
Sức khỏe : Hạnh phúc nằm ở ..Ruột Già
Hạnh Phúc Nẳm Ở… Ruột Già – Đỗ Hồng Ngọc

Khi còn trẻ, ta dễ thấy cái “ăn” là quan trọng, khi
về già mới biết cái “chuyện lớn” kia càng quan
trọng hơn!

Triết gia Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất
đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột già mà điều hòa
thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có

vậy thôi!” (Sống Đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê).

Ngày trước, trên báo Bách Khoa có một truyện ngắn tựa là “Chuột Khâu Đít” kể ở một
nhà kia, chuột nhiều quá, phá phách chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy, thuốc chuột, keo
dính chuột… chẳng ăn thua! Thế rồi gia chủ nghe người ta khuyên bắt lấy một con chuột
to, khâu đít nó lại, rồi thả ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ vài ba hôm
sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu tấn công các con chuột khác, bởi vì nó đang khổ vì
bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, thấy ghét! Từ đó không còn một
con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa!

Trong cơ thể ta, hệ thống tiêu hóa còn được gọi là “ống tiêu hóa”. Nó đúng là một cái
ống tròn, chạy dài từ miệng tới hậu môn, phình ra chỗ này, bóp lại chỗ kia, ngoằn ngoèo
chỗ nọ… Thức ăn thức uống đi xuyên qua cái ống đó, được hấp thu vào cơ thể để tạo
năng lượng, phần còn lại là chất bả, là phân, phải thải bỏ. Không thải ra được thì kẹt, thì
bí !

Nhớ rằng trong phân có 3/4 là nước, 1/4 chất rắn, trong đó có 30% chất vô cơ, 30% là
chất xơ và 1-3% proteine cùng các tế bào biểu mô, vi trùng các thứ v.v… Hiểu vậy, ta
thấy cần có đủ chất xơ trong thức ăn và cần uống đầy đủ nước trong ngày, đặc biệt là ở
người già.

Con cháu thông minh sẽ phải quan tâm đến “đại sự” này của ông bà cha mẹ già. Tại sao
người già dễ bị bón? Ấy bởi vì ruột đã bắt đầu làm biếng – nhiều nơi khác cũng bắt đầu
làm biếng như vậy!!- không buồn co bóp nữa; rồi cũng do răng có vấn đề, khó nhai khó
nuốt nên người già thường thích ăn những thực phẩm mềm như bột, như sữa, dễ thiếu
chất xơ (các loại sữa bột, béo bổ quá, hấp thu sạch trơn, không còn chút gì để làm
phân!).

Người già lại ít vận động, quen ngồi lì một chỗ nên ruột cũng ì ra, cơ bụng nhão, phình
lên. Các phản xạ đều chậm chạp kể cả phản xạ co bóp tống phân ra ngoài, ruột tái hấp
thu hết khối lượng nước nên phân ngày càng cứng, khô. Không kể một số thuốc dùng
thường ngày hay thuốc bổ nhiều thứ cũng gây bón như thuốc ngủ, thuốc huyết áp, Calci,
Vitamin… nếu dùng quá liều lượng. Bón làm cho đau bụng lâm râm cả ngày, dễ cau có
gắt gỏng, thấy ai cũng… ghét ! Không kể có khi còn bị trĩ, gây thêm sợ hãi, lo lắng.



Mặt khác, người già thường đi cầu khó, ngồi lâu, dễ ngại ngùng, thấy bất tiện, ráng nín
nhịn, rồi quen dần, mất luôn phản xạ. Người dùng thuốc nhuận trường lâu ngày cũng
mất phản xạ như vậy. Ruột đợi có thuốc mới chịu hoạt động, mà liều lượng cũng ngày
càng tăng, cứ y như bị ghiền! Đó là chưa kể một vài loại bệnh tật khác ở ruột như rối
loạn tiêu hóa, polype, u bướu…

Cần chọn lựa thức ăn cho người già sao cho đủ chất, lại có nhiều xơ, và nhớ mỗi ngày
uống đủ lượng nước. Bớt dùng các lọai đường bột, sữa, dầu mỡ, nước ngọt các thứ. Một
người uống cam hộp, uống nước ngọt có mùi vị trái cây thơm tho không sao bằng ăn
nguyên trái cam, có cả xơ cả múi ! Hiện nay thức ăn trên thị trường thường lạm dụng
chất hóa học, có mùi vị “như thiệt mà không phải thiệt”, lường gạt khẩu vị của ta, tuy có
ngon mà không có chất, kể cả chất xơ, cần thiết để chống táo bón.
Cũng nên để ý rằng chuyện lớn này đúng là “đại sự”, chớ coi thường. Ta thấy ở những
nơi văn minh, lịch sự- những tòa cao ốc lớn, nhà hàng, khách sạn…- bao giờ hệ thống
toilet cũng đặt ngay ở cửa ra vào, sạch đẹp, thơm tho, có tiếng nhạc dặt dìu, đầy quyến
rũ…

BS Đỗ Hồng Ngọc

Để tăng chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn

Khi bạn nấu bằng cách hầm hoặc nướng
ở nhiệt độ thấp sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

Làm sao để đem lại một bữa ăn ngon
miệng, lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng
cho các thành viên trong gia đình và cho
chính bản thân luôn là mối quan tâm
hàng đầu của các chị em nội trợ.
Dưới đây là ba mẹo nhỏ giúp tăng cường
dưỡng chất mà ai cũng cần phải biết, để
nấu ăn không chỉ ngon mà còn tốt cho

sức khỏe, theo trang mạng MindBodyGreen.

1. Nấu với chất béo tốt
Một số người không biết rằng, một số loại dầu ăn chiết xuất từ hạt như dầu hạt mè, dầu
hạnh nhân, dầu lanh, dầu óc chó hay dầu macadamia nên được dùng sau khi chế biến
thức ăn hơn là dùng để nấu lâu như chiên hay xào.
Các chất béo không bão hòa trong các loại dầu này thường dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với
nhiệt độ, sẽ biến thành các hợp chất có hại. Tuy nhiên, khi được dùng để làm thức ăn
sau khi nấu, chẳng hạn như làm sốt, làm salad dressing thì lại cung cấp nhiều chất dinh
dưỡng có lợi và chất béo lành mạnh, cũng như làm tăng hương vị món ăn.
Vậy thì những loại dầu nào thì dùng để nấu nhiệt độ cao? Đó chính là dầu bơ, dầu dừa,
và ghee do có chất béo bão hòa ổn định.

2. Dùng lửa thấp và hầm lâu tốt hơn



Phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ quá cao có thể gây ung thư và biến thịt phẩm chất cao
thành món ăn không lành mạnh. Khi chất béo và protein tiếp xúc với nhiệt độ cao, phản
ứng hóa học sẽ xảy ra dẫn đến việc tạo ra các hợp chất glycation, đẩy nhanh quá trình
oxy hóa và viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, việc chế biến, nêm nếm thêm với đường khi
nấu ở nhiệt độ cao thậm chí còn làm tệ hơn quá trình oxy hóa, khiến cơ thể dễ bị hấp
thu những chất độc hại.
Khi bạn nấu bằng cách hầm hoặc nướng ở nhiệt độ thấp sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Ngoài
ra, bạn có thể sử dụng phương pháp ướp với các gia vị có độ acid cao (như giấm hoặc
chanh), để chống lại tác động tiêu cực của protein khi nấu ở nhiệt độ quá cao.

3. Một số thực phẩm nên ngâm trước khi nấu
Các loại hạt mầm, đậu, ngũ cốc đều tốt cho sức khỏe, nhưng chúng sẽ dễ dàng tiêu hóa
hơn nếu bạn ngâm chúng trước khi nấu. Việc này sẽ giúp vô hiệu hóa một số chất ức chế
dinh dưỡng như phytic acid, giải phóng lượng lớn chất dinh dưỡng và kích hoạt enzyme,
hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

theo MindBodyGreen


