جدیدترین بایدونبایدهای روز دنیا
به نقل از وبسایتهای معتبر حوزه سالمت

10تاییهای
مهمِ تغذیه
فاطمه قاسمی| مترجم

سالمت جسم و روان ،تناسباندام ،تقویت سیستم
ایمنیبدن،زیباییپوستودرخششمووحتیخلقو
خویهرشخص،ارتباطمستقیمباتغذیهورژیمغذایی
او دارد و برای داشتن یک خانواده شاداب و یک جامعه
سالم ،نیاز به رعایت الگوهای صحیح تغذیه توسط
تکتک افراد آن خانواده و جامعه است .افزایش آمار
چاقیوبیماریهایناشیازآنماننددیابت،اختالالت
قلبیعروقی ،فشارخون باال ،کبدچرب و .. .در جوامع
دنیا و در سنین مختلف ،بهخصوص در میان کودکان و
نوجوانان ،افزایش نگرانکنندهای داشته است و قطعا
تغذیه نامناسب ،الگوهای غذایی نامتعارف شامل
چربیهای باال ،نمک ،قند و نوشیدنیهای گازدار ،در
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تشدید این بحران نقش زیادی داشته است .از طرف
ِ
خطرناک
دیگر،داغشدنبازاررژیمهایگوناگونوگاه
الغــری و جراحیهای پالستیک گرانقیمت برای
تناسباندام ،آسیب مهم دیگری است که از تبعات
وزن ناشی از بدغذا خوردن است .شاید وقت آن
اضافه ِ
رسیده باشد که با هدف افزایش سطح سالمت افراد
جامعه و پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینههای
ناشی از بیماری ،تغذیه مناسب در اولویت برنامههای
هرخانهوخانوادهقراربگیرد.بههمینبهانهدرپرونده
تاییبهداشت
امروز،بستههاییشاملتوصیههایِ 10
تغذیهراباهممرورمیکنیمتادرجریانجدیدترینباید
ای روز دنیا قرار بگیریم و گامی باشد
و نبایدهای تغذیه ِ
برای اصالح الگوهای ناسالم تغذیه که خیلیهای مان
بهآنعادتداریــم.

برایاستفادهحداکثریازمزایایموادمغذیوسالم،
مجبور نیستید به دنبال خوراکیهای گرانقیمت
و کمیاب یــا دستورالعملهای عجیب باشید؛
خوراکیهای سالم و مقرون به صرفه اطرافمان وجود
دارد.فقطکافیاستتعدادیازبایدونبایدهایمهم
ِ
مصرفاینموادرابدانید.
وتعیینکننده

 .5در مصرف نمک دقــت کنید و به جــای آن از ادویــه و
چاشنیهایبدوننمکاستفادهکنید.
.6ازچربیهایغیراشباعشدهدرموادغذاییهمچونروغن
زیتون ،گردو ،آجیل ،غذاهای دریایی و تخم مرغ استفاده
کنید.اینچربیهابرخالفچربیاشباعشده،باعثکاهش
اسیدچربوافزایشکلسترولخوبدربدنمیشوند.
.7درمصرفکلسترولمحصوالتحیوانی،میانهروباشید.
.8موادقندیراکمترمصرفکنیدوبهبرچسبوتاریخمواد
غذایی،قبلازمصرفدقتکنید.
 .9پروتئینهای متنوع از جمله تخممرغ ،گوشت ،ماهی،
آجیلها،لوبیا،پنیر،شیرو...رادرطولهفتهمصرفکنید.
 .10به منظور حفظ تعادل و پیشگیری از اضافه وزن از
وعدههایپرحجمغذاییبپرهیزید.

خوراکی برتر
برای ایمنسازی بدن
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مزیت خوردن
ِ
کوچک غذایی
وعدههای

برنامهریزی برای تناسباندام

کم بخور ،همیشه بخور!

طی رتبه بندی ساالنه انتخاب بهترین رژیم غذایی توسط
«یو اس نیوز» و «ورلد ریپورت»10 ،رژیم برتر امسال براساس
معیارهایی همچون کیفیت تغذیه ،ایمنی ،راحتی ،مدت
زمان کاهش وزن ،هزینه و عوارض آن معرفی میشوند.

الگوهای غذایی برای افراد مختلف بسته به
سبک زندگیشان ،متغیر است .بعضی عادت
به خــوردن وعــدههــای غذایی بــزرگ دارنــد
بــدون میا نوعده و برخی ترجیح میدهند
چندین وعد ه مواد مغذی با حجم کم مصرف
کنند .الگوی دوم ،فاید ههایی دارد که با هم
میخوانیم.

| DASH.1بهترینرژیمسالاستبرایپیشگیریازبیماری
فشار خون باال و کمک به کاهش آن .برنامهای که مصرف
میوه ها ،سبزیجات ،غالت کامل ،پروتئین خام و لبنیات کم
چربی را به افراد توصیه میکند.
 | Flexitarian .2نوعی رژیم نیمه گیاه خواری است که
خوردن گوشت کامال حذف نمیشود.
 Weight Watchers .3یا مراقبت وزن | انعطاف پذیر و
مناسب برای تثبیت وزن است ،هیچ غذایی از رژیم شما
حذف نمیشود اما در مصرف کالری محدود هستید.
برنامهای که بر مصرف میوهها و سبزیجات و نوشیدن آب
زیاد ،تاکید فراوان دارد.
| MIND.4برپیشگیریازآلزایمروبیماریهایمغزیتاکید
دارد و بر مصرف نکردن گوشت قرمز ،کره ،پنیر ،شیرینی و
غذای سرخ شده یا فست فود اصرار دارد.
| TLC.5باهدفکاهشچربیهابهخصوصاشباعشدهبه
منظور کاهش کلسترول بد خون ،برنامه ریزی شده است و
به مصرف بیشتر فیبرها توصیه میکند.
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 Voumetrics.6یارژیمحجمی|هدف،کاهشوزناستوبر
غذاهایی با کالری کم و حجم زیاد تاکید دارد.
 | Jenny Craig .7هدف این رژیم که نسبت به دیگر موارد
کاهش بیش از یک کیلوگرم
فهرست ،نسبتا پرهزینه است،
ِ
وزن درهفته تعیین شده است .افراد مقدارکنترل شدهای
چربی،پروتئین،کربوهیدرات،فیبروکلسیمدریافتمیکنند.
 .8کتوژنیک | این رژیم با کاهش مصرف کربوهیدرات
و جایگزین آن با چربی انجام میشود .بدن را در حالت
متابولیسمی قرار میدهد و به طرز عجیبی در سوزاندن
چربی برای انرژی ،کارآمد میشود.
 .9رژیم دوکــان | یک برنامه غذایی با پروتئین باالست،
برایمقدارخوردنمحدودیتینداردوبرمصرفموادغذایی
حیوانیتاکیدداردوهدفآن،کاهشوزنبسیارسریعاست.
 .10مدیترانهای | شــامل غذاهای پرچرب از نوع چربی
خــوب بــا تاکیــد بــر مصــرف غذاهــای مدیترانــهای مثــل
روغــن زیتــون ،آجیــل هــا ،ماهــی و ســبزیجات اســت و بــر
ســامت و طــول عمــر متمرکــز اســت.

 .1مفید برای پایین آوردن وزن و تثبیت آن
 .2مصــرف کالــری بــه طــور پراکنــده در روز بــا
فاصلــه زمانــی منظــم ،بــه تحریــک متابولیســم و
داشــتن یــک فعالیــت فیزیکــی ســالم و بــی عیــب و
نقــص کمــک میکنــد.
 .3میــزان قنــد خــون در طــول روز ثابــت اســت و
از افزایــش ناگهانــی و یــا افــت شــدید آن جلوگیــری
میشــو د .
 .4ایــن روش ،نقــش مهمــی در برابــر بعضــی
بیماریهــای مزمــن دارد .مثــا مصــرف وعدههــای
کوچکتــر و مغــذی بــا کاهــش کلســترول و کنتــرل
دیابــت در افــراد ارتبــاط مســتقیم دارد.
 .5بــا ایــن روش ،مغــز و جســم شــما در طــول روز بــا
انــرژی اســت و در عملکــرد آن هــا ،اختاللــی ایجــاد

سوال رایج
درباره رژیمهای غذایی

از قارچ و زنجبیل تا سیر و ماهی

دانستنیهای تعیینکننده

اگرسیستم ایمنی بدن (سلول ها ،بافتها واندا مها)
در معرض خطر قرار گرفته و ضعیف شده باشد ،بدن در
برابر بیماریها و سموم آسیبپذیر خواهد شد .به منظور
عملکرد بهتر این سیستم ،از انتخاب رژیم غذایی خود از
نظر تنوع و مغذی بودن مواد مصرفی خاطر جمع شوید.

احتماال همگی این تجربه را داشته ایم که در دورهمیهای دوستانه درست وقت غذا خوردن ،با اطالعات
درست و نادرست رژیمهای غذایی برای تناسباندام بمباران شویم .در عینحال فضای مجازی هم با
شایعههای تغذیهای و الگوهای مربوط با آن اشباع شده است و خیلی وقتها با دقت زیاد این موارد را در ذهن
فهرست میکنیم تا در اولین فرصت شخصا تجربهشان کنیم و اینجاست که با دانستههای معموال بیاساس،
سالمتیمان را به خطر و در واقع خود را از چاله به چاه میاندازیم .در ادامه ،فهرست 10تایی از این باورها را
به همراه پاسخ صحیح ،گردآوری کردهایم.

.1قارچ| باتولیدپروتئینهایضدویروسیکهازسلولها
هنگاممحافظتوترمیمبافتهاآزادمیشود،ایمنیبدن
را تقویتمیکند.
 .2زغالاخته | دارای آنتی اکسیدانی است که توانایی
شمارادربرابرعفونتهاوبیماریهاافزایش میدهد.
.3کلمبروکلی|حاویقویترینآنتیاکسیداناست،بدنرا
دربرابرعفونتهاوبیماریهایمحیطیمحافظتمیکند.
 .4جوانه گندم | کمبود آن در بدن ،بر رشد و عملکرد
سلولهایایمنیتاثیرمنفیدارد.
.5زنجبیل| باعثتعریقزیادودفعسمومبدنمیشود.
 .6ماهی | منبع اسیدهای امگا 3است .چربیهای سالم
ماهیباعثکاهشخطرابتالبهبیماریهایقلبی،آرتروزو

سرطانمیشود.
 .7سیر | دارای خواص آنتیبیوتیک قوی ،ضدویروسی
وضدقارچیاست.
 .8چای سبز | مصرف متعادل و روزانه آن ،فعالیتهای
ایمنی،ضدسرطانوآنتیاکسیدانهاراافزایشمیدهد.
 .9میوههای قرمز ،زرد و نارنجی | از سلولهای خونی
محافظتمیکندوسببرشدسلولهایسالممیشود.
 .10ماست طبیعی | شامل پروبیوتیکهایی است که
توازنرادرسیستمگوارششماایجادمیکند.

 .1آیا شام دیروقت باعث اضافه وزن میشود؟
آن چـه در برهـم زدن تعـادل انـرژی بـدن نقـش اساسـی
دارد ،کل میـزان دریافتی کالری از وعدههـای غذایی در
طـول روز اسـت و نـه یـک وعـده و زمـان آن .پـس تـا زمانی
کـه وعـده غذایـی شـبانه شـما دارای کالـری بیـش از حـد
نباشـد ،تنها دیـر شـام خـوردن ،جـای نگرانی بـرای چاق
شـدن نـدارد.
 . 2آیا میوهها دارای قند فراوان هستند؟
میوهها عالوه بر فروکتوز (قندی ساده و دلیل شیرینی
میوه ها) دارای ویتامین ها ،مواد معدنی ،آنتی اکسیدانها
و میزان فراوانی فیبر و آب هستند ،درنتیجه به زمان

 .4افراد دیابتی نمیتوانند تا آخر عمر از شیرینی و
شکالت استفاده کنند؟
اگر فرد دیابتی در کنار یک برنامه غذایی سالم ،برنامه
ورزشی نیز داشته باشد از دسر و شیرینی هم میتواند
استفاده کند .ضمن این که این روزهــا ،شیرینیهای
مخصوص دیابتیها در دسترس است.
 . 5مصرف قهوه مضر است؟
درصورتی که با کافئین قهوه مشکلی ندارید ،بــاردار
نیستید و فشار خون نرمالی داریــد با مصرف یک یا دو
فنجان قهوه در طول روز دچار مشکل نخواهید شد .به
تازگی به افراد مبتال به دیابت نوع  ،2نوشیدن یک فنجان
قهوه تلخ در روز توصیه میشود.

زیادی برای هضم نیاز دارند .فیبر میوهها تاثیرات قند را
تنظیم میکند ،کلسترول را پایین میآورد و فرایند جذب
کربوهیدرات را آهسته میکند .پس لطفا از خوردن
میوهها نترسید.
 . 3گیاه خواران هیچ پروتئینی دریافت نخواهند
کرد؟
گــیــاه خـــواران گــوشــت و محصوالت حیوانی مصرف
نمیکنند اما منابع پروتئینی شامل حبوبات ،آجیل ها،
اسفناج ،سویا و ...را با کالری کم و اسید آمینه ضروری
جایگزینآنمیکنند.یکفنجانعدسپختهتقریباحدود
 90گرم گوشت گاو بدون چربی است.

افقی
-1پشتسرامامجماعتنمازمیگزارد-مهریه-دریانورد-هدهد- 2رودمرزی-چیرهدستی
یكدنده-ازبحورشعرفارسی- 3کنایهازبیمالحظهوبیادبانهحرفزدناست- 4ازایاالتآمریكا-سبیل-خداوندی-انسانیکهازمادرزادهنشد- 5چوبدستی-واحدیبرایاندازه
گیریحجم-چاهمکه-دارایپدرومادریازدونژادمختلف- 6حرفگزینش-رنگپوشش
دهنده-همسرگزیدن-شهریدراستانزنجان-نامآذری- 7قیادت-بتیدرعصرجاهلیت
بنیانگذارروانشناسیعمومی-هوو- 8جزئیازهرعددصحیح-عقیدهومسلك-امتالءمعده-فیلمیساختهآلفردهیچکاکبابازیکریگرنتواینگماربرگمن-9صبرکنحافظبه
سختیروزوشب- 10.../متناوب-رمانمشهورامیلزوالفرانسوی-پرندهایوحشیوحالل
گوشت-رگگردن- 11پیامبرصبور-عسکر-ترشیبادمجان-دارندهصفتهایناپسند.

نمیشــو د .
 .6اشتها را تنظیم میکند.
 .7در تعادل هورمونها نقش مهمی دارد.
 .8بــه دلیــل دریافــت مقادیــر کــم و قابــل کنتــرل ،عمــل
هضــم را بهبــود میبخشــد.
 .9از بیمــاری گوارشــی همچــون رفالکــس معــده
جلوگیــری میکنــد.
 .10بــه دلیــل تنــوع میانوعدههــا ،بــدن فــرد ،مــواد
مفیــد زیادتــری دریافــت میکنــد.

 . 6آیا کربوهیدراتها باعث چاقی میشوند؟
وجود فیبر فراوان در غذاهای نشاستهای و سیب
زمینی ،باعث میشود که زودتر سیر شوید و مهم
است پس از سیری ،به غذا خوردن ادامه ندهید.
 .7زنان باردار باید بهاندازه  2نفر غذا بخورند؟
در شش ماه اول بــارداری زنان به میزان کالری
اضافه بر قبل احتیاج ندارند اما در سه ماه آخر باید
روزانه 200کالری بیشتر غذا بخورند( .معادل
دو نان تست سبوس دار آغشته به روغن زیتون)
 .8شکر قهوهای بهتر از شکر سفید است؟
شکر قهوهای درواقع همان شکر سفید است که به
آن مالس اضافه شده است و مواد معدنی بیشتری
دارد اما در مصرف با میزان کم ،تفاوت چندانی از نظر مواد
معدنی با هم ندارند.
.9مایکروویوباعثازبینرفتنموادمغذیغذامیشود؟
چون زمان پخت آن از زمان پخت با دیگر وسیلهها کمتر
است ،اتفاقا باعث میشود بیشتر ویتامینهای خوراکی
دستنخورده باقی بمانند.
 . 10روزی  8لیوان آب بخوریم یا نه؟
بدن بهاندازه وزن ،فعالیت و محیط زندگی ،به مایعات
احتیاج دارد .اگر شما در محیط خشک زندگی میکنید
یا میزان فعالیت بدنی تان زیاد است ،نسبت به دیگر افراد
حتی به بیشتر از هشت لیوان آب در روز نیاز دارید.
منابعThenest، usnews، eatthis :
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نکته کلیدی
شامل باید و نبایدهای غذا خوردن

.1غالتانتخابیشماازنوعغالتکامل(سبوسدار)باشد.
گندم ،جو دو سر ،گندم سیاه ،برنج قهوهای و ذرت از نوع
غالت کامل هستند .این غالت نسبت به کربوهیدراتها،
مملوازفیبروویتامینهستند.غذاهایفیبردارنیازبهجویدن
بیشتر دارنــد ،پس موجب کالری سوزی بیشتر میشود و
درنتیجهبدنبهشماپیامسیریمیدهد.
 .2نیمی از وعده غذایی هر روز شما را میوه و سبزیجات
تشکیل دهند و بهخصوص روی انواع میوهها و سبزیجات با
رنگ سبز تیره ،قرمز و نارنجی مثل اسفناج و فلفل دلمهای
تمرکزکنیدکهمملوازموادمغذیاست.
 .3شیر بدون چربی مصرف کنید و در عوض از ویتامین Dو
کلسیمموجوددرشیر،نهایتاستفادهراببرید.
 .4برخی نوشیدنیهای محبوب از جمله آب میوهها و
نوشابههای گازدار فاقد ارزش غذایی و پرکالری هستند؛
فکنید.
پسازسفرهتانحذ 
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عمودی
 - 1بوسه  -ستون خیمه  -دو یار همقد - 2از اماکن دیدنی و گردشگری شیراز - 3تهیدست -
تحسینفرنگی- 4پایتختسنگال-چارچوبعکس- 5مظنون-رسول- 6خریداوراقبهادار
پیشاززمانسررسید-جانوریازخانوادهبندپایان- 7محوطهمحصوربناهایمذهبی-شهری
درمشرقآلمان-8تابندگی-ماكت-9پایتختکشورمالت-آشفتهوپریشان-10گردنكلفت
ضشده-توالی
وزورگو-مرحبا- 11عرضهولیاقت-مایهعذابودردسر- 12شترمرغمنقر 
تعدادی از اصوات در موسیقی - 13یكدنده  -به دنیا آمدن - 14قهرمان جام جهانی1990
ایتالیا-كالهسادهبدونلبه- 15سرورشهیدانجنگاحد-همیشهجنبههایمنفیقضایارادر
نظرمیگیرد- 16الغروضعیف-مغازه- 17ازساختههایسینماییمجیدمجیدی-شهری
درایتالیا- 18واداشتهشده-مجمعالجزایریدرمشرقاسترالیا- 19مجموعهداستانهای
کوتاهنوشتهگابریلگارسیامارکز- 20حشرهایخونخوار-نامقائممنتظر(عج)-زمانمرگ.
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افقی
-1کاروان شادی – شهری در فارس – کم عرض  -2واحد سطح – مخلوقات – راهرو
– صومعه – زائو ترسان  -3سوره بیست و سوم قرآن مجید – رود خوزستان – آخرین توان –
صاحب  -4ماه تمام – جاودانگی – عضو سفارت  -5برف افکن – پرنده آش سردکن – دایر
– تخیلی نویس فرانسوی – ساز شاکی  -6چین و شکن – جای خلوت – پژواک – درخت
انگور – نیرنگ  -7رایحه – بیهوشی – فیلسوف یونانی – پسوند حفاظت – از انواع پارچه
 -8وسیله نقلیه قطبی – آتشگاه آهنگری – ضربه  -9واحد طول انگلیسی –تعجب زنانه –
مجموعه اشعار – صحرا  -10رودی در اروپا – ساز تیره – دستار – مزد – راس  -11اقامتگاه
تابستانی – نیستی  -عا ِلم به احوال و کیفیات روحی انسان
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