مصرف چینی، دانشمندان مطالعات نتایج طبق

 مصرف با و هستند اکسیدانیآنتی و التهابی ضد خواص دارای چنین،هم ها،میوه این. است

 .شد خواهید مندبهره سالم زندگی داشتن از هاآن

 

 عدس: فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (۲

 (گرم 0۹۰) فنجان یک – مصرف میزان

 

 از گرم؛ میکرو ۹۰1 – است فولیک اسید توجهی قابل مقدار حاوی عدس مصرف وعده یک

 عدس،. رودمی شمار به ویتامین این برای خوبی بسیار منبع عنوان به عدس جهت، این

. دکنمی کمک خون فشار مناسب سطوح حفظ به تواندمی که است پتاسیم از غنی چنین،هم

 اگر ر،خاط همین به شود؛می شناخته نیز پروتئین برای خوبی منبع عنوان به غذایی یماده این

 یامهبرن در را عدس باید کنید، مصرف سفید یا قرمز گوشت توانیدنمی و هستید خوارگیاه

 .دهید قرار تانغذایی
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 کلم گل : فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (۹

 (گرم 011) فنجان یک – مصرف میزان

 

 از درصد 0۲ تواندمی و دارد فولیک اسید گرم میکرو 5۷ حدود کلم گل مصرف یوعده یک

 بقط و است مغذی مواد از غنی کلم گل. کند تامین ویتامین این به را تانبدن یروزانه نیاز

 .کند پیشگیری سرطان نظیر خطرناکی هایبیماری بروز از تواندمی علمی، هاییافته

 

 

 ذرت: فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (01

 ذرت: 0۲ فولیک اسید از سرشار غذایی مواد

 (گرم 0۰۰) فنجان یک – مصرف میزان

 

 غذایی یماده این مصرف یوعده یک. است هاآدم از بسیاری محبوب تنقالت از یکی ذرت

 فر،فس منیزیوم، منگنز، از غنی ذرت عالوه، به. است فولیک اسید گرم میکرو ۱۰ حدودا حاوی

 .دارند همراه به سالمتی برای بسیاری فواید هااین یهمه که است( زینک) روی و مس،

 

 هویج: فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (00

 (گرم 0۰۲) شده خرد فنجان یک – مصرف میزان

 

 یکی عنوان به که هویج. است فولیک اسید گرم میکرو ۰۲,۱ حاوی هویج مصرف یوعده یکی

 و سبزیجات حاوی غذاهای تربیش یدهنده تشکیل جزء رود،می شمار به محبوب سبزیجات از

 هایمغذ ریز از دیگر بسیاری و فیبر، کاروتن، بتا از غنی منبعی هویج چنین،هم. است هامیوه

 .است
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 خوراکی هایدانه و آجیل: فولیک اسید از سرشار غذایی مواد (0۰

 (گرم 0۰۲ یاندازه به) فنجان یک – کتان تخم برای مصرف میزان

 (گرم ۲۰) پوست با فنجان یک – گردان آفتاب تخمه برای مصرف میزان

 (گرم ۹5 اندازه به) شده خرد فنجان یک – بادام برای مصرف میزان

 

 گردان آفتاب تخمه و( مصرف یوعده هر در گرم میکرو 0۲۰) کتان تخم مانند هاییدانه

 فولیک اسید گرم میکرو ۲۲) بادام نظیر آجیلی یا ،(مصرف یوعده هر در گرم میکرو 01۲)

 هادانه این توانیدمی راحتی به. هستند B9 ویتامین یا فوالت از سرشار( مصرف وعده هر در

 ولیکف اسید کافی یاندازه به تا بریزید ساالدتان در را هاآن یا کنید مصرف خام صورت به را

 .آورید فراهم تانبدن برای

 

 ستگاهد سالمت حفظ به همگی که است هاییویتامین سایر و منگنز از غنی کتان تخم عالوه، به

 .کنندمی کمک بدن فرایندهای تربیش و ها،استخوان عصبی، دستگاه ایمنی،

 

 و پوست سالمت حفظ به تواندمی که است E ویتامین از غنی نیز بادام و گردان آفتاب تخمه

 .هستند عالی واقعا فولیک اسید از سرشار غذایی مواد این.  کند کمک هاچشم

 


