چند توصيه تغذیه ای مفيد براي پدران آينده:
* به اندازه کافي از موادغذايي سرشار از ويتامين  Cو ساير آنتياکسيدانها استفاده کنيد .اين موادمغذي به جلوگيري از
نقص و عيب اسپرم کمک کرده و جنبندگي آن را افزايش ميدهد .يک ليوان آب پرتقال در روز تقريباً  421ميليگرم ويتامين C
در خود دارد .خوب است که در روز حداقل  09ميليگرم يا بيشتر و اگر سيگار ميکشيد حداقل  421ميليگرم استفاده کنيد.
* به اندازه کافي روي ( )zincمصرف کنيد .تحقيقات بسياري نشان ميدهد که حتي کمبودهاي کوتاه مدت روي ميتواند
حجم نطفه و سطح تستوسترون را کاهش دهد .منابع عالي که ميتوانيد مقدار توصيهشده روزانه يعني  44ميليگرم روي را
از آن مصرف کنيد شامل صدف خوراکي ( 8عدد صدف متوسط تقريباً حاوي  41ميليگرم روي است) ،گوشت پشت مازو گاو
( 81گرم حاوي  1.8ميليگرم روي است) ،لوبيا پخته (يک فنجان از آن حاوي  5.1ميليگرم روي است ،و قسمتهاي سياه
گوشت مرغ ( 2.58ميليگرم روي در هر  81گرم) ميشود.
* اسيد فوليک مصرف کنيد .تحقيقات نشان ميدهد که مرداني که سطح ويتامين  Bدر بدنشان پايين است ،اسپرم کمتري
دارند .ميتوانيد  199ميکروگرم مورد نياز روزانهتان را با خوردن سيريالهاي صبحانه ،سبزيجات ،و آب پرتقال تامين کنيد اما
مصرف مکمل اسيد فوليک يا مولتي ويتامين براي اطمينان بيشتر ميتواند به شما صدمه بزند.
* مقدار کلسيم و ويتامين  Dمصرفيتان را باال ببريد .طبق تحقيقي که در دانشگاه ويسکونسين در مديسون انجام گرفت،
مصرف  4999ميليگرم کلسيم و  199واحد (ده ميکروگرم) ويتامين  Dدر روز ميتواند قدرت باروري را در مردان باال ببرد .منابع
خوب کلسيم عبارتند از شير کم چرب (يک ليوان از آن حاوي  592ميليگرم کلسيم است) و ماست (يک فنجان از آن حاوي
 141ميليگرم کلسيم است) .ويتامين  Dمصرفي خود را نيز ميتوانيد از شير (يک ليوان شير حاوي  08واحد ويتامين D
است) و ماهي آزاد ( 81گرم از آن حاوي  519واحد ويتامين  Dاست) تامين کنيد.
* تا ميتوانيد از نوشيدنيهاي الکلي استفاده نکنيد .تحقيقات نشان ميدهد که مصرف مشروبات الکلی ميتواند مقدار
تستوسترون و اسپرم را در شما پايين آورده و مقدار اسپرمهاي غيرطبيعي را درانزال شما بيشتر ميکند.
ميوهها و سبزيجات باروري را در مردان تقويت ميکند.
تحقيقات جديد عنوان ميکند ،مرداني که مي خواهند قدرت باروري خود را افزايش دهند ،ممکن است به خوردن بيشتر
ميوهها و سبزيجات روي بياورند .محققان در نشست انجمن پرشکي باروري ،اعالم کردند که هرچه مصرف ميوهها و
سبزيجات در مردان بيشتر باشد ،اسپرم آنها نيز جنبندگي بيشتري مييابد.

