
 

 بدن وزن پایه با هوازی های ورزش موزشآ 

 با این روش ها به ریکاوری بعد از ورزش سرعت ببخشید 

 می خواهید زیاد عمر کنید؟ نه خیلی سنگین باشید نه خیلی سبک! 

 توانم الغر شوممی دانستم فقط با کمک دکتر کرمانی می  

 دلیل برای خوردن عدس 4می خواهید وزن کم کنید؟  

 بدترین عادت هایی که افراد دیابتی می توانند داشته باشند 

 آیا غذاهای خاص باعث چربی سوزی می شوند؟ 

 ساالد ماکارونی به همراه تن ماهی و زیتون 

 با این غذاها به جنگ التهاب و درد بروید 

 به دستگاه احتیاج ندارندبهترین حرکات پیالتس که  

 : شما هم نیاز دارید؟B12تزریق  

 چگونه بدن خود را برای ماه رمضان آماده کنیم؟ 

 نوشیدن آب با وعده های غذایی بد است یا خوب؟ 

 غذایی که دیگر هرگز نمی خورم 6 

 با کاهش وزن، یک عمر زندگی خوب و بدنی سالم داشته باشید 

 تغییر می دهد؟ آیا اختالل تغذیه ای حس چشایی را 

 این عادات غذایی خوابتان را خراب می کند 

 غذایی که الکترولیت های بدن را بازسازی می کند 7 

 آیا روزه گرفتن سالم است؟علم چه می گوید؟ 
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 ساندویچ پیاز، زیتون و تن ماهی 

 سرد یا گرم؟ مزایای هر دو نوع دوش گرفتن 

 بیزار کننده (غذاهای فرآوری شده چگونه درست می شوند؟ ) حقایق  

 آیا قندهای مصنوعی از قندهای واقعی مضرتر هستند؟ 

 روزه گرفتن برای باکتری های خوب روده مفید است؟ 

 سوپ مرغ و سبزیجات بهاری 

 سوپ گوجه فرنگی و ریحان 

 روزه داری متناوب چگونه می تواند باعث چربی سوزی شود؟ 

 خوردن انگور می تواند به الغر شدنم کمک کند؟ 

 غذایی برای محافظت از دندان های کودکان رویکردی 

 شربت آگوا فرسکا دی پپینو 

 روزه گرفتن را با این نکات برای فرزندانمان آسان کنیم 

 با این حرکات یوگا سردرد خود را تسکین دهید 

 توصیه برای مصرف صحیح پروتئین 5 

 ماه رمضان: چه چیزی بخوریم و چه چیزی نخوریم؟ 

 ب نخوریدغذا را قبل از خوا 5این  

 آزمایش های ضروری که هر مرد به آن نیاز دارد 

 با خودم می گفتم مگر می شود با این همه اضافه وزن الغر شد؟! 

 اسموتی سان شاین 
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 دالیل مخفی کم آب شدن بدن 

 خرداد؛هفته جهانی سالمت مردان 13تا  44 

 قارچ ها به کاهش وزنمان کمک می کنند؟ 

 دلیل برای دوست داشتن انبه 6 

 غذاهای تابستانی از آنچه فکرش را می کنید سالم تر هستند این 

 چگونه از تمرین روی تردمیل لذت ببریم؟ 

 راه حل های طبیعی برای فشار خون باال 

 درک فشار خون پایین: تشخیص و درمان 

 بدن خطرناک آبی کم تشخیص روش 4 

 !نگیرید خودتان از را جوانی دوران شیرینی 
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 با ما به اندام باشید

 

    باشید داشته خود همراه همیشه، را ما مقاالت 

با این کتاب الکترونیکي مي توانید مطالب مورد عالقه تان را از سایت 

دکتر کرماني دریافت و بر روی رایانه شخصي، موبایل و یا تبلت خود 

ذخیره کنید و در زمان استراحت آن را مطالعه کنید. تمام کاری که 

 نیاز است انجام دهید، دانلود این کتاب از سایت دکتر کرماني است.

           ------------------------------------  
  5931ماه سال  خرداد
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 آموزش ورزش های هوازی با پایه وزن بدن

بدون اینکه کلی روی تردمیل یا دیگر دستگاه های هوازی ورزشی وقت بگذرانید می توانید تمرین هوازی مفیدی داشته باشید. یک حقیقت: 

 ورزش هایی که در این مقاله می خواهم به شما معرفی کنم شدت کمی دارند، یعنی می توانید بدون اینکه برای همسایه ها ایجاد مزاحمت کنید

 وسط اتاق نشیمن خانه انجام دهید. آنها را 

 می توانید هر بار که خواستید ورزش کنید چند مورد از این ورزش ها را انتخاب کنید و یا اصال می توانید همه را با هم انجام دهید. 

 چگونه از این لیست استفاده کنیم

ورزش دیگری که می خواهید انجام دهید اضافه کنید. این حرکات مورد از ورزش هایی که آموزش داده می شود را انتخاب کنید و به هر  4یا  3

ا به ر را می توانید بین حرکات قدرتی به عنوان استراحتی اکتیو قرار دهید و یا به ابتدای دویدن یا هر ورزش هوازی دیگر بیافزاییدش. هر حرکت

 ست تکرار کنید. 33یا  2ثانیه انجام و  03تا  33مدت 

 سطح مبتدی

 

1-  Inchworm 

ا را به هبایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید و هسته بدن را نیز منقبض کنید. از میان تنه خم شوید، دستها را روی زمین قرار دهید، و دست 

برید و قب بطرف جلو راه ببرید، پاها صاف نگه داشته شود. وقتی به حالت شنا روی زمین قرار گرفتید، به سرعت دست ها را به سمت پاها ع

 بایستید.
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 سخت ترش کنید: وقتی به حالت شنا رسیدید، یک حرکت شنا هم اجرا کنید.

 

2- Mountain Climber Twist 

به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید، عضالت هسته بدن را منقبض کنید، زانوی سمت چپ را به طرف آرنج سمت راست ببرید، سپس زانوی 

 سمت چپ. همین حرکت را با نهایت سرعت و بدون اینکه ران ها پایین بیایند ادامه دهید.سمت راست را به طرف آرنج 

 ساده ترش کنید: به جای آوردن زانو به سمت آرنج مخالف آن را مستقیم به سمت قفسه سینه ببرید.

 

3- Plank Jacks 
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یک جهش از هم فاصله دهید و با یک جهش دیگر پاها را به سمت  به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید، هسته بدنتان را منقبض کنید، پاها را با

 هم برگردانید. در حالی که سعی می کنید ران ها را در یک سطح نگه دارید این حرکت را با نهایت سرعت مرتب انجام دهید.

 

4- Plank-to-Knee Tap 

قب بروید و ران ها و باسن را باال بکشید، در همین حال دست راست به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید، هسته بدن را درگیر کنید، به طرف ع

ر درا از روی زمین بلند کنید و به طرف ساق پای سمت چپ ببرید. دوباره به حالت شنا بازگردید، و همین حرکت را روی جهت دیگر تکرار کنید. 

 حالی که فرم را حفظ می کنید با تمام سرعت حرکت را اجرا نمایید.
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5- Skaters 

د وبایستید، پاها را به عرض شانه باز کنید، و زانوها را کمی خم نمایید. با پای راست به سمت راست بپرید، به آرامی روی توپ پای راست فر

 ربیایید، و پای چپ را پشت پای راست بیاورید. بالفاصله با پای چپ به سمت چپ بپرید و اجازه دهید این بار پای راست پشت پای چپ قرا

 بگیرد. به همین صورت ادامه دهید.

 سطح متوسط

 

6- Long Jump With Jog Back 

 ابایستید، پاها را به عرض شانه باز کنید، و زانوها را کمی خم نمایید. دو دست را به سمت عقب تاب دهید و کمی بیشتر خم شوید، سپس دسته

لو بپرید. به آرامی روی توپ هر دو پا فرود بیایید. حاال، با تمام سرعت ممکن، به را به طرف جلو تاب دهید و با دو پا تا جایی که می توانید ج

 طرف عقب و جایی که شروع کرده اید قدم بردارید، سپس دوباره حرکت را تکرار کنید.
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7- Corkscrew 

بیاورید، دست راست را از روی زمین به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید و عضالت هسته بدن را منقبض کنید، وزن بدن را روی دست چپ 

بلند کنید. سپس به سمت راست بچرخید و با پای چپ یک لگد به سمت راست بزنید. با دست راست روی پای چپ بزنید. همین حرکت را روی 

 سمت دیگر نیز تکرار کنید.

 

8- Wide Mountain Climbers 
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ض کنید، پای سمت راست را جلو و بیرون دست راست قرار دهید. یک جهش بزنید و به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید و هسته بدن را منقب

در میان هوا پاها را عوض کنید طوری که پای چپ خارج از دست چپ فرود بیاید، و پای چپ صاف در پشت قرار بگیرد. به همین شکل با تمام 

 سرعتی که می توانید ادامه دهید.

 

9- 3 Hops to Push-Up 

راست بایستید، پای چپ را بلند کنید و عضالت هسته بدن را منقبض نمایید. سه مرتبه روی پای راست بجهید، سپس به طرف پایین روی پای 

مرتبه شنا  3خم شوید و سریع با دست ها به طرف جلو بروید، یعنی در حالی که پای چپ هنوز باال است به حالت شنا در بیایید. در همین حالت 

نکه پای چپ پایین بیاید. دست ها را به طرف عقب ببرید و بایستید، تا به حالت ابتدایی بازگردید. نصف زمان ورزش را روی یک بروید، بدون ای

 سمت حرکت را تکرار کنید، سپس روی سمت دیگر تکرار کنید.
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11- Classic Burpee 

نمایید. به طرف باال بپرید و سپس بالفاصله روی زمین بیایید، دست ها را بایستید و پاها را به عرض شانه ها باز کنید و هسته بدن را منقبض 

روی زمین قرار دهید و پاها را به سمت عقب شلیک کنید طوری که به حالت شنا بروید. یک حرکت شنا انجام دهید. به سرعت با یک جهش 

 د، و سپس دوباره تکرار کنید.پاها را به سمت دستها بیاورید، و در یک حرکت بایستید و به طرف باال بپری

 

11- Runner's Skip 
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پای راست را جلو قرار دهید، پای چپ عقب، انگشتان دست را برای حفظ تعادل با زمین تماس دهید. در یک حرکت روان، پای چپ را جلو 

مه دهید، سپس با پای راست بجهید. به بیاورید، و همینطور که روی پای راست می ایستید، به باال آوردن زانوی چپ به سمت قفسه سینه ادا

 آرامی روی پای راست فرود بیایید، و سپس بالفاصله پای چپ را به سمت پشت خود ببرید، تا به حالت ابدایی بازگردید. نصف زمان را روی یک

 سمت و نصف دیگر را روی سمت مخالف کار کنید.

 سطح پیشرفته

 

12- Squat Jump 

. همینطور که باال می آیید، باال بپرید، پاها را کامال بکشید و دست ها را پایین بکشید تا به نیروی حرکت آنی تان یک اسکات کامل انجام دهید

ن یکمک کند. به آرامی روی انگشتان پا فرود بیایید و بالفاصله به حالت اسکات پایین بروید. توصیه می شود دست ها را پشت سر نگه دارید، ا

 سینه باز بماند و فرم بدن شکل صاف خود را حفظ کند.کار کمک می کند قفسه 
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13- Tricep Push-Up With Mountain Climber 

دو حرکت بهتر از یکی است، نه؟ این حرکت را بهتر است روی یک پد یا حوله انجام دهید تا زیرتان نرم باشد. حرکت را به حالت شنا شروع 

دارید. همزمان روی ساعد دو دست به طرف پایین بروید، هسته بدن را به صورت منقبض ثابت کنید، عضالت هسته بدن را هم منقبض نگه 

پس و س کنید و ران ها را هم در یک سطح نگه دارید. حاال به فشار خود را روی دست ها بازگردانید، تا به حالت اول بازگردید، ابتدا زانوی راست

 زگردانید.زانوی راست را به طرف قفسه سینه بیاورید و با

 

14- Donkey Kick 
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ها به نبه حالت شنا روی زمین قرار بگیرید، هسته بدن را منقبض و ران ها را در یک سطح نگه دارید، پاها را به طرف باال بجهانید و با پاشنه آ

 باقی بماند. برای بازگشت به حالتباسن ضربه بزنید. وزنتان باید جلوی و روی دست ها بیاید، اما شانه ها باید در یک خط و روی مچ دست ها 

 اول به آرامی روی انگشتان پا فرود بیایید.

 

15- Jumping Lunges 

راست  یاین حرکت می تواند بالفاصله ضربان قلبتان را باال ببرد. قبل از انجام این حرکت مطمئن شوید به اندازه کافی انعطاف و توان دارید. پا

درجه خم کنید. سپس باال بپرید، پاها را در میان هوا عوض کنید،  03بدنتان را منقبض کنید. هر دو زانو را تا جلو و پای چپ قرار دهید و هسته 

 درجه خم کنید. 03یعنی وقتی فرود می آیید پای چپ جلوتر از پای راست قرار می گیرد، سپس بالفاصله هر دو زانو را به حالت 

 ی ( کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمان
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 با این روش ها به ریکاوری بعد از ورزش سرعت ببخشید

 

هفته است که در حال ورزش کردن هستم، مربی که تحت نظرش کار می کنم هدفش قوی تر کردن، متناسب تر کردن و سریعتر کردنم  22

 است. اما قبل از اینکه به این اهداف برسم به یک نقطه پایانی دیگر رسیدم: درد.

حرکت اسکات را انجام می دهی تا وقتی روز بعد فرا می رسد و با درد از خواب بیدار میشوی و یادت می آید چند روز  03هیچ مشکلی  بدون

اخیر کمی زیاده روی کردی. به این شروع آهسته درد شروع تاخیری درد عضالنی می گویند. تحقیقات زیادی روی چگونه شکل گرفتن این درد 

 وی التهاب عضالت تمرکز داشته است.انجام شده، که ر

ایبوپروفن نخورید، چندین روش طبیعی وجود دارد که می توانید با استفاده از آنها جلوی این مشکل را بگیرید. در اگر می خواهید یک مشت 

 ادامه شما را با این روش های طبیعی آشنا می کنم:

 نوشیدن آب آلبالو -1

الم انجام گرفت، به این افراد چهار روز متوالی قبل و بعد از یک تمرین ورزشی شدید آب آلبالو داده شد. در یک تحقیق که روی داوطلبانی س 

 تاثیر این روش روی کاهش درد از مسکن ها بیشتر بود.

 خوردن گیالس -2
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یک تحقیق محققان مشاهده کردند پس  اگر می خواهید فیبر موجود در میوه را از دست ندهید، به جای آب آلبالو میوه کامل آن را میل کنید. در

 کاهش پیدا کردند. C پروتئین واکنشیروز مصرف آلبالو، نشانگر های چرخش التهاب مانند  22از 

 استفاده از ماساژ درمانی -3

سلول های جدید انجام گرفت و منتشر شد نشان می دهد، ماساژ درمانی التهاب را کاهش ، و رشد میتوکندری در  2322تحقیقاتی که در سال 

 ماهیچه را افزایش می دهد، تا ریکاوری با قدرت بیشتری انجام بگیرد.

 رول فومی -4

روی افراد سالم انجام شد، داوطلبان ابتدا چند حرکت اسکات انجام دادند و سپس به یک گروه گفته شد با رول فومی  2320در تحقیقی که سال 

ار خاصی انجام ندادند. نتیجه چه بود؟ گروهی که از رول فومی استفاده می کردند ریکاوری عضالت خود را کاساژ دهند و گروه دیگر هم ک

 بهتری داشتند و درد عضالنی شان کم شد.

 نوشیدن قهوه -5

مرد بالغ یک ساعت قبل از انجام ورزش نوشیدنی حاوی کافئین یا داروهای مسکن استفاده کردند. گروهی که قهوه  0در یک تحقیق کوچک، 

 شیده بودند، درد تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده بود، محققان این تاثیر را دو تا سه روز بعد از این آزمایش دیدند.نو

 استفاده از سرما درمانی -6

 پوشاندن بدن با آب سرد پس از یک ورزش سنگین به راحتی عضالت و کاهش درد کمک فراوانی می کند.

 از زمین کمک بگیرید -7

ز الکترومغناطیس زمین کمک گرفته می شود،فرد با پای برهنه روی زمین گام برمیدارد. تحقیقات نشان داده کمک گرفتن از زمین در این روش ا

 برای آرامش دادن به بدن تا حدود زیادی می تواند روی کاهش درد تدریجی بعد از ورزش تاثیر بگذارد.

 رفتن به سونا -8

کسی نمی دانست سونا می تواند روی کاهش درد تدریجی پس از  پیش چندی تا اما –خوبی دارد  بعد از ورزش نشستن در سونا واقعا حس

وه رورزش نیز تاثیر بگذارد. در یک تحقیق روی دو گروه آزمایشی انجام شد که یکی از این گروه ها بد از ورزش از سونا استفاده می کردند و گ

 بسیار سریعتری را گزارش داد. دیگر نیز استراحتی معمولی داشتند. گروهی که از سونا استفاده می کرد ریکاوری

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 می خواهید زیاد عمر کنید؟ نه خیلی سنگین باشید نه خیلی سبک!

 

 می گفته خب که –باشد دارای اضافه وزن قلمداد می شوید  20) شاخص توده بدن ( بدنتان باال  BMIبر اساس دستور العمل های پزشکی اگر 

 . نیست بد گویند می متخصصین که هم آنطورها مقدار این گوید می جدید تحقیقات اما. نیست خوب زیاد سالمتی برای شود

نتایج تحقیقات جدید نشان داده افرادی که مقداری اضافه وزنشان زیاد است بیشتر در خطر مرگ در دوران جوانی هستند. در این تحقیق از 

و مرگ و میر  BMI بین رابطه دانمارکی محققان – 2323 تا 2333 و ،2004 تا 2002 ،2092 تا 2090 –فاده شد اطالعات سه دوره مختلف است

 هزار نفر مورد بررسی قرار دادند. 223.333را در بیش از 

) سالم ( کمتر در خطر مرگ قرار داشتند. در دومین گروه، نرخ مرگ و میر برای افرادی با  BMI 23.9آنها متوجه شدند در اولین گروه، افرادی با 

BMI 24.0    بسیار پایین بود ) این مقدار در لبه باالیی سالمت قرار دارد (. و در آخرین گروه که مردم حال حاضر را شامل می شد کسانی با

BMI 29 ر مرگ بودند.) در میانه اضافه وزن ( کمتر در خط 

افرادی دارای اضافه وزن نسبت به افرادی که اضافه وزن ندارند کمتر در خطر مرگ و میر هستند. محققان می  2093امروز در مقایسه با سال 

 گویند هنوز دلیل این تغییر در شرایط مرگ و میر برایشان روشن نیست و یک راز باقی مانده. 

ت را اشتباه درک کنید، شاید برخی فکر  کنند حاال هر چیزی که می خواهند می توانند بخورند، و یا افرادی که با این حال نباید نتیاج این تحقیقا

وزنشان طبیعی است باید غذا بخورند تا اضافه وزن پیدا کنند. فقط میتوان گفت برای کاهش وزن زیاد به خود فشار نیاورید که به زیر وزن 

 ی وزن طبیعی نیز سالم است و می تواند باعث باال رفتن طول عمرتان شود.طبیعی برسید، حتی چند کیلو باال

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 می دانستم فقط با کمک دکتر کرمانی می توانم الغر شوم

 

 ساله و متاهل 29؛سبحان کریمی

 244.033وزن اولیه:

 233وزن پایانی:

 

میدانی و رییس تربیت و  از قهرمانان ورزش دوم پدرد. وزن نرمالی دارن ه ام،خانواد یتمام اعضا کنم و یک خانواده ورزشی زندگی می درمن 

  دارد.کاراته  4و خواهرم دان است بدنی شهرستان 

 به خاطر اینکه گرمسیری منتقل شد وبه یک شهرستان  سال ها پدرم آنبه این دلیل که در  ،سالگی شروع شد 23اضافه وزن من تقریبا از 

های بد غذاییم از همان زمان شروع شد. و عادت  بود تحرک بدنیم کم بروم. آن زمان، بیرون از خانه می دادندبه من کمتر اجازه  گرمازده نشوم،
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 خانواده ام می گفتند قدت بلند می شود و الغرتر می شوی.م ولی وش کامال مشخص بود دارم چاق می

و دن عصبی ش، بیحوصلگی، خواب و رفالکس معدهدر نفس کشیدن با صدای بلند آشفته، خواب های رچه سنم افزایش پیدا می کرد، ولی ه

 باعث شده بود که چاقی برایم دردسرهای زیادی داشته باشد. حتی مشکل در لباس پوشیدن عادی 

ترس از دیده شدن و ضعف در اعتماد به حاضر نمی شدم و  مهای دانشگاهاز کالس  سر خیلی در دوران دانشجویی، به خاطر تنبلی راه و گرما،

و  حق انتخاب در رنگ در خرید پوشاک دچار مشکل بودم و به خاطر اضافه وزنی که داشتم، هم ارائه ندهم.کنفرانس باعث شده بود حتی نفس 

ه معنا فروشنده با نگابعد و  دارنداندازه من پرسیدم چه لباسی  فقط باید میلباسی که می خواستم را نداشتم. هر مغازه ای که می رفتم، مدل 

بقیه مدل ها بود چون پارچه بیشتری نسبت به بقیه  ن تر ازاربه من می داد. تازه همان هم گسادگی و بد رنگی  لحاظاز  جنسش راداری بدترین 

 برده بود. 

که از  کنیم میبه این فکر  موقع پرخوری همیشه  و نیست ایها تصمیم تازه نه برای من بلکه برای تمام چاق  گرفتن برای الغر شدن، تصمیم

ه بخیلی زود  شوند،اگر هم  می شوند وخیلی کم عملی تصمیم ها کنیم ولی این  گرفتن ماه شروع به رژیم آخر روزی مثل شنبه و اول یا

 و جدی نیستند.  چون اصولی می خورندشکست 

 

 نداشتمکت و شلوار دامادیم را دوست 

 مغازه یک دست کتو فروشنده رفته بودم شلوار دامادی و که برای خرید کت  استزمانی دارم مربوط به از زمان چاقی  ای کهتلخ ترین خاطره 

ه ارچ! حتی نتوانستم کت و شلوارم را خودم انتخاب کنم و هست اندازه توفقط همین یک مدل و شلواری که دوست نداشتم را نشانم داد و گفت: 

 که می کردمفکر خریدن همان کت و شلوار و پوشیدنش نداشتم. کت و شلوار دامادیم را دوست نداشتم و در طول مراسم عروسی به این جز  ای

 . متیپ بدی داشته باش نباید طوری که دلم می خواهد لباس بپوشم و چنینچرا بهترین روز زندگیم 

را حضوچند سال  کههست به نام دکتر کرمانی  دکتری تهران درگفت  می گرم بود وکیلو 203وزنش  کهداشتم  ای  دوران دانشگاه هم اتاقیدر 

کتاب دوستم  است.دوباره چاق شده و رعایت نکرده  ، رژیم غذاییش رابعد از کم کردن وزناست اما  و وزن زیادی کم کردهبه او مراجعه کرده 

داد و من خواندم. بعد از خواندن این کتاب می دانستم که اگر روزی امانت  به من اهش بودهمر دکتر کرمانی را که« هامعجزه ای برای چاق »

و یاد دوستم و کتابی که از او امانت تصمیم جدی گرفتم برای کم کردن وزن،  04بخواهم الغر شوم فقط با کمک دکتر کرمانی است. شهریور 
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ثبت موقع  . همانامیدم چند برابر شددکتر آشنا شدم، سایت و وقتی با  سرچ کردم گوگل را دردکتر کرمانی  گرفته بودم افتادم. برای همین، نام

 .دریافت کردم رارژیمم و نام کردم 

 

 در آغاز رژیم، ناچار شدم قید عروسی دوستم را بزنم

عوت دروز دریافت رژیم سه شنبه بود و جمعه عروسی یکی از دوستانم . اول اینکه شروع برنامه بدی داشتمبه دو دلیل  واقعیت این است که

اگر می خواهی الغر شوی از همین امروز گفت  ولی مشاور برنامه را شروع کنمشنبه خواستم که از موقع با مشاورین تماس گرفتم و  بودم. همان

اگر عروسی را نروم پس می توانم در برابر وسوسه های سر سفره و  و با خودم گفتم شاید این اولین امتحان برای تقویت اراده ام باشد شروع کن.

 وقت غذا مقاومت کنم و گرنه همیشه همین قدر چاق خواهم ماند. 

 

 ماه متعجب بود 6دکترم از کاهش وزن زیادم در 

 و بعد از انجام چند آزمایش و متوجه رفالکس معده شدم و بعد از مراجعه به دکتر متخصص ،دلیل دوم اینکه یک هفته بعد از شروع رژیم 

وزن کم کیلو  43سال  باید طی این یکو یک سال طول درمان داری ، دکتر بیماریم را تشخیص داد و گفت: سونوگرافی کبد و ندوسکوپی معدهآ

چربی  ،کبد دوباره  سونوگرافی و ماه از مراجعه به دکتر 0بعد از گذشت م می کردم. کنی. خوشبختانه آن زمان من در رژیم بودم و داشتم وزن ک

سایت  آدرسم ه من و کیلو وزن کم کردی 44 ،ماه 0این  درچطور کامال از بین رفته بود. دکتر با تعجب پرسید کبد و عالیم رفالکس معده 

 را به او دادم.دکتر کرمانی 

 دص آمد از آنها راهنمایی می خواستم که م پیش مییاگر سوال بیشتری برااقع بعضی مو و ن تماس می گرفتمحتما با مشاوری هفته یک باردو 

 بود. آنها تجربه علمی بر اساسمد و آدرصد کار

رد. مشخص می کسایت  را مقدارشو کردم  انتخاب می خودم رالیست دلخواه فقط داشت و من  ایتنوع فوق العاده لیست غذایی دکتر کرمانی، 

ه بو به همین علت از این لیست، خیلی راضی بودم و نباید بخورم  رافالن غذا به خاطر رژیم، که  این نبودمناراحت خوبی این روش این بود که 

 .مصرف نکردمری بود داروی دیگ یمرژ جزء موارد مصرفی خودرال که یجز مولتی ویتامین مین
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 می آمد که احساس گرسنگی کنمدر رژیم دکتر کرمانی به ندرت پیش 

مثل  آزادیاجازه استفاده از خوراکی های  هم تعداد وعده ها زیاد بود و کنم چون هماحساس گرسنگی  در طول رژیم به ندرت پیش می آمد که

خودم را کنترل می کردم و در مهمانی ها . کردم فاده میتهمراه غذا یک قاشق سبوس اس را داشتم و یک لیوان تخم شربتی ،سیب ،خیار، هویج

نکه و گفتن ایبدون جلب توجه خوردم. به راحتی و  نمی راپوست مرغ و بال مرغ  ،ته دیگ ،سس ،مثل نوشابه خوراکی های بی فایده پرکالری

 من رژیم دارم، غذای خودم را می خوردم و از سر سفره بلند می شدم. 

برای الغر کردن باید ساعت ها ورزش های  می کنندکه فکر  این است ام می کننداقدبرای الغری به سختی یکی از دالیلی که چاق ها 

 کی ازی حرکات کششیهمچنین  برای کم کردن کالری وبهترین ورزش پا روی پنجه  راه رفتنپیاده  درحالیکه ریخت.و عرق  دادسنگین انجام 

اضافه وزن و افزایش تنها راه و دشمن اصلی ام شدن الزم است اما و خوش اندورزش برای فرم دادن . برای ماهیچه هاست فعالیت هابهترین 

 با تشویق های خودشان، اجازه ندادند دلسرد شوم که از آنها تشکر می کنم. مادر و همسرم  و پدراست.  رژیم صحیح غذایی چربی ها،

 

 بعد از کاهش وزن، احساس می کنم دوباره متولد شده ام

ال در حکردم ولی  زندگی می یتمحدودبا نداشتم و  رااز کارها  بعضیاختیار  است. زندانیکسی را داشتم که تا قبل از کاهش وزن احساس 

دگیش به زنبا انرژی و قدرت  مثل کسی که از یک بیماری شفا پیدا کرده ومی کنم دوباره متولد شده ام، درست احساس  ،با  کاهش وزن حاضر

 است.  امیدوار شده

ت که گرف راپسر چاقی  و سراغ مشتری های مغازه آمدیکی از یک بار  مشتریان سوال شده بود که من چه رژیمی گرفته ام. برای همه دوستان و

کار می کرده و وقتی به او گفتم، من همان پسر چاقم باورش نشد. من هم سایت دکتر کرمانی را برای کاهش وزن خانمش به او قبال اینجا 

 پیشنهاد کردم.

، داران ردکوربخش مصاحبه با خصوصا د. مروز بودنه مفید و ب بسیار کهبودم  مطالب سایتبیشتر اوقات فراغتم را مشغول مطالعه  در طول رژیم،

. همچنین در شبکه های مجازی نیز مطالب را دنبال می کردم و به گروه دکتر کرمانی خسته مقدار کالری غذاها و تصاویر الهام بخشجدول 

 نباشید می گویم. 
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 رژیم دکتر کرمانی مطمئن است و نیازی به تحقیق و پرس و جو ندارد

 آن مطمئن نشومخودم در مورد زمانی که تا را  می کنددکتر تجویز  کههر برنامه یا قرصی  ای هستمحساس و وسواسی  آدم از آنجایی که

 هش وزنمکا به این روش اطمینان کامل نداشتم و با اینکه،تا سه ماه اول، هنوز دریافت کردم دکتر کرمانی را زمانی که رژیم ! کنم مصرف نمی

 و کبد، معدهبیماری های  با این کاهش وزن دچار ریزش مو یا سیاه شدن و شل شدن پوست یا نکند همراه ولی شک داشتم که را می دیدم 

اصول و  براساسو  نداردزی به تحقیق و پرس و جو اصال نیاآن قدر مطمئن است که فهمیدم که رژیم دکتر کرمانی دیگر اندام ها بشوم. اما بعد 

 . به بدن وارد نمی کندعالوه بر کاهش وزن هیچ لطمه ای وانینی است که ق

پس  یدنمی شوالغر  نشوید،خسته آن  و دردسرهایاز چاقی  خودتان کسانی که دچار اضافه وزن هستند این است که تا زمانی کهتوصیه من به 

 با خودتان روراست باشید. 

 حق انتخاب لباساست،  تعطیلرفتن ورزش های گروهی و استخر تو را نگاه کنند، اجتماع با دید خاصی اینکه در چاقی یعنی  در جامعه ما،

ت را صاف یشه لباسباید هممهمانی ها  یتو تا چاقیت را نشان ندهند، محدودی داشته باشی و مجبور باشی لباس هایی بپوشی که تیره هستند

مواقع می دانند که اگر تصمیم جدی بگیرند می توانند مشکلشان را حل  خیلیکنی و نگران این باشی که زیاد چاق دیده نشوی! آدم های چاق 

 هیچ اقدامی نمی کنند!عادی نیست  آنها چون وضعیت ظاهری بدن کنند ولی

 

 رژیم دارمفقط امروز  بگوییدبا خودتان هر روز صبح به طول مدت رژیم فکر نکنید و 

وز هر ربه طول مدت رژیم فکر نکنید و ترک کنید.  راسریع سفره  بعد از خوردن میزان غذایی که در رژیمتان است،نهار یا شام  زمان صرف 

شده وفق امروز م کنید از اینکهخدا را شکر  هنگام خوابیدنشب  آخردر  باشد.و باید حواسم به خودم  رژیم دارمفقط امروز  با خودتان بگوییدصبح 

 . می کند و بی انگیزه خسته آدم را فکر کردن به آینده و اینکه رژیم چندروز ادامه دارد،چون اید 

ن به دوستانم می گویم که م این است به آن هاتنها جواب من  بمانی!رژیم  درعمر  آخرموفق شدی ولی باید تا  می گویند آفرین، از افرادخیلی 

 من هم من مجبور باشم تا آخر، فقط یک سری از غذاهای خاص را مصرف کنم.که ین طور نیست سالم و به اندازه خوردن هستم. ا رژیم در

نکه عالوه بر ایچون  را نخورم بعضی از خوراکی ها خودم تصمیم گرفته ام که هرچند. خورم ولی به اندازه نیاز بدنم می نوع غذاییمثل شما همه 

 باعث بیماری می شوند مانند کره، چربی ها و نوشابه.  دبرای بدن ندارن ایفایده 
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 در طول رژیم، کتاب های دکتر کرمانی را حتما مطالعه کنید

 مین را پرخوری هایتانتیجه  بروز پیدا می کنند و شما ولی در میانسالی ظاهر نشوندشاید در جوانی که ست یی اهمه ی بیماری ها چاقی، منشا

ردید با کیا ناتوانی هر وقت احساس ضعف . در طول رژیم، دهخوا می و اراده باالیی همت. باور کنید الغر شدن اصال سخت نیست و فقط بینید

را حتما مطالعه کنید که خیلی مفید و موثر  کرمانی دکتر« تقویت اراده» و «برای چاق ها ای معجزه»های دلسوز صحبت کنید یا کتاب  آدم

 است.
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 دلیل برای خوردن عدس 4می خواهید وزن کم کنید؟ 

اب خاگر سعی در کاهش وزن دارید لوبیاها یکی از بهترین غذاهایی هستند که می توانید وارد برنامه غذایی تان کنید، و عدس از لوبیا نیز انت

دقیقه (، بلکه چربی کم و پروتئین باالیی  23می شوند ) بهتری است. این حبوبات صاف و کوچک نه تنها از دیگر حبوبات خیلی سریعتر پخته 

 دارند که باعث سیری می شود. در ادامه چهار دلیل برای مصرف بیشتر عدس را برایتان ذکر خواهیم کرد:
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 فیبر محلول

وهیدرات ها نیز آورد، بلکه به کرب عدس تنها یک منبع غنی از فیبر نیست، آنها سرشارند از فیبر محلول، نوعی که نه تنها کلسترول را پایین می

متصل می شود، بنابراین بدن آنها را آهسته تر هضم می کند، کند شدن روند گوارش برابر است با احساس سیری برای مدت طوالنی تر. فیبر 

ز ارم فنجان عدس سبمحلول همچنین به تثبیت قند خون کمک می کند، بنابراین دیگر به سراغ میان وعده های ناسالم نمی روید. یک چه

گرم،  22گرم ، لوبیا قرمز  0گرم فیبر است. برای مقایسه در همین اندازه نخود حاوی  24گرم فیبر است، عدس قرمز نیز حاوی  20خشک حاوی 

 گرم فیبر دارند. متوجه شدید منظورم چیست؟ عدس نیروگاه فیبر به حساب می آید. 23و لپه 

 نشاسته مقاوم

همچنین یکی از منابع غنی نشاسته مقاوم هستند، نوعی فیبر که به دلیل مقاومتش در برابر هضم شدن این نام را به خود حبوباتی مانند عدس 

ی راختصاص داده. نشاسته های مقاوم می توانند توانایی بدن در چربی سوزی را افزایش دهند و اشتهایتان را کنترل کنند، بنابراین کالری کمت

گرم از این نوع فیبر  2.0یک سیب زمینی متوسط حاوی  –گرم نشاسته مقاوم است  3.4جان عدس پخته حاوی مصرف می کنید. نصف فن

 است.

 پروتئین

پروتئین برای باال نگه داشتن سطح انرژی و تثبیت سطح قند خون ضروری است. اضافه کردن عدس به وعده ها جلوی هوس هایی که باعث 

گرم پروتئین است.  22شیرینی، یا شکالت را پیدا کنید گرفته شود. یک چهارم فنجان عدس سبز خشک حاوی می شوند میل به خوردن نوشابه، 

گرم است. برای گیاه خواران عدس  23عدس قرمز نیز با اینکه به اندازه عدس سبز فیبر ندارد اما در همین اندازه مقدار پروتئینش بیشتر و معادل 

 یسه با دیگر حبوبات و آجیل ها است.یکی از منابع غنی پروتئین در مقا

 عدس ها پیچیده هستند

 اگر راه های کاهش وزن را مطالعه کنید، یکی از مواردی که خیلی توصیه می شود این است که اگر می خواهید کربوهیدرات استفاده کنید بهتر

این نوع کربوهیدرات هستند. بدن کربوهیدرات های است که از نوع پیچیده باشد. غالت کامل و سبزیجات و همچنین عدس ها از منابع غنی 

  .پیچیده را به آرامی می سوزاند، که نه تنها باعث افزایش مدت زمان سیری می شود بلکه منبع ثابتی از انرژی را هم برایتان فراهم می کند

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 توانند داشته باشند بدترین عادت هایی که افراد دیابتی می

 اگر سعی دارید قند خونتان را پایین نگه دارید و سالم بمانید، مطمئن شوید چنین اشتباهاتی را در شیوه غذا خوردنتان انجام نمی دهید:

 جا انداختن صبحانه

 

یر خبارها و بارها شنیده اید که صبحانه مهمترین وعده روز است، این مورد مخصوصا درباره افراد مبتال به دیابت به خوبی صدق می کند، به تا

یا کاهش شدید گلوکز خون شود. حتی اگر فرد معموال صبحانه نخورد، باید حداقل هیپوگلیسمی انداختن غذا خوردن هنگام صبح می تواند باعث 

میان وعده کوچک را در برنامه صبح خود قرار دهد. این میان وعده می تواند ماست چکیده ساده یا یک تخم مرغ آب پز با مقداری نان  یک

 نسبوس دار باشد. این وعده را حتما مجبور نیستید بنشینید و میل کنید می توانید چیزی سبک برای خود آماده کنید که در حال حرکت هم بتوا

 خورد. 

 نامه غذایی سرشار از چربی های اشتباهبر
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درصد کالری دریافتی روزانه ( ممکن است مقاومت به انسولین را بدتر کند. از وعده  33محققان اظهار کرده اند مصرف اضافی چربی ) بیش از 

ینکه مکانیزمش درست درک نشده اما هایی که سرشار از چربی های اشباع شده هستند پرهیز کنید، مانند چربیهای موجود در فست فودها. با ا

 ثبرخی تحقیقات نشان داده اند که چربی های غیر اشباع می توانند تاثیری مثبت روی مقاومت به انسولین داشته باشد، این نوع چربی های باع

ند دانه ها پیدا کرد، البته اینها فقط چکاهش چربی کبد نیز می شوند. چربی های غیر اشباع را می توانید در غذاهایی مانند روغن زیتون، مغز ها و 

 شنمونه بود. برنامه غذایی که سرشار از چربی های غیر اشباع باشد و چربی اشباع کمی هم داشته باشد، باعث بهبود سالمت قلب و عروق ، کاه

LDL  تری گلیسیرید و فشار خون می شود. یا کلسترول بد، و کاهش 

 گوشت نصف بشقابتان را پر کرده
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افراط ورزیدن در مصرف پروتئین می تواند روی سطح گلوکز خونتان تاثیر داشته باشد، مخصوصا اگر پروتئین آن وعده حاصل از گوشت قرمز 

 هباشد، که می تواند تاثیری مضر روی حساسیت به انسولین داشته باشد. تحقیقات نشان داده افزایش مصرف گوشت قرمز، با افزایش خطر ابتال ب

 در ارتباط است. برای کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی نیز می توانید روی پایین آوردن مصرف گوشت قرمز حساب کنید. 2وع دیابت ن

 وعده هایتان متعادل نیستند
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باعث  دمصرف بیش از حد از یک چیز ) مانند کربوهیدرات ( و کم خوردن چیزی دیگر ) مانند سبزیجات و پروتئین های بدون چربی ( می توان

 ) باال رفتن قند خون شود. یک وعده متعادل می تواند هم سیرتان کند و هم مواد مغذی که نیاز دارید را به بدنتان برساند. پروتئین کم چرب

د، و نمانند سینه مرغ بدون استخوان و پوست ( را با یک غذای کربوهیدراتی ) مانند برنج قهوه ای ( ترکیب کنید، این کار هضم را کند می ک

 باعث می شود برای مدت طوالنی تر احساس سیری کنید، همچنین پس از وعده قند خونتان بیش از حد باال نمی رود.

 غذا خوردن را فراموش می کنید
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ا ببله شاید کامال فراموش نکنید، اما ممکن است خیلی سر خودتان را شلوغ کنید و ناگهان متوجه شوید از وعده قبلی تان چند ساعت می گذرد، 

ود، ش هیپوگلیسمی در افراد مبتال به دیابتاین کار در واقع خود را در خطر قرار داده اید. فاصله انداختن زیاد بین وعده ها نیز می تواند باعث 

مخصوصا اگر داروهای خاصی را برای دیابتشان مصرف کنند. هیپوگلیسمی اگر درمان نشده رها شود می تواند بدتر و باعث سر گیجه، بی حالی 

و حتی بیهوشی شود. هیپوگلیسمی شدید می تواند منجر به تشنج، کما و حتی مرگ شود. توجه به زمان وعده ها می تواند به دیگر عادت های 

نیز کمک کند، مانند نظارت مرتب روی قند خون. اگر مبتال به دیابت یا پیش دیابت هستید، حتما نزدیک خود شکالت، شیرینی، آب میوه  خوب

 و یا شیر نگه دارید تا در صورت پایین آمدن قند خون بتوانید سریع آن را باال ببرید. 

 میان وعده تان با آرد سفید ساخته شده
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ا و کیفیت کربوهیدرات موجود در برنامه غذایی تان نیز مهم است. تحقیقات نشان داده کربوهیدرات های تصفیه شده ) شاخص گلیسمی غذاه

 مانند نان سفید و چیپس ( می توانند باعث باال رفتن نرخ مقاومت به انسولین شوند. محصوالت فرآوری شده ای را که با آرد سفید و قندهای

دود کنید. در عوض روی میان وعده های سالمی تمرکز کنید که سرشار از فیبر هستند و با غالت کامل درست شده اضافی ساخته شده اند را مح

 اند، مثل مقداری پنیر به همراه نان سبوس دار و یا ذرت بو داده.

 نمی دانید قبل از ورزش چه چیزی باید بخورید
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است چون ورزش قند خون را کاهش می دهد. این اطالعات به ما کمک می کند  چک کردن قند خون قبل از ورزش برای دیابتی ها بسیار مهم

که بدانیم قبل از ورزش و برای پایین نیامدن قند خون نیاز به یک میان وعده کوچک داریم یا خیر. یکی از توصیه ها این است که بیماران 

ی ش از حد گلوکز سریع آن را رفع کنند. ژل های گلوکز و یا حتی نوشیدندیابتی با خود قرص گلوکز به تمرین ببرند، تا در صورت پایین آمدن بی

هیپوگلیسمی در طول ورزش مفید واقع شوند. اگر با فعالیت بدنی مرتب دچار هیپوگلیسمی می شوید، های ورزشی نیز می توانند برای درمان 

 ی کنید نگاهی شود.حتما با پزشک مشورت کنید، شاید نیاز باشد دوباره به داروهایی که مصرف م

 پرخوری می کنید
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 کاهش وزن نه تنها می تواند مقاومت به انسولین را کاهش دهد، بلکه مدیریت وزن بخش مهمی از مدیریت بیماری دیابت نیز است. بیمارانی که

و حتی افزایش نیاز به دارو شود. هستند، اضافه شدن وزن بر اثر پرخوری می تواند باعث افزایش مقاومت به انسولین  2مبتال به دیابت نوع 

خوردن وعده های بزرگ، مخصوصا آنهایی که کربوهیدرات باالیی دارند، باعث می شوند قند خون پس از غذا بسیار باال برود. معموال، افراد 

چگونه روی گلوکز خونتان تاثیر  میلی گرم باشد. اگر می خواهید ببینید غذا واقعا 223مبتال به دیابت قند خون پس از وعده شان باید کمتر از 

 233بود، این  203و پس از آن  223گذاشته قبل از وعده و دوساعت پس از آن قند خون خود را چک کنید. اگر گلوکز خون قبل از وعده غذایی 

 شماره اختالف نشان می دهد که وعده خورده شده کربوهیدرات بسیار باالیی داشته.

 اب بسیار نزدیک بودهشام یا میان وعده به ساعت خو
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سطح گلوکز خون ناشتا روز بعد تاثیرات مخربی داشته باشد. وعده های آخر شب معموال باعث می شود دیر وقت غذا خوردن می تواند روی 

افراد  ردسر شود.سطح قند خون صبح روز بعد باالتر از حد معمول باشد. این مقدار اگر حد معمول قند خون ناشتا باال تر باشد می تواند باعث د

ذا غ دیابتی شب ها باید بیشتر غذا و میان وعده هایی میل کننده که سرشار از فیبر و کربوهیدرات به همراه پروتئین بدون چربی باشند. قبل از

 می کنید. اگر فقطخوردن از خود بپرسید که آیا چون گرسنه هستید غذا می خورید و یا چون به غذا خوردن در آخر شب عادت کردید این کار را 

 عادت است به جای غذا خوردن برای خود یک دمنوش گیاهی درست کنید و از آن لذت ببرید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 آیا غذاهای خاص باعث چربی سوزی می شوند؟

 

به حالت فوق العاده فعال تغییر می کند و بدن به صورت جادویی به نظر متقاعد کننده می آید: اگر غذای درستی میل کنید، متابولیزم بدنتان 

ن اشروع به استفاده از ذخایر چربی اش می کند. پس این تئوری به ما می گوید اگر بیشتر سفیده تخم مرغ، یا سیر، یا گریپ فروت بخوریم وزنم

 کم می شود.

چربی های خوراکی، و پروتئین ها می توانند سوخت و ساز را افزایش دهند ) متاسفانه بدنمان به این شکل کار نمی کند. بله کربوهیدرات ها، 

 سوخت و ساز توانایی بدن در تبدیل غذا به انرژی است ( اما این افزایش در طوالنی مدت رخ می دهد و اندازه اش هم آنقدرها زیاد نیست.

حقیقت این است که با خوردن هر غذایی، سوخت و سازتان به خاطر گوارش و استفاده از انرژی غذا برای عملکردهای مختلف بدن باال می رود. 

و این تاثیر همیشه موقت است. هیچ غذایی نمی تواند سوخت و ساز بدن را برای مدت طوالنی باال نگه  –به این حالت تاثیر گرمازایی می گویند 

همه این موارد را به عنوان غذاهای چربی سوز معرفی می کنند، اما تحقیقات نشان داده هیچ کدام از آنها  –رد. چای سبز، فلفل تند، کرفس دا

 باعث افزایش چشم گیر سوخت و ساز نمی شوند.

سوزی در بدن را ندارند، اما مقدار کالری که جالب توجه است که، برخی از اطالعات اخیر اظهار داشته اند در حالیکه غذاهای خاص توانایی چربی 

 از آنها دریافت می کنید آنطور که گمان می رود نیست.

ت. سبرای مثال دکتر دیوید بائر، عضو وزارت کشاورزی ایاالت متحده، روی اندازه گیری ارزش انرژی پسته در برنامه غذایی انسان تحقیق کرده ا

درصد کمتر از آنچه در اطالعات تغذیه ای آن  0لری که داوطلبان آزمایش از پسته دریافت کردند در واقع تیم تحقیقاتی بائر متوجه شد مقدار کا

 نوشته شده بود. 
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این یعنی بدن همه کالری های غذایی که می خورید را دریافت نمی کند ) قسمتی از غذا به صورت هضم نشده فقط عبور می کنند ( به 

 پروتئین باشد. خصوص اگر آن غذا حاوی فیبر یا

 .این یعنی پسته کالری می سوزاند؟ البته که نه. اما نشان دهنده این است که کالری مصرفی تان از غذاها با آنچه فکر می کنید متفاوت است

محققان  هستند.غذاهای دیگری نیز وجود دارد که با مورد پسته هم خوانی دارند: سیب، هویج، سیب زمینی شیرین، و گوشت گاو از این نمونه ها 

 همچنان در حال کار کردن روی این تاثیر فیبر و پروتئین هستند.

 همه اینها چه معنایی می تواند داشته باشد؟

 ادعاهایی که می گویند بعضی غذاها خاصیت چربی سوزی دارند را اصال باور نکنید. -2

 قدار بیشتری فیبر و پروتئین اضافه کنیم.دانستن این موارد دلیل دیگری است بر اینکه به برنامه غذایی خود م -2

 سعی کنید گوشت و غذاهای دریایی، سبزیجات، و میوه و همچنین کربوهیدرات های پیچیده به برنامه غذایی اضافه کنید، به خاطر داشته باشید

 کنند. که می خورید کمتر کالری دریافتاینها قرار نیست بدنتان را تبدیل به ماشین سوخت و ساز کند، اینها به بدن کمک می کنند از غذایی 

و این اتفاقی نیست که چنین غذاهایی به رشد عضالت، مبارزه با بیماری ها و سیر نگه داشتنتان برای مدت زمان طوالنی مفید هستند. غذای 

 خوب انتخاب کنید تا کمتر کالری دریافت کنید و سالم بمانید!

 کرمانی (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر 
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 ساالد ماکارونی به همراه تن ماهی و زیتون

 

و  ماگر می خواهید از محصوالت تازه بهار و تابستان استفاده کنید این ساالد فوق العاده مقوی پیشنهاد ما است. این ساالد سرشار است از طع

وی سبوس استفاده کنید، سبزیجات و ماهی نیز میزان قابل توجهی رنگ. برای هرچه سالم تر کردن آن می توانید از ماکارونی های طرح دار حا

ویتامین، پروتئین و مواد مغذی را وارد بدنتان می کنند. این وعده مخصوصا برای ورزشکارانی که می خواهند پس از یک ورزش سنگین 

 ریکاوری کنند توصیه می شود.

 مواد الزم: 

 گرم ماکارونی طرح دار نپخته 293

 لوبیا سبز، تمیز و نصف شده باشندگرم  343
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 قاشق غذا خوری روغن زیتون خالص 3

 قاشق غذا خوری آب لیمو تازه 2

 یک دوم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 سه هشتم قاشق چای خوری نمک

 فنجان برش های گوجه فرنگی 2

 یک قاشق غذا خوری پونه کوهی تازه و خرد شده

 عدد زیتون بدون هسته، نصف شده 23

 فنجان برگ کاهو قطعه قطعه شده 4

 گرم تن ماهی، روغنش گرفته شود 243

 

 روش آماده سازی:

دقیقه  3دقیقه بپزید. لوبیاها را اضافه کنید:  0یک قابلمه پر از آب را روی حرارت باالی قرار دهید تا جوش بیاید. ماکارونی ها را اضافه کنید: 

 . آبش را خالی کنید و زیر آب سرد آب کشی کنید.دیگر یا تا زمانی که لوبیاها نرم شوند بپزید

در حالی که آب قابلمه در حال به جوش آمدن است، روغن زیتون، آب لیمو، فلفل و نمک را در یک کاسه بزرگ ترکیب کنید، خوب بهم 

تا و کاهو را نیز اضافه کنید. ساالد را بین دقیقه بمانند. میکس پاس 23بزنیدشان. گوجه فرنگی، پونه کوهی، و زیتون ها را اضافه کنید، اجازه دهید 

 ظرف تقسیم کنید، روی هر بشقاب به صورت مساوی تن ماهی قرار دهید. 4

 اطالعات تغذیه ای:

و یک دوم فنجان ساالد ماکارونی، و یک چهارم فنجان  2وعده است، هر وعده شامل  4موادی که در این دستور غذایی به کار برده شده برای 

 می شود (.تن ماهی 

 اطالعاتی که در ادامه خواهد آمد مربوط به یک وعده از این غذا می باشد:

 429کالری: 

 گرم 22.2چربی در یک وعده: 
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 گرم 4.2چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 20.2چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3چربی حاوی حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 20پروتئین در یک وعده: 

 گرم 40کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 0فیبر در یک وعده: 

 میلی گرم 23کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 2آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 040سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 00کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 درد برویدبا این غذاها به جنگ التهاب و 

التهاب چیزیست که شاید درگیرش باشید ولی اصال ندانید چیست، این مشکل در طوالنی مدت مشکالت زیادی به بار می آورد و حتی موجب 

ه می زارمرگ می شود. برای مبارزه با التهاب می توانید تغییراتی در برنامه غذایی خود دهید. در ادامه غذاهایی را که با مشکل التهاب و درد مب

 کنند به شما معرفی می کنیم.

 روغن زیتون

 

ند. روی مهار می ک ایبوپروفنمحققان ترکیبی به نام اولئوکانتال را در روغن زیتون خاص پیدا کرده اند، که آنزیم های التهاب را به همان روش 

 .سبزیجات و ساالد روغن زیتون بریزید، تا بتوانید از خواص اولئوکانتال بهره مند شوید

 آناناس
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ان ربروملین، یک آنزیم هضم پروتئین در آناناس است، که التهاب را کاهش می دهد. تحقیقات نشان داده خوردن آناناس می تواند درد را در بیما

 رپ شود.تونل کاسندرم کاهش دهد. همچنین این ماده می تواند باعث کاهش تورم در بیماران مبتال به  آرتریت روماتوئیدمبتال به آرتروز زانو و 

 سیب 
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کورستین. پس جای تعجب نیست که می گویند روزی یک سیب می تواند این میوه محبوب حاوی آنتی اکسیدان های ضد التهابی است، به نام 

 شما را از مراجعه به پزشک دور نگه دارد. 

 آجیل ها و دانه ها
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به درد را یک ساعت پس از خورده شدن کاهش بدهند. دیگر غذاهای سرشار از تریپتوفان می توانند حساسیت غذاهای سرشار از آمینو اسید 

دس و ع تریپتوفان عبارتند از فندق، دانه کنجد، تخمه آفتابگردان، گوشت بوقلمون، لبنیات، سویا، غذاهای دریایی، غالت سبوس دار، برنج، لوبیا،

 غیره.

 اسفناج
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کاروتنوئیدها ضد التهابی هستند. این ماده را می توانید در وک چوی و اسفناج سرشار از سبزیجات سبز برگ از جمله کلم، برگ چغندر، ب

 محصوالت گیاهی که رنگدانه های سبز و نارنجی دارند نیز پیدا کنید. 

 شکالت تلخ

http://www.kermany.com


 
 

 

ایی، عات محققان ایتالیبله درست خواندید، شکالت تلخ حاوی مواد شیمیایی است که به از بین بردن التهاب کمک می کند. بر اساس مطال

افرادی که هر سه روز یک بار به اندازه یک مکعب شکالت تلخ میل می کنند نسبت به کسانی که اصال شکالت نمی خورند کمتر در خطر 

 التهاب قرار دارند. 

 برنج قهوه ای

http://www.kermany.com


 
 

 

را بگیرند. غالت سبوس دار همچنین سرشار از  برنج قهوه ای و دیگر غالت سبوس دار می توانند جلوی درد حاصل از سندرم روده تحریک پذیر

منیزیم هستند، که مشخص شده می تواند با آرام کردن عصب ها، رگ های خونی، و عضالت جلوی وقوع مکرر سردرد های میگرنی را بگیرد. 

ر سانی که استفاده نمی کنند در خطبر اساس تحقیقات محققان دانشگاه هاروارد، خانم هایی که از برنج قهوه ای استفاده می کنند، کمتر از ک

 چاقی و اضافه وزن قرار دارند.

 انگور
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رسوراترول باعث مهار آنزیم های التهابی می شود، درست به همان شکل که آسپرین این کار را می کند خوردن مقداری انگور یا توت، و دریافت 

 رطان نیز می دانند.) فقط بدون تحریک معده (. انگور را همچنین از گروه غذاهای ضد س

 پرتقال
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نفر را مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند آن دسته از افراد که غذاهایی با مواد شیمیایی  20.333محققان بریتانیایی که برنامه غذایی بیش از 

مفاصل قرار دارند. تنها یک یا دو وعده موجود در پرتقال و دیگر میوه های نارنجی رنگ از جمله زرد آلو و شلیل، کمتر در خطر درد های التهابی 

 از این میوه ها در روز می تواند چنین نتیجه ای در پی داشته باشد.

 گیالس
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آنتوسیانین است، که رنگش را از آن دارد. این ماده شیمیایی درست مانند آسپرین با التهاب مبارزه می کند. گیالس حاوی مواد شیمیایی به نام 

 تمشک و توت فرنگی نیز حاوی این ضد التهاب هستند. 

 سیر و پیاز
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دن کمک ه تحریک سیستم ایمنی بترکیبات گوگرد که  بخانواده سبزیجات پیازی حاوی مواد ضد التهابی بسیاری هستند. این مواد عبارتند از 

 می کنند تا همه چیز درست و مرتب پیش برود.

 چای سیاه و سبز
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فالونوئیدها. این آنتی اکسیدان ها می تواند بدن را از آسیب های سلولی که شرایطی مانند آرتروز چای سرشار است از آنتی اکسیدان هایی با نام 

 سبز و سیاه فرق چندانی با یکدیگر ندارند.را بدتر می کنند در امان نگه دارد. چای 

 بروکلی
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گلوتاتیون است، که یک آنتی اکسیدان قدرتمند به حساب می آید و می تواند در برابر آرتروز محافظتتان کند. دیگر میوه ها و این سبزی حاوی 

 گی، گریپ فروت، پرتقال، هلو و هندوانه.سبزیجات سرشار از گلوتاتیون عبارتند از مارچوبه، کلم، گل کلم، سیب زمینی، گوجه فرن

 ماهی
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 ماهی های چرب مانند سالمون، قزل آال و ماهی کولی در کنار گردو، بذر کتان، دانه کدو تنبل، روغن زیتون، و روغن کانوال حاوی اسید چرب

که مبتال به درد کمر و گردن هستند با خوردن هستند که مانند یک ضد التهاب قدرتمند عمل می کنند. تحقیقات نشان داده افرادی  3های امگا 

نیز مصرف  3امگا سه در قالب مکمل برای سه ماه دردشان کمتر شده. حداقل هفته ای دو بار ماهی های چرب میل کنید و هر روز مکمل امگا 

 نمایید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 احتیاج ندارندبهترین حرکات پیالتس که به دستگاه 

 تاگر تا به حال یک بار دستگاه اصالح حرکت پیالتس را دیده باشید متوجه شده اید که چقدر خطرناک است. با تسمه، فنر و تعداد زیادی قطعا

ی م متحرک، بیشتر شبیه یک دستگاه شکنجه قرون وسطی است تا دستگاه ورزشی. با اینکه این دستگاه به انجام حرکات کمک می کند، اما

 .توان همین کارها را روی زمین نیز انجام داد

انه، هتل، خیکی از بهترین چیزها درباره پیالتس این است که می توان با وزن بدن تمرینی بسیار تاثیر گذار را انجام داد. می توانید پیالتس را در 

 .پارک، و در کل هر جایی که دلتان می خواهد انجام دهید

 .ثیر گذاری از پیالتس را به شما آموزش می دهیم تا با استفاده از آنها روی هر نقطه از بدن که می خواهید تاثیر بگذاریددر این مقاله حرکات تا

ی گاین را به خاطر بسپارید که پیالتس باید خیلی آهسته و با تمرکز انجام شود، پس در انجام این حرکات عجله نکنید. همه چیز به کنترل بست

ردن عضله یا سرعت تکرار حرکات، پس به خود زمان بدهید و همراه با تنفستان پیش بروید. یکی از مهمترین اصول پیالتس دارد، نه خسته ک

این است که تنفس با حرکت هسته بدن هماهنگ باشد. نفس را به داخل دیافراگم بفرستید، و هنگام بیرون دادن عضالت پایین شکم را جمع 

 .کم و ستون فقرات یک آهنربا است که هر دو را به طرف خود می کشدکنید، مثل اینکه بین عضالت ش

پیالتس طوری طراحی شده که داخل خود ورزش گرم کردن نیز گنجانده شده، پس خیلی ساده و بدون مقدمات می توانید شروعش کنید. برای 

نیز  توانید از یک باند کشی و دو دمبل سبک تقلید بعضی حرکات دستگاه اصالح حرکت پیالتس و چالش برانگیز کردن بعضی حرکات، می

 ( کمک بگیرید ) دمبل ندارید؟ دو بطری کوچک آب نیز همان کار را می کنند

 هسته بدن 

1- Toe Tap 
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 به پشت روی زمین دراز بکشید، ستون فقرات در حالت عادی قرار بگیرد ) باید یک فاصله کوچک بین پایین کمر و زمین باشد (، زانوها را خم

 کنید، پاها صاف باشد، پاشنه های پا با استخوان های نشیمن گاه در یک خط باشند. در حالی که نفس را به طرف داخل می کشید، پاها را یکی

درجه خم شوند (. در حالی که نفس خود را بیرون می  03ز دیگری به حالت نشستن روی صندلی روی هوا شناور کنید ) زانوها به حالت پس ا

تا  ددهید، یکی یکی پاها را پایین بیاورید و با نوک انگشتان پا یک ضربه به زمین بزنید. در حالی که حالت طبیعی ستون فقرات را حفظ می کنی

 .مرتبه حرکت را تکرار کنید 23پایین بروید. نفس را به طرف داخل بکشید و پاها را به حالت صندلی برگردانید. با هر پا  جای ممکن

2- Press and Point (a.k.a. Coordination) 
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پس از دیگری روی هوا به  به پشت روی زمین دراز بکشید، دستها در دو سمت بدن قرار بگیرند، زانوها خم، کف پاها روی زمین. پاها را یکی

درجه خم کنید. با یک دم، سر، گردن و شانه ها را از قسمت پایین دنده ها باال بیاورید، در  03حالت نشستن روی صندلی شناور کنید، آرنج ها را 

م و کمی بیشتر از عرض شانه همین حال پاها و دستها را نیز در طول بدن بکشید. در حالی که نفس خود را به طرف داخل می کشید پاها را آرا

نان چها باز کنید سپس دوباره به طرف هم بکشید و ببندید. با بیرون دادن نفس پاها را به نقطه شروع بازگردانید، اما سر، گردن و شانه ها هم

 .نیدمرتبه این کار را تکرار ک 2باال باشد. نفس خود را به طرف داخل بکشید و سر، گردن و شانه ها را رها کنید. 

 .ساده ترش کنید: اگر برایتان انجام این حرکت سخت است، پاها را خم نگه دارید و فقط باال تنه را تکان دهید

3- Knees Off 
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حرکت را روی چهار دست و پا شروع کنید، نوک انگشتان پا زمین را لمس کنند، ستون فقرات کشیده شود، و تیغه های شانه نیز در عرض کمر 

س خود را بیرون دهید، عضالت شکم را به طرف ستون فقرات بکشید، و چند سانت زانوهای خود را از زمین بلند کنید و به حالت پهن شوند. نف

اال نگه بشناور در آورید. مطمئن شوید که هنگام باال آوردن زانو ستون فقرات در حالت عادی باقی بماند. به اندازه دو مرتبه نفس کشیدن زانو را 

مرتبه  0هر بار داخل کشیدن هوا عضالت شکم را به طرف ستون فقرات بکشید، سپس زانوها را دوباره روی زمین بازگردانید. حرکت را  دارید، با

 .تکرار کنید

 پاها

4- Inner Thigh Circle 
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 20روی سمت راست بدن دراز بکشید پای راست را به طرف بیرون بکشید و پای چپ را خم کنید و روی زمین استراحت دهید. پای راست را 

دایره در یک جهت رسم کنید و  23سانت از زمین بلند کنید. عضله درون ران را درگیر کنید، تا با پای راست دایره های کوچک رسم کنید. 

 .لف همین کار را تکرار کنید. جهت دراز کشیدن را تغییر دهید و دوباره حرکت را تکرار کنیدسپس به جهت مخا

5- Bridge With Leg Lift 
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مین ز حرکت را با خم کردن زانو شروع کنید، کف پاها صاف و به عرض شانه ها از هم باز باشند. با کف پاها به زمین فشار بیاورید تا ران ها از

پایین بیاوریدش، مطمئن شوید لگن باال و بی حرکت  .ن فقرات حالت عادی خود را حفظ کند. پای راست را به طرف باال بکشیدبلند شوند، ستو

 .مرتبه برای هر پا تکرار کنید 2بماند. سپس پا را دوباره به باال برگردانید. 

6- Leg Lift (a.k.a. Battement) 

 

بکشید، نوک انگشتان پا نیز به طرف پایین کشیده شوند. پای باالیی را به سمت خارج بچرخانید، روی پهلو دراز بکشید و هر دو پا را صاف 

طوری که باالی پا رو به سقف باشد وقتی پا را چرخاندید آن را به سمت باال ببرید. با کشیدن عضالت شکم به طرف داخل ثبات لگن را حفظ 

 .مرتبه تکرار کنید 22کنید. برای هر سمت 

 کمر

7- T-Press 
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سانت از زمین  0در آیید. دستها را  T رو به زمین دراز بکشید دستها به دو سمت خارج بدن کشیده شوند، طوری که همراه با شانه ها به شکل

ن ید و ایروی هوا شناور کنید، و در همین حال سر، گردن، و شانه ها را با کمی قوس از زمین بلند کنید. دستها را به سمت عقب و ران ها ببر

 .مرتبه این حرکت را تکرار کنید 2قوس را بیشتر کنید. میان تنه و دستها را پایین بیاورید و آرام به حالت ابتدایی باز گردید. 

 ران و باسن

8- Back Lift With Band 
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ا ر روی سمت راست بدن دراز بکشید، زانوها را خم کنید و یک باند کشی را نیز دور ران ها قرار دهید. کف پای چپ را روی کش فشار دهید تا پا

یاورید ب قطری به طرف پایین و عقب بکشید تا زانو صاف شود. وقتی پا را کشیدید سپس آن را کمی باالتر از ارتفاع ران باال بیاورید. پا را پایین

 .مرتبه تکرار کنید 22سپس دوباره به حالت اول خمش کنید تا یک حرکت را کامل کرده باشید. روی هر پا 

 دست ها

9- Posture Perfecter (a.k.a. Chest Expansion) 

 

ا زانوها را خم کنید تا از ران هبایستید و در هر دست یک وزنه سبک نگه دارید. ) برای ساده تر کردنش، می توانید بدون وزنه انجامش دهید (. 

با حفظ حالت طبیعی ستون فقرات به سمت جلو خم شوید. دستها را به طرف پایین بکشید، کف دو دست رو به هم باشند. وزنه ها را به طرف 

نید. ی شانه را حس کعقب و باال ببرید تا زمانی که کف دست ها به باالی ران برسد. باید کشش استخوان گردن و بهم نزدیک شدن تیغه ها

 .مرتبه تکرار کنید 20 .دست ها را به طرف پایین و حالت ابتدایی بازگردانید

11- Arm Circle 
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می توانید بدون وزنه انجام دهید تا ساده تر شود (. دست ها  ) .بایستید و در هر دست یک وزنه سبک نگه دارید، دست ها دو سمت بدن باشند

در آیید، آنقدری باز کنید که دور خودتان  T ط با شانه ها بلند کنید. دو دست را به طرف خارج بدن ببرید تا به حالترا به طرف جلو و در یک خ

ز ابمانند. سپس دستها را پایین و به دوسمت خود ببرید تا چرخه کامل شود. عضالت شکم را درگیر کنید تا ستون فقرات باال بماند و شانه ها 

 .مرتبه تکرار کنید 2کمر پایین بیایند. 

11- Skim the Surface (a.k.a. Rotator Cuff) 
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درجه خم  03بایستید و باند کشی را بین دو دست خود نگه دارید، کف دست ها رو به باال باشد. آرنج ها را به سمت پهلوهای خود بیاورید و 

را از هم دور می کنید رو به بیرون پیچ بخورند. در حالی که تیغه های کنید. بازوها را روی بدن نگه دارید اما اجازه دهید در حالی که دست ها 

 .مرتبه تکرار کنید 22شانه را ثابت نگه می دارید تا جای ممکن دستها را از هم باز کنید. سپس دوباره به حالت اول بازگردید. 

 کل بدن

12- Pilates Push-Up 
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زانوها صاف بمانند، کف دست ها را روی زمین بگذارید، سپس با راه  .به سمت زمین بروید چانه را به طرف قفسه سینه پایین بیاورید و آرام

و د بردن دستها به سمت جلو به حالت شنا در آیید. در ستون فقرات کشش را حس کنید و هسته بدن را نیز منقبض نگه دارید. حاال آرنج ها را به

نشیمن گاه را به طرف عقب ببرید و با  .ست کامل پایین بروید (. به حالت شنا باز گردیدسمت خم کنید تا یک شنای کوچک اجرا شود ) الزم نی

 .مرتبه تکرار کنید 2دستها راهی که آمدید را باز گردید، شکم را به طرف داخل بکشید و به آرامی دوباره بایستید. 
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 : شما هم نیاز دارید؟B12تزریق 

 

فرسودگی، کمبود خواب و پریشانی در میان مردم بیشتر و بیشتر می شود. جای تعجب نیست که یک تزریق حاوی انرژی و تمرکز برای هر 

 برای کسانی که کمبود این ماده مغذی را دارند انجام می دهد. B12کسی می تواند دلپذیر باشد و این دقیقا همان کاری است که 

B12 لی ضروری است، بدون مقدار کافی برای تنفس مناسب سلوB12  ،بیشتر سلول های بدن با دریافت اکسیژن کافی به مشکل می خورند

عبارتند از اسهال یا  B12که می تواند روی همه چیز از سطح انرژی گرفته تا خلق و خو و تمرکزتان تاثیر بگذارد. نشانه های کالسیک کمبود 

 دن.یبوست، رنگ پریدگی پوست، و نفس کم آور

به  B12کامال توضیح می دهد که چرا این مکمل اینقدر محبوب است، و اینکه چرا برخی ستارگان مشهور از تزریق  B12ضرورت غذایی 

در میان افرادی که رژیم  B12عنوان یکی از موارد کلیدی سالم ماندنشان یاد می کنند. ویتامین های مربوط به افزایش انرژی نیز باعث شهرت 

 آنها بر این عقیده هستند که انرژی بیشتر برابر است با ورزش بیشتر. –و برخی کلینیک های کاهش وزن شده است می گیرند 

 B12داشته باشید، قانونی برای تزریق آن وجود ندارند. بیشتر به معنای بهتر نیست و حتی اگر کمبود  B12اما به جز اینکه کمبود ویتامین 

مزایای خود را  B12ه یک تزریق به کاهش وزنتان کمک کند. همه به دنبال میان بر هستند، مکمل های داشته باشید، هنوز ثابت نشده ک

 دارند، اما راه حل کاهش وزن نیستند.

می تواند  B12خارج کردیم ولی این ویتامین همچنان به کار می آید، برخی تحقیقات نشان داده تزریق  B12با اینکه کاهش وزن را از مزایای 

 به درمان بیماری هایی نظیر فیبرومیالژیا و درد عضالنی آنسفالومیلیت کمک کند.
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. بیشتر دمنابع غذایی این ویتامین عبارتند از تخم مرغ، گوشت، و لبنیات. افرادی که کمتر از این غذاها می خورند بیشتر در خطر کمبود قرار دارن

همچنین بسیاری  –مواجه هستند، برخی مشکالت مربوط به روده مانند کرون و یا سلیاک  B12بود افرادی که گیاه خوار هستند معموال با کم

 توسط سیستم بدن را محدود کنند. B12می توانند مقدار جذب  –از جراحی های مربوط به کاهش وزن 

نشان می دهد تعداد زیادی از افراد بدون اینکه از آنچه فکرش را می کنید دشوار تر است. تحقیقات و آمارها  B12اما تشخیص ابتال به کمبود 

 را دارند.  B12خود بدانند حتی اگر دچار کمبود نباشند اما سطح پایینی از 

آزمایش های خون همیشه آنطور که دوست داریم نیستند و نمی توانند در این مورد پاسخ قطعی بدهند، برخی پزشکان در صورتی که بیمار زیاد 

 تجویز می کنند حتی اگر تست خونشان همه چیز را عادی نشان دهد. B12تمرکز شکایت کند بالفاصله  چرت بزند و از ضعف

 به التوجه داشته باشید ما بیشتر از مکمل نام می بریم تا تزریق، تزریق بیشتر برای بیمارانی توصیه می شود که به دلیل مشکالت معده ) که با

نیز می تواند همان کار تزریق را برایتان  B12ویتامین را ندارند توصیه می شود، وگرنه قرص مکمل آنها اشاره شد ( توانایی شکستن و جذب 

 انجام دهد. برای بسیاری از مردم مکمل خوراکی به همان خوبی تزریق است.

ورت کلی حتی در دوز باال محلول در آب است، و به ص B12الزم نیست زیاد نگران باشید.  B12در پایان درباره ایمن بودن تزریق یا مکمل 

 نیز مشکلی به وجود نمی آورد. تنها خطرش همان سوزن خوردنتان است که ممکن است دردتان بیاید!

استفاده کنید و سپس ببینید که  B12اگر حتی پس از یک شب استراحت همچنان ذهنتان مشوش بود، به مدت یک یا دو هفته از مکمل 

 ادامه داشت، یک تست خون انجام دهید تا ببینید در چه مواد مغذی کمبود دارید. حالتان چطور است. اگر خستگی تان 

 باشد. B12شاید آنچه پزشکتان تجویز می کند یک آمپول 

 Time.comمنبع مقاله: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چگونه بدن خود را برای ماه رمضان آماده کنیم؟

ماه مبارک رمضان باقی مانده، میلیون ها مسلمان در سراسر جهان منتظر اعالم رویت ماه و شروع یک ماه تطهیر روح و بدن از تنها چند روز تا 

ناپاکی ها هستند. در ادامه با توجه به روزهای بلند ماه رمضان و گرمای هوا می خواهیم نکاتی را در خصوص آماده سازی بدن قبل از شروع 

 قرار دهیم. رمضان در اختیارتان

 آمادگی

ی اتوصیه می شود کسانی که برنامه دارند تا در ماه رمضان روزه بگیرند باید از همین حاال بدن خود را تمرین دهند. برای مثال میان وعده ه

 اضافی را حذف کنید، و یا چند روز مانده به ماه رمضان روزه بگیرید، تا انتقال به ماه رمضان برایتان ساده شود.

 خوابتان را تنظیم کنید ساعت

سعی کنید ساعت خواب خود را با ماه رمضان تنظیم کنید، چون قرار است برای سحر از خواب بیدار شوید. تنظیم چرخه خواب یکی از مهمترین 

 چیزهایی است که باید تنظیم شود.

 نوشیدن آب کافی برای پیشگیری از کم آب شدن بدن

غذا می تواند هفته ها به زندگی ادامه دهد، اما بدون آب این مدت تنها چند روز است. متخصصان توصیه تحقیقات نشان داده بدن انسان بدون 

لیوان ( بنوشد. دوستداران قهوه و چای باید به خاطر بسپارند  23تا  2می کنند یک فرد بالغ در طول ماه رمضان باید حداقل روزی دو لیتر آب ) 

 انند پاسخگوی نیاز بدن باشند.که چنین مایعاتی به تنهایی نمی تو

 وعده های خود را با سوپ آغاز کنید

در بیشتر خانواده ها سوپ در ماه رمضان یکی از اجزای جدا نشدنی سفره است. وقتی یک وعده را با سوپ شروع می کنید معده آماده می شود. 

سوپی با مواد مغذی تازه میل کنید تا بدنتان بعد از ساعت ها روزه  از آنجا که ماه رمضان در بیشتر نقاط همراه است با گرمی هوا توصیه می شود

 داری اولین چیزی که دریافت می کند مغذی های ضروری باشد.

 آهسته میل کنید

آهسته غذا خوردن به معده کمک می کند غذاها را به سادگی هضم کند، از آنجا که بعد از ساعت ها روزه داری امکان پرخوری باال می رود، 

دقیقه طول می کشد تا مغز پیام  23تا  20بهتر است از قبل خود را به آهسته خوردن عادت دهید، تا با شروع افطار دچار مشکل پرخوری نشوید. 

 سیر شدن را دریافت کند، با آهسته غذا خوردن این فرصت را در اختیارش قرار دهید.

 پروتئین و کلسیم را فراموش نکنید
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 ازه کافی پروتئین و کلسیم از غذاهایی مانند گوشت، لبنیات، حبوبات و تخم مرغ دریافت می کنید.مطمئن شوید که به اند

 ترجیح وعده های سبک به وعده های سنگین

متخصصان توصیه می کنند خوردن غذا یک یا دو ساعت پس از افطار تا زمانی که سنگین و خیلی چرب نباشد مشکلی ندارد. غذاهایی مانند 

بامیه گرچه طعم خوشایند برایمان دارند اما بعد از ساعت ها روزه داری انتخاب خوبی برای معده نیستند. میوه ها انتخاب مناسب و سالمی زولبیا و 

 هستند که عالوه بر سبک بودن شیرینی شان نیز لذت بخش است.

 از نمک و ادویه اضافی بپرهیزید

 ه نمی شود چون هگام روزه داری باعث کم آب شدن بدن می شوند.خوردن غذاهای نمکی و تند در طول ماه رمضان توصی 

 میان وعده های سالم برای تقویت انرژی

ن دخوردن میان وعده های سالم مانند آجیل ها، میوه های خشک و خرما نه تنها انرژی تان را تقویت می کنند بلکه مواد مغذی سالم نیز برای ب

 به همراه دارند.

 نکنیدفیبرها را فراموش 

از  ریک تغییر عمده در روتین گوارشی مانند روزه گرفتن می تواند روی حرکت روده تاثیر داشته باشد. اگر برنامه غذایی تان حاوی غذاهای سرشا

 فیبر مانند غالت سبوس دار، میوه ها و سبزیجات باشد هیچ مشکلی برایتان پیش نخواهد آمد.

 کنترل وعده ها

از ساعت ها روزه داری باید بیش از آنچه بدنتان نیاز دارد غذا مصرف نمایید. مقدار وعده های غذایی خود را کنترل به اشتباه فکر نکنید پس 

 کنید تا از اضافه شدن وزن و مشکالت گوارشی پیشگیری شود.

 وعده سحری را از دست ندهید

ی آماده نگه می دارد. بسیاری بر این عقیده هستند که سحر سحر را جا نیندازید، وعده قبل از طلوع آفتاب بدنتان را برای یک روز طوالن

مهمترین وعده است چون از کند شدن سوخت و ساز بدن پیشگیری می کند. خوردن یک وعده سحری کامل کمک می کند بدن برای روزه 

 وز استفاده شود.داری آماده و با انرژی بماند. توصیه می شود از نان سبوس دار برای داشتن انرژی پایدار در طول ر

 فعال بمانید

ید تا ومردم ترجیح می دهند برای صرف انرژی کمتر در طول ماه رمضان فعالیتشان را پایین بیاورند. بعد از افطار توصیه می شود به پیاده روی بر

 سرعت سوخت و ساز بدنتان پایین نیاید و کالری اضافی بسوزانید.
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 با پزشک خود مشورت کنید

د نیازها و خواسته های متفاوتی دارد، پس بسیار مهم است که در صورت داشتن مشکل سالمت حتما با پزشک خود مشورت هر فرد برای خو

 کنید. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 نوشیدن آب با وعده های غذایی بد است یا خوب؟

 

آب می نوشند، و تعداد کمی هستند که به اندازه مورد نیازشان آب مصرف کنند. عالوه بر نوشیدن آب در  لیوان 4بسیاری از مردم در روز کمتر از 

 طول روز، نوشیدن آب در کنار وعده ها نیز می تواند به تامین آب بدن کمک کند.

 پس چرا نوشیدن مایعات همراه وعده های غذایی بد است؟

آب همراه با وعده و یا پس از آن کار درستی نیست چون می تواند باعث رقیق شدن اسید معده  برخی وب سایت ها ادعا کرده اند که نوشیدن

 شود.

ی یبا این حال این ادعا توسط چندین سازمان بهداشتی بی ارزش خوانده شده. یکی از مواردی که درباره نوشیدن مایعات به همراه وعده های غذا

 که می خواهیم بنوشیم.باید در نظر گرفته شود، نوع مایعاتی است 

 مصرف نوشیدنی های قندی مانند نوشابه، می تواند تنها به یک وعده کالری اضافی وارد کند.

 نوشیدن آب هنگام صرف غذا می تواند احتمال دچار شدن به یبوست را کاهش دهد و همچنین جذب برخی مواد مغذی را در بدن افزایش دهد.

 شود به همراه وعده غذایی آب بنوشید.از این رو، به صورت کلی توصیه می 

 کمک به دریافت مقدار مورد نیاز مایعات
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 نیاز به مایعات با توجه به سایز بدن، حجم عضالت، جنسیت، سطح فعالیت، نرخ تعریق، و غیره می تواند در هر فرد متفاوت باشد.

ثل بسیاری از مردم به اندازه کافی آب نمی نوشید این هدف نقطه لیوان آب در روز است. اگر شما هم م 2توصیه کلی برای افراد بالغ نوشیدن 

 شروع مناسبی است.

نوشیدن آب در طول روز مهم است، اما نوشیدن حداقل یک لیوان آب با هر وعده غذایی کمکتان می کند مقدار مورد نیاز بدن به مایعات در 

 طول روز را تامین کنید.

 وز و خوردن غذاهای سرشار از فیبر دو راه ساده برای پیشگیری و درمان یبوست هستند.نوشیدن مقدار زیادی مایعات در طول ر

 اگر از یبوست رنج می برید و به همراه وعده غذایی تان آب نمی نوشید، وقتش است که این کار را شروع کنید.

 کمک به جذب مواد مغذی

ر کنار وعده غذایی می تواند به افزایش جذب مواد مغذی در طول گوارش کمک دکتر پیکو از کلینیک مایو، می گوید: نوشیدن آب دیگر مایعات د

 کند. نوشیدن آب به همراه وعده غذایی به شکسته شدن غذا و ساده شدن هضم و جذب آن کمک می کند.

رند و نوشیدن مایعات، ویتامین ها به صورت کلی به آب یا مواد مغذی محلول در چربی تقسیم می شوند. خوردن غذاهایی که آب باالیی دا

 ترجیحا آب، در کنار وعده غذایی می تواند به جذب مواد مغذی محلول در آب بدون کاهش ذخایر آبی بدن کمک کند.

تا  ددیگر راه هایی که می توانید مواد مغذی جذب کنید یا فرآیند گوارش را ساده کنید، جویدن کامل غذا است، لقمه را آهسته و با آرامش بجوی

 ر احساس سیری کنید.زودت

 چه مایعاتی باید به همراه وعده های غذایی بنوشیم؟

مو، یبه صورت ایده آل باید همراه با وعده غذایی آب بنوشید. برای اضافه کردن تنوع یا طعم، می توانید به آب آشامیدنی خود قطعات پرتقال، ل

 خیار و یا سبزیجات معطر اضافه کنید. 

مصرف نوشیدنی های قندی به همراه وعده غذایی است. وقتی نوشیدنی های قندی مصرف می کنید به راحتی مقدار چیزی که توصیه نمی شود 

کالری مصرفی خود در یک وعده را افزایش می دهید. مغز انسان در سنجیدن کالری مایعات زیاد خوب نیست و بدون احساس سیری مقدار 

 زیادی کالری را می پذیرد.

 ی های ورزشی، و آب میوه ها می توانند باعث باال رفتن قند و انرژی یک وعده شوندنوشابه ها، نوشیدن

نوشیدنی های شیرین شده با قند مصنوعی شاید کالری نداشته باشند، اما برخی تحقیقات نشان داده اند، آنها می توانند میلمان به غذاهای 

 شیرین را افزایش دهند.

 توانند به روشی غیر سودمند باکتری های روده را تغییر دهند.شیرین کننده های مصنوعی همچنین می 
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 توصیه هایی سودمند برای نوشیدن مایعات در کنار وعده های غذایی

قانون خاصی برای اینکه هنگام صرف وعده غذایی چه مقدار آب باید یا نباید بنوشید وجود ندارد. توصیه اصلی این است که با هر وعده یک 

 ، اما نوشیدن بیشتر از این مقدار نیز ضرری ندارد.لیوان آب بنوشید

 اگر معموال عادت ندارید به همراه وعده غذایی خود آب بنوشید، شاید ابتدا کمی برایتان غیر عادی باشد.

 با مقدار کم شروع کنید و کم کم مقدارش را زیاد کنید تا به یک لیوان آب برسید.

 ات بیشتر عادت کرد، به صورت طبیعی خودتان عادت می کنید در کنار وعده غذایی آب بنوشید.پس از مدتی، وقتی بدنتان به مقدار مایع

ته سنوشیدن آب در کنار وعده غذایی به کاهش سرعت غذا خوردنتان نیز کمک می کند بنابراین مقدار غذا خوردنتان را می توانید تنظیم کنید. آه

 ک کند.غذا خوردن می تواند به کاهش وزن و تثبیت آن کم

ب آاگر بعد از اینکه کامل سیر شدید بخواهید به زور آب بنوشید، بهتر است دست نگه دارید و زمانی که احساس راحتی کردید اقدام به نوشیدن 

 کنید.

ردن و نوشیدن در خوردن غذا و نوشیدن آب نباید عجله به خرج دهید، هر دو را آرام و با آرامش انجام دهید. اجازه دهید بدنتان در مقدار خو

 راهنمایتان باشد. بعدا و هر زمان که خواستید می توانید آب بنوشید.

مواقعی هست که شاید مصرف مایعات هنگام خوردن غذا توصیه نشود. اگر دچار حساسیت دستگاه گوارش یا دیگر مشکالت گوارشی شدید، بهتر 

 است کمی مراقبت کنید و ابتدا با پزشک یا مشاور صحبت کنید.

 ری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (کا
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 غذایی که دیگر هرگز نمی خورم 6

 

 ) دکترها چه می خورند ( است: What Doctors Eatمقاله ای که در ادامه می خوانید نوشته متخصص تغذیه و نویسنده کتاب 

آزمون و خطا بلند مدتی را گذراندم. برخی غذاها بود که حس فوق برای اینکه متوجه شوم چه غذاهایی برایم خوب است کدام یک خیر فرآیند 

موارد  العاده ای به من می داد و بعضی از آنها نیز روزم، هفته ام، هورمون هایم، و ظاهر جسمی ام را خراب می کردند. من نبرد سختی را با این

 آغاز کردم و نمی خواهم اجازه دهم دیگر حتی نزدیک لب هایم شوند.

 ه شدم غذاهایی هستند که اصال ارزش خوردن را ندارند، اینها غذاهایی هستند که دیگر هرگز نخواهم خورد:متوج

 نوشابه رژیمی -1

 با اینکه از آخرین نوشابه رژیمی که خوردم سالهاست می گذرد، هنوز هم مزه اش را فراموش نکرده ام. این نوشیدنی برای مدت زمانی طوالنی

 بع انرژی باعث میشد در مسیر تحصیل حرکت کنم.مانند پشتیبان و من

لهایی که ااما به دلیل نا آگاهی، نمی دانستم چه تاثیر منفی و مخربی روی باکتری های روده ام، تغییر اشتهایم، و البته سطح انسولینم دارد. آن س

 نوشابه رژیمی استفاده می کردم از بدترین سالها برای سالمتم بود.

 غذاهای منجمد -2
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راحت طلبی بسیاری از ما را مستقیم به دام غذاهای منجمد می اندازد. گرم کن و بخور، چه چیزی از این ساده تر؟ متاسفانه حتی سالمترین 

 غذاهای منجمد ) از نظر ظاهر ( سرشار هستند از نمک، که باعث احتباس آب در بدن و تبدیل آن به میزبان انواع بیماری ها و اضافه وزن می

 شود.

 در واقع، تحقیقات جدید نشان داده اند که سدیم نسبت به آنچه فکر می شد نقشی بزرگتر در تنظیم انسولین دارد.

 غالت صبحانه -3

غذاهای سریع و آماده برای صبحانه کودکانمان، غالت صبحانه در مواقع سرشار از قند هستند و نسخه ای برای بروز بیش فعالی در کودکان. 

شده، ترکیبی هستند از کربوهیدرات های تصفیه شده و قند و همین آنها را تبدیل به غذاهایی می کند که هرگز نباید به غالت بسته بندی 

 سمتشان برویم.

 غذاهای درست شده با مونو سدیم گلوتامات -4

و دوست داشتند بیرون و در رستوران در خانواده ام سر این غذاها جنگی بود. همسرم و بچه ها، به دنبال طعم و شیرینی های خوشمزه بودند، 

میدانستم مونو سدیم گلوتامات که به غذاها اضافه می شود، روی  –های چینی غذا بخورند. اما من توان تحمل بیشتر غذاهای چینی را نداشتم 

 وزن، روده، عملکرد ذهنی ام تاثیر منفی می گذارد، به همین خاطر دیگر به سمت غذاهایی که حاوی این افزودنی هستند نخواهم رفت.

 دونات -5

وشمزه ای انتظارم را می کشیدند تا بخورمشان. مانند راه حلی طی روزهایی که در اورژانس مشغول بودم، همیشه در اتاق استراحت دونات های خ

دقیقه عرق سرد بریزم و حس کنم اتاق  20برای برطرف کردن خستگی و استرس ذهنی به خوردنشان اغوا می شدم، همین کافی بود که پس از 

گردد، پس از مدتی دونات را برای همیشه از در حال چرخیدن دور سرم است، یک ساعت طول می کشید تا دوباره حالم به وضعیت عادی باز

 برنامه غذایی خود حذف کردم.

 مافین -6

ز افکر می کردم مافین ها جایگزینی سالم و خوب به جای شیرینی هایی مانند دونات باشند. اما آیا می دانستید یک مافین بزرگ می تواند بیش 

افین های خوشمزه را بخوانید ) آنهایی که خودمان در خانه درست می کنیم را کالری داشته باشد؟ برچسب اطالعات تغذیه روی این م 2333

 حساب نکنید ( و فقط مقدار کالری متعجبتا نمی کند بلکه مقدار قند، که سطح انسولین را به آسمان می برد نیز شگفت زده تان می کند.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 ر زندگی خوب و بدنی سالم داشته باشیدبا کاهش وزن، یک عم

 

 ساله/مجرد 22آقای مجید شریفی/

 کیلوگرم 223وزن اولیه:

 کیلوگرم 23وزن پایانی:

 

کیلو کاهش وزن داشته باشد. او از سنین  43ساله قمی است که با استفاده از رژیم دکتر کرمانی موفق شده است،  22مجید شریفی جوان 

کودکی با چاقی و عوارض ناشی از آن روبرو بوده است. ناراحتی های جسمی و روحی، اضافه وزن و سایر مشکالتی که چاقی برای سالمتیش 

 می شود برای الغری تصمیم جدی بگیرد.  ایجاد کرده، باعث

زن ، و با کاهش وتصمیم جدی بگیرند  برای الغری برای یک بار هم که شده دپیشنهاد می کن، برند افرادی که از اضافه وزن رنج می بهوی 

 .شاداب داشته باشندو سالم  یزندگی خوب با بدن یک عمر
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و زمانی سالگی وزن من رو به افزایش رفت  0در  همان سنین کودکی و .ازبودموزن نرمالی دارند و فقط من دچار چاقی  من افراد خانوادهدیگر 

 متوجه اضافه وزنم شدم ناراحت و افسرده شده بودم. که

 ام به مشکل برخورده بودم.این مقدار اضافه وزن مشکالت زیادی برای سالمتی من ایجاد کرده بود و برای خرید لباس و فعالیت های روزانه 

از طریق دوستان و مراجعه به سایت با رژیم دکتر کرمانی ، تصمیم به الغری گرفتم و از سخت زندگی کردن خسته شده بودم باالخره یک روز

 آشنا شدم. 

از  ی با مشاوران در ارتباط بودم.تلفن تماس بیشتر از طریقو در مدت رژیم،  شروع برنامه و عادت کردن به برنامه غذایی جدید برایم سخت بود

بین لیست هایی که پیشنهاد شده بود، ، کم کم به روند جدید غذا خورن عادت کردم. رژیم دکتر کرمانی عالی بود در تنوع غذاییآنجایی که 

  داشت. بیشتری لیست دلخواه رضایتم را جلب کرد چون تنوع غذایی

 مشغول شدن بهو یا اینکه  ج. با خوردن کاهو، هویمی متنوع و رنگارنگ خودم را کنترل کندر مواقع گرسنگی سعی می کردم با وجود غذاها

 ،مهمانی بروم تا دچار مشکل نشوم. در جریان کاهش وزنم . در این مدت سعی کردم بسیار کمکاری، جلوی وسوسه های شکم می ایستادم

 رزش کردن، نمی شود به وزن ایده آل رسید.م چون تنها با رژیم گرفتن و بدون ودخیل می دانبسیار ورزش را 

تلخ ترین خاطره ای که از زمان چاقیم دارم، مربوط به زمانی هست که برای خریدن کت و شلوار به فروشگاهی رفتم و فروشنده گفت برای وزن 

 و اگر کت و شلوار دیگه ای میخوای برو الغر شو! لباس را داریمشما فقط این چند 

 با بدنی سالم و چابک دارم. زندگی راحتو می کنم و حاال که الغر شده ام احساس سبکی  پس از کم کردن وزن

شیرین ترین خاطره ای که از طول مدت رژیم دارم این بود که روزی در یک مهمانی دعوت شده بودم و با وجود انواع غذاهای مورد عالقه ام 

مرا تحریک به خوردن می کردند ، را بخورم هر چند که در آن مجلس اطرافیانم رژیمیتوانستم بر هوس خود غلبه کنم و فقط غذای پیشنهادی 

 و می گفتند یک نوبت خوردن اشکالی ندارد!

یک  و با کاهش وزن ،تصمیم جدی بگیرند  ، برای الغریپیشنهاد می کنم برای یک بار هم که شده، برند افرادی که از اضافه وزن رنج می به

 .شاداب داشته باشندو سالم  یدنزندگی خوب با ب عمر
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 آیا اختالل تغذیه ای حس چشایی را تغییر می دهد؟

 

پزشکانی که اختالالت تغذیه ای را درمان می کند معموال درباره یک قانون صحبت می کنند. بدون درمان، یک سوم کسانی که از اختالل 

زندگی دائما در حال دست و پنجه نرم کردن با این مشکل هستند، و یک سوم دیگر تغذیه رنج می برند درمان می شوند، یک سومشان در طول 

درصد این افراد می توانند ریکاوری کنند  03نیز بر اثر این مشکل جان خود را از دست می دهند. با درمان این آمار خیلی بهتر می شود، با درمان 

اما در این میان یک سوال ذهن همه را مشغول کرده: چرا درمان اختالل تغذیه اینقدر درصد نیز تا حدودی ریکاوری به دست خواهند آورد،  23و 

مشکل است؟ اختالل تغذیه ای مواد شیمیایی مغز را به روش های مختلف تغییر می دهد. درمان مناسب برای این بیماری بازگرداندن مواد 

 ری است دشوار.شیمیایی مغز به همان حالت قبل از اختالل است، که خب مسلما ام

 محققان نشان داده اند که اختالل تغذیه ای می تواند:

چندین ماده شیمیایی عصبی را که سیگنال ها را از یک عصب به عصب دیگر منتقل می کنند مختل نماید، در نتیجه الگوهای فکری و  •

 رفتاری تغییر می کند.

شود، مخصوصا اگر بیمار دچار آنورکسیا باشد و به اندازه کافی مواد ریز و درشت باعث تغییر ساختاری و فعالیت های غیر طبیعی در مغز می  •

 مغذی ها را دریافت نکند.

 کاهش ضربان قلب، به صورت بالقوه باعث کمبود اکسیژن در مغز می شود. •

 روشی که مغز به پاداش ها واکنش نشان می دهد را تغییر می دهد. •

 اندازه کلی مغز را کوچک می کند. •
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 تاثیر مضر روی مرکز احساسی مغز می گذارد، که ممکن است منجر به افسردگی، تحریک پذیری و احساس تنهایی کردن شود.  •

 باعث اختالل فکری می شود، از جمله بروز مشکل در انتخاب کردن، تغییر وظایف و اولویت ها. •

به این لیست اضافه کرده: اختالل تغذیه ای می تواند حس چشایی را تغییر دهد. چند سال پیش، محققان متوجه  تحقیقات اخیر یافته ای جدید را

شدند کسانی که به شدت چاق هستند ممکن است به خاطر تفاوت در گیرنده های مزه، شیرینی را کمتر حس کنند، بنابراین برای جبران این 

حقیقات جدید نشان داده عالوه بر ایجاد تغییر روی گیرنده های مزه زبان، مغز کسانی که دچار مشکل غذاهای شیرین بیشتری می خورند. ت

 اختالل تغذیه هستند نیز ممکن است مزه ها را متفاوت با همیشه پردازش کند.

 ری پردازش می کنند. در حالینروزا و خانم هایی که چاق هستند مزه های شیرین را جور دیگ محققان متوجه شدند خانم های مبتال به آنورکسیا

نروزا به شیرینی و طعم ها بیشتر حساس هستند، خانم های چاق کمتر آنها را حس می کنند. مشخص نیست  که خانم های مبتال به آنورکسیا

می شوند.  چشایی که اختالل تغذیه گیرنده های حسی را تغییر می دهد و یا کسانی که به این اختالل حساس هستند دچار این تغییرات در حس

 محققان می گویند در آینده برای درمان اختالالت تغذیه از ایجاد تغییر در حس چشایی کمک می گیرند. 

 اگر خودتان یا یکی از عزیزانتان مبتال به این مشکل هستید، لطفا هرچه زودتر در پی دریافت کمک و درمان باشید.

  کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 این عادات غذایی خوابتان را خراب می کند

ا ر نمی توانید بخوابید؟ شاید دلیلش کارهایی است که در طول روز کردید. در این مقاله می خواهیم عادات غذایی را که مانع خوابتان می شوند

 معرفی کنیم و همچینین توصیه هایی برای خوابی بهتر ارائه دهیم.

 خوریدزود شام می 

 

دیگر دست به غذا نزنید، ممکن است گرسنگی برای خوابتان مشکل به وجود بیاورد. اگر می خواهید  22شام را بخورید و تا ساعت  0اگر ساعت 

 یبا آرامش به سرزمین رویاها سفر کنید بهتر است چند ساعت قبل یک میان وعده میل کرده باشید. از بهترین میان وعده های قبل از خواب م

اب بهتر وتوان کراکر و پنیر را نام برد. به جای پنیر خامه ای از پنیر سفت استفاده کنید، پنیر های سفت تیروزین بیشتری دارند، ترکیبی که به خ

 کالری باشد. باید 203درصد پروتئین تشکیل شده و حاوی  30درصد کربوهیدرات و  00کمک می کند. میان وعده قبل از خواب بهتر است از 

 مواظب باشید خیلی هم دیر وقت غذا نخورید چون ممکن است دچار سوزش سر دل یا دیگر مشکالت شوید.

 در استراحت بعد از ظهر قهوه خوردید
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ساعت طول می کشد تا تنها  0شاید فکر کنید با نوشیدن قهوه بعد از ظهر می توانید برای چند ساعت تمرکز خود را حفظ کنید، اما برای بدن 

 نیمی از کافئین قهوه را هضم و از بین ببرد. این محرک همچنین می تواند باعث عصبانیت و بی خوابی شود. بر اساس تحقیقات سه فنجان قهوه

 وز مقدار مناسبی است. بسیاری از متخصصان توصیه می کنند که اگر با خوابیدن مشکل دارید مصرف کافئین بعد از ظهر را متوقف کنید. در ر

 شامی مفصل خوردید
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ستاده یا ایپرخوری مطمئنا می تواند باعث احساس ناراحتی شود، مخصوصا اگر درست قبل از به خواب رفتن شامی حجیم بخورید. بدن در حالت 

 ینشسته غذا را هضم می کند نه در حالت خوابیده. دراز کشیدن می تواند فرآیند گوارش را طوالنی کند، و این برای خوابتان مزاحمت ایجاد م

 کند.

 شامتان تند بوده

 

ا از خواب دچار سوزش سر دل یبهتر است چند ساعت قبل از اینکه به خواب بروید شامی تند میل نکنید، چون ادویه جات باعث می شود قبل 

سوء هاضمه شوید. وقتی از حالت ایستاده به حالت دراز کش می روید، دیگر جاذبه دوستتان نخواهد بود، آن ادویه جات می توانند وارد مری 

از  غذای تند قبلشوند و سپس دچار رفالکس می شوید، که این هم می تواند خوابتان را بهم بریزد. حتی بر اساس برخی تحقیقات خوردن 

 خواب می تواند باعث کابوس دیدن نیز بشود. 

 برنامه غذایی تان سخت گیرانه است
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تحقیقات نشان داده کسانی که آرام آرام از برنامه غذایی خود کالری کم می کنند و پس از مدتی طوالنی وزنشان را پایین می آورند خواب 

ه برای هیچکس مناسب نیست و به اندازه کافی غذا نخوردن می تواند خواب را برای هر کسی بهتری نیز دارند. رژیم های غذایی سخت گیران

مشکل کند. نباید گرسنه به رخت خواب بروید چون به خواب رفتن بسیار مشکل می شود. گرسنگی به دنبال خود ناراحتی و اضطراب می آورد 

مه غذایی و یا حتی اختالل تغذیه ایست، هنگام خواب دائم به این فکر می کند که مانع خواب هستند. حتی گاهی فردی که به شدت درگیر برنا

 که امروز چه غذایی خوردم؟ چه غذایی نخوردم؟ همین ها باعث باال رفتن اضطراب می شود و به خواب رفتن را مشکل می کند.

 غذاهایی که به خواب کمک می کنند نمی خورید
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وانید برای شب اسموتی با محتوای آب آلبالو، موز، کیوی و یخ درست کنید. موز حاوی منیزیم است، که به اگر مشکل خواب کالفه تان کرده میت

خواب کمک می کند، آب آلبالو به افزایش مالتونین کمک می کند، و کیوی سطح سروتونین در بدن را افزایش می دهد. سروتونین هورمونی 

  است که به آرام کردن ذهن و بدن کمک می کند.

 قبل از خواب بستنی خورده اید
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اهش کخوردن لبنیات پرچرب قبل از خواب می تواند باعث اختالل در خوابتان شود. برنامه های غذایی با فیبر کم، چربی باال، و قند زیاد، باعث 

و باعث ریفالکس معده به مری کیفیت خواب و روند ترمیمی آن روی بدن می شوند. غذاهای پرچرب همچنین می توانند گوارش را کند کنند، 

شوند، که خب مسلم است خواب را دچار مشکل می کند. چربی پس از کربوهیدرات و پروتئین آخرین چیزی است که معده را ترک می کند، 

 بنابراین پرهیز از غذاهای پرچرب قبل از زمان خواب بسیار مهم است. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 غذایی که الکترولیت های بدن را بازسازی می کند 7

 هر کسی که زیاد ورزش کند و –بیشتر ورزشکارها با یک قلپ آب بعد از ورزش می توانند به حالت عادی بازگردند، اما ورزشکاران استقامتی 

باید برای دوباره بدست آوردن مواد معدنی که به واسطه عرق ریختن از دست داده اند بیشتر تالش کنند. نوشیدنی های  –خیلی عرق بریزد 

ه ب ورزشی و بار های انرژی معموال حاوی الکترولیت هستند، اما همانطور که می دانید این موارد معموال مقدار زیادی کالری و قند اضافی نیز

 همراه خود دارند.

و  ،بهتری برای بازسازی الکترولیت های از دست رفته وجود دارد، این ذرات باردار الکتریکی را نیاز داریم تا تعادل مایعات در بدن حفظ شود راه

 به اعصاب و عضالت برای عملکرد بهتر هنگام ورزش کمک شود. برای شروع یک قاشق و چنگال بردارید!

روش را به شما آموزش می دهیم تا  0د، همچنین ویتامین و دیگر ترکیبات محافظ سالمت. در ادامه غذاهای الکترولیت های خیلی بیشتری دارن

 بتوانید خیلی سریع دوباره بدن خود را با الکترولیت های سالم بازسازی کنید.
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 سدیم

هیم. ستند که بیش از هر چیز از دست می دبه ما گفته شده که به سدیم ) نمک ( فقط نه بگوییم، اما وقتی عرق می ریزیم این الکترولیت ها ه

 نمک به بدن کمک می کند آب را در خود حفظ کند، و برای مدت زمان طوالنی تری بدن از آب تامین است.

 همیلی گرم سدیم از بدنتان خارج کند، این مقدار را می توانید با یک شیر کاکائو و یا یک لقمه کر233یک ساعت ورزش و عرق ریختن می تواند 

 بادام زمینی بازگردانید. ورزشکاران می توانند با یک وعده نمکی، مانند سوپ، نیز به بازسازی الکترولیت های بدن کمک کنند. 

 

 کلرید

معموال با سدیم جفت می شود، کلرید را می توانید در نمک سفره و یا غذاهای فرآوری شده، چاشنی ها، سوپ کنسرو شده، و چیپس سیب 

 کرد، این ماده هم مانند نمک آنچنان کمبودش در برنامه غذایی مردم دیده نمی شود.زمینی پیدا 
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مایعات بدن نیاز است نیز با عرق کردن از بدن خرج می  pHماده معدنی که برای تثبیت تعادل مایعات بدن، حجم خون، فشار خون، و سطح  

نید نه میان وعده هایی که پرکالری و ناسالم هستند. زیتون، گوجه فرنگی، کاهو و شود. بهتر است کلرید را با غذایی سالم دوباره به بدن بازگردا

 کرفس از منابع سالم کلرید هستند.

 

 پتاسیم

اگر به دنبال یک میان وعده سرشار از پتاسیم و قابل حمل هستید، میوه های تازه یا خشک شده ای مانند پرتقال، ملون، کشمش، یا زردآلو 

میلی گرم پتاسیم از دست بدهید، که از عملکرد سلول ها و قلب پشتیبانی  033تا  233یک ساعت تمرین سخت، ممکن است بردارید. در طول 

می کند، فشار خون را تنظیم می کند، از سنگ کلیه و از دست رفتن استخوان ها پیشگیری می کند، و نقشی مهم در انقباض عضالت ایفا می 

میلی گرم پتاسیم (. دیگر غذاهای کامل سرشار از  033تا  403نید یک موز متوسط یا بزرگ استفاده کنید ) کند. برای تامین پتاسیم می توا

 پتاسیم عبارتند از سیب زمینی شیرین، سیب زمینی سفید، نخود فرنگی، لوبیا، و سبزیجات سبز برگ از جمله اسفناج و کلم.
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 کلسیم

م ) بیفتید، اما در کنار شیر دیگر منابع غنی کلسیم نیز وجود دارد، مانند نوشیدنی های حاوی کلسیشاید با شنیدن نام کلسیم مستقیم به یاد شیر 

دوغ و کفیر (. شیر یکی از بهترین نوشیدنی هایی است که می توانید برای ریکاوری پس از ورزش میل کنید، چرا؟ شیر حاوی ترکیبی از 

اری پروتئین با کیفیت است، که به ریکاوری عضالت کمک می کند. به برنامه غذایی خود کربوهیدرات، کلسیم، سدیم، و پتاسیم در کنار مقد

 غذاهای سرشار از کلسیم اضافه کنید.
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 منیزیم

در کنار کلسیم، منیزیم نیز به انقباض عضالت، عملکرد عصب ها، فعال سازی آنزیم ها، و توسعه استخوان ها، کمک می کند. برای دوباره پر 

مواد معدنی پس از ورزش توصیخ می شود سبزیجات سبز برگ، غالت سبوس دار، آجیل، کره بادام زمینی، لوبیاها و عدس میل  کردن منابع

ی مکنید. منیزیم به مبارزه با خستگی کمک می کند. وقتی مقدار مواد معدنی بدن پایین باشد بدن در طول فعالیت بدنی اکسیژن بیشتری مطالبه 

 ودتر احساس خستگی می کنید.کند، به همین دلیل ز

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 آیا روزه گرفتن سالم است؟علم چه می گوید؟

) مطلبی که مطالعه می کنید مقاله ترجمه شده ای است از دکتر ویل کالور نویسنده، عصب شناس، متخصص تغذیه و 

 بناینگذار مدیترانه سالمتی (

گرفتن را تنها یک فریضه دینی می دانند، اما واقعا روزه به همینجا ختم می شود؟ در واقعا چنین نیست، این روزها علم ثابت کرده بسیاری روزه 

ه ونکه روزه فواید فراوانی دارد. برای مثال بسیاری از رژیم های شناخته شده در خود قسمتی مانند زمان روزه داری دارند. اگر بخواهم یک نم

( است که در آن یک روز به طور کامل چیزی خورده نمی شود ) این تنها مثالی بود از به کار گیری روزه  0:2مثال بزنم برنامه غذایی ) برایتان 

 در برنامه های غذایی (.

 اند.یب برسعلم درباره فواید روزه گرفتن چه می گوید؟ بیایید بررسی کنیم که چه زمانی روزه داری خوب است و چه زمانی ممکن است آس

 آیا روزه گرفتن برایمان خوب است؟ مزایا و معایب

از یایده اینکه حذف غذا خوردن می تواند سالم باشد شاید در ابتدا متناقض به نظر برسد، چون غذاهای حاوی مواد مغذی هستند و شما به آنها ن

و اینکه چه زمانی غذا می خورید بستگی دارد. اینکه در چه شرایطی  دارید. جواب اینکه روزه می تواند سالم باشد یا خیر به بیش از مقدار کالری

 روزه می گیرید هم تاثیر بزرگی روی تاثیر آن خواهد داشت.

 محدود شدن کالری

اده د بنجامین فرانکلین ) یکی از اولین بنیان گذاران ایاالت متحده ( می گوید: برای باال بردن طول عمرت، غذایت را کمتر کن. تحقیقات نشان

 کاهش مجموع کالری مصرفی در روز می تواند عمل برخی آنتی اکسیدان ها در کاهش عوامل باال برنده سن در مغز و بدن را تقلید کند. 

به عبارت دیگر، یکی از قوی ترین شاخص های طول عمر غذایی که می خورید نیست بلکه مقدار غذایی است که می خورید. آنهایی که کمتر 

 ند بیشتر هم زندگی می کنند.غذا می خور

اد دبا این حال اگر کاهش کالری دریافتی بیش از حد باشد و این کار به صورت مداوم ادامه پیدا کند بدن این شرایط را یک عامل استرس زا قلم

 می کند. پس قرار نیست خود را کامال از غذا خوردن محروم کنیم.

دچار نشانه هایی مانند مقاومت به انسولین می شود و همین می تواند در برخی موارد منجر به برای مثال اگر یک فرد دو روز چیزی نخورد 

 ،دیابت شود. در کنار افزایش هورمون های استرس و مقاومت به انسولین، بدنتان می تواند به حالتی برود که به آن قحطی زدگی بدن می گویند

) کمتر کالری می سوزانید (. حتی بدتر از این، ممکن است بدن چربی هایی که دارد را  در این شرایط سوخت و ساز بدن کاهش پیدا می کند

 حفظ کند.

 روزه داری متناوب
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 روزه داری متناول یعنی مدتی روزه بگیرید و سپس مدتی استراحت کنید. در واقع نوعی رژیم غذایی به حساب می آید.

بدن و وزنتان سالمت باشد. در تحقیقی که روی روزه داری های دینی مانند رمضان محققان می گویند روزه داری متناوب می تواند برای 

صورت گرفت محققان متوجه شدند کسانی که اقدام به روزه داری در این ماه می کنند در واقع دچار هیچگونه مشکل متابولیک مربوط به 

 محدود شدن کالری ها نمی شوند.

 داری متناوب بدست آوردند: آنچه دیگر تحقیقات درباره تاثیر روزه

روز روزه داری دانیل ) در این رسم فرد محصوالت حیوانی و غذاهای حاوی مواد نگه دارنده را مصرف نمی کند ( باعث بهبود  22آیین  •

 پارامترهای سالمت و کاهش خطر بیماری های قلبی می شود.

 شود. LDL/HDLروزه ارتدوکس یونانی نشان داده که می تواند باعث بهبود شاخص های  •

 روزه داری در طول ماه رمضان نشان داده که می تواند تاثیری مثبت روی سیستم ایمنی بدن بگذارد، و همچنین التهاب را پایین آورده و سطح •

 کلسترول را بهبود ببخشد.

 است تا کامال متوجه شد چرا روزه داری تاثیرات مثبتی روی سالمتمان دارد. مسلما به تحقیقات بیشتری نیاز

موضوع فقط مقدار کالری یا عنصر مذهبی نیست، در موارد باال روزه داری سالم چیزی است که در چارچوب ذهن نیز رخ می ده و باعث پاکی 

 تیجه ای سالم برسند.روحی، احساسی و فیزیکی است. ذهن و بدن با هم درگیر می شوند تا به ن

در مقابل، روزه داری ناسالم یعنی فرد فقط روی محروم ساختن خود تمرکز کند، یعنی بدون برنامه ریزی فقط قصدش کاهش غیر هوشمندانه 

 کالری ها باشد.

 سخن پایانی

د. اگر می خواهید از روزه داری به روزه گرفتن به خودی خود برای شما بد یا خوب نیست. بستگی به این دارد که شما چگونه انجامش دهی

عنوان یک رژیم سفت و سخت برای کاهش سریع وزن و مجازات خود برای پرخوری های قبلی استفاده کنید، بدن بر علیه تالشتان عمل 

 خواهد کرد.

ان می شود. دلیلش هم این است که از سوی دیگر، اگر از روزه به عنوان ابزاری برای تمیز کردن فکر، بدن، و روح استفاده می کنید، راهنمایت

 برنامه غذایی بیش از آن چیزی است که فقط می خورید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 ساندویچ پیاز، زیتون و تن ماهی

ون خیک وعده سالم باید به اندازه کافی کربوهیدرات، پروتئین و چربی سالم داشته باشد تا با خوردن آن بدن بتواند انرژی پایدار و سطح قند 

 ثابتی را برای خود ایجاد کند. ساندویچی که در این دستور پخت آموزشش را می خوانید همه این موارد را دارا است. 

 مواد الزم:

 ماهی که روغنش گرفته شده باشد گرم تن 293

 قاشق غذا خوری روغن زیتون خالص 2

 یک چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 یک دوم یک پیاز کوچک، برش داده شده

 یک چهارم فنجان زیتون ریز ریز شده

 روش آماده سازی:

آنها را روی یک نان ساندویچی ) ترجیحا سبوس دار ( در یک کاسه متوسط، تن، فلفل، روغن زیتون، پیاز، و زیتون ها را ترکیب کنید. میکس 

 بریزید و میل کنید.

 اطالعات تغذیه ای:

 وعده در نظر گرفته شده است. هر وعده شامل یک ساندویچ می باشد. 4موادی که در این دستور پخت گفته شد برای 

 اطالعاتی که در ادامه می آید مربوط به یک وعده از این غذا می باشد.

 240: کالری

 درصد 39کالری از چربی در یک وعده: 

 گرم 0چربی در یک وعده: 

 گرم 2چربی اشباع شده در یک وعده: 

 میلی گرم 3کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 330سدیم در یک وعده: 
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 گرم 3کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 2فیبر در یک وعده: 

 گرم 2قند در یک وعده: 

 گرم 22پروتئین در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 سرد یا گرم؟ مزایای هر دو نوع دوش گرفتن

 

دوش گرفتن یکی از اجزای ضروری یک روتین سالم است، اما بسته به دما، مدت زمانی که زیر دوش سپری می کنید ممکن است مزایای 

بپسندید چه گرم، در ادامه می توانید بفهمید چگونه این کار می تواند روی سالمتتان تاثیر بگذارد. شما کدام متفاوتی داشته باشد. چه دوش سرد 

 را بیشتر دوست دارید؟

 بعضی گرمش را دوست دارند

دهید آب گرم دوش آب گرم تنش عضله را التیام و درد گرفتگی عضله را کاهش می دهد. اگر سردوشی قوی دارید که دیگر چه بهتر! اجازه 

 مانند یک ماساژور روی شانه ها، گردن و کمر کار کند.

تحقیقات نشان داده دوش آب گرم می تواند سطح اکسی توسین را باال ببرد و اضطراب را کاهش دهد. هرکسی در کارش استرس را تجربه می 

 کند می تواند از این مزیت دوش آب گرم بهره مند شود.

یک ضد احتقان طبیعی عمل می کند و باعث التیام نشانه های سرماخوردگی می شود، چون بخار آب گرم راه دوش آب گرم همچنین مانند 

 تنفسی را مرطوب می کند.

 بعضی سردش را دوست دارند
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ل به آب دقیقه پایانی دوشتان را تبدی 0در واقع برای بدنمان خیلی خوب هستند!  –به همان شکل غیر قابل تحملی که هستند  –دوش آب سرد 

 سرد کنید تا به بدن شک وارد شود و بیدار شود. این تغییر ناگهانی در دما خستگی بدن را تسکین می دهد و آگاهی ذهنی را باال می برد.

دقیقه گرفته شود. فقط قبل از آزمایش  3تا  2متخصصان برای درمان افسردگی توصیه می کنند دو مرتبه در روز دوش آب خیلی سرد به مدت 

 ن کار با پزشک خود مشورت کنید!ای

دوش آب سرد برای موها و پوستمان بهتر هستند، دوش آب گرم ممکن است باعث خشکی شود، اما دوش آب سرد به پوست و مو کمک می 

 کند تا کمبود آبشان را جبران کنند.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چگونه درست می شوند؟ ) حقایق بیزار کننده (غذاهای فرآوری شده 

هر بار که غذاهای قشنگ فرآوری شده را می خورید آیا اصال به فکر این هستید که چگونه درست شده اند؟ شاید راز ساخت آنها نظرتان را 

 نسبت به خوردن خیلی غذاها تغییر دهد.

 آدامس چگونه ساخته می شود؟

 

 23تا  23امس: شیره گیاهی یا التکس. این ماده در اصل باید از شیره درختان تهیه شود، اما بیشتر آدامس ها تنها مواد اصلی به کار رفته در آد

 تدرصد شیره طبیعی در خود دارند. باقی آن مواد مصنوعی است با نام هایی مانن بوتادین، استایرن، پلی اتیلن، پلی وینیل استات. برای درس

خشک، و سپس ذوب می کنند تا شربت شود. سپس فیلتر می شود، و طعم دارش می کنند و نرم کننده ها را  کردن آدامس التکس را خرد،

 اضافه می کنند. ترکیب قبل از اینکه شکل داده شود ساعت ها ورز داده می شود، سپس به قطعات کوچک تقسیم و بسته بندی می شود. 

 کالباس چونه تولید می شود؟
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ن گوشت هایی مرموز دانست. فرآیند با قطعات بی استفاده گوشت قرمز یا مرغ شروع می شود. کدام قطعات؟ این همان کالباس ها را می توا

قسمت مرموز ماجراست. هر چیزی که هست خرد می شود و سپس به شکل خمیر در آورده می شود. سپس ترکیبی از ادویه جات ) که اینها هم 

خمیری که درست شده به داخل قالب ها منتقل می شود. سپس آب پز یا دودی می شوند، برش داده می مرموز هستند ( اضافه می شود. ترکیب 

 شود و آخر هم بسته بندی.

 چیپس چگونه درست می شود؟
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 تا به حال دقت کردید چیپس ها با سیب زمینی های چیپسی که خودمان درست می کنیم فرق دارند؟ میدانید چرا؟ چون بیشتر این چیپس ها

فقط در فرم سیب زمینی ورق شده هستند. در واقع بیشتر چیپس ها به جای ورق از خمیر پرس شده تهیه می شوند. تکه های سیب زمینی، ذرت 

ن غو آرد برنج، نشاسته گندم و روغن همه با هم ترکیب می شوند تا این خمیر را بسازند. پس از تهیه خمیر برش و شکل داده می شوند تا در رو

درصدشان سیب زمینی است اسپری طعم دهنده زده می شود، بسته بندی می شوند و به  42شوند. در پایان نیز به این چیپس ها که فقط پخته 

 دست من و شما می رسند.

 پنیر ورقه ای چگونه تولید می شود؟
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 20تا  23) که  "پنیر پاستوریزه  "شده باشد دفعه بعد که پنیر ورقه ای پیچیده در پالستیک خریدید، چک کنید که روی بسته بندی نوشته 

رجه د درصد از پنیر طبیعی ساخته شده اند (. پنیر فرآوری شده ترکیبی است از پنیرهای طبیعی مانند چدار یا کالبی، روغن و چربی شیر. پنیر تا

است که باعث می شود ورق پنیر روی ذوب شدن حرارت داده می شود، و سپس با روغن و امولسیون ترکیب می شود، امولسیون افزودنی 

 برگرتان ذوب شود. سپس این ترکیب به صورت بلوک بلوکی در می آید و سرد می شود، برشش می دهند، و بسته بندی می کنند. 

 ژالتین چگونه ساخته می شود؟

http://www.kermany.com


 
 

 

ی م به عنوان ضخیم کننده در غذاهایی مانند ژله یا مارشالو استفاده می شود، ژالتین یک کالژن ضروری است، پروتئینی که در بافت همبند پیدا

وک خ شود. البته از شاخ و سم درست نشده، هرچند چیزهایی که واقعا از آنها درست می شود هم بهتر از اینها نیستند. استخوان و پوست گاو ها و

ها ) مواظب محصوالت خارجی باشید ( در آب گرم یا اسید نرم می شوند، سپس خشک، تصفیه و خالص سازی می شوند تا ژالتین بدست بیاید. 

 برای استفاده به عنوان ضخیم کننده، ژالتین را به شکل پودر یا گرانول در می آورند. 

 کیک برنجی چگونه تولید می شود؟
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ثانیه،  23تا  2برنج مرطوب شده در قالبی قرار می گیرد که حرارت داده می شود، و سپس در یک وکیوم تحت فشار قرارش می دهند. بعد از 

 برنج مانند پاپ کورن می ترکد. همین که ترکید طعم دهنده ها رویش اسپری می شوند و قبل از بسته بندی اجازه می دهند تا خشک شود. 

 یا تبخیر شده چگونه تولید می شود؟ شیر غلیظ شده
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ی م برای باال بردن عمر مفیدش، شیر را تبخیر می کنند: پاستوریزه می شود، در فشار پایین تر از فشار جو قرار داده می شود، و سپس جوشانده

تاخیر میفتد. سپس آن ا همگن می  درصد جامد می کند، و به همین خاطر خراب شدنش به 43تا  33شود. این فرآیند تبخیر در خالء شیر را 

به آن اضافه می کنند. تفاوت بین شیر تبخیر شده و تغلیظ شده: شیر تغلیظ شده  Dکنند و قبل از کنسرو کردن نمک تثبیت کننده و ویتامین 

 همان شیر تبخیر شده است با نقدار زیادی قند اضافی.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 آیا قندهای مصنوعی از قندهای واقعی مضرتر هستند؟

 

 شیرین کننده های مصنوعی همه جا را گرفته اند، سوپر مارکت ها، کافی شاپ ها، نوشیدنی ها، بستنی و حتی ماست. گفته می شود این ماده به

 ظاهر رژیمی باعث می شود مصرف کننده نسبت به قند واقعی کالری کمتری دریافت کند.

 هحقیقات جدیدی که محققان دانشگاه تورنتو انجام داده اند نشان داده جایگزین های قند به ویژه آسپارتام، می توانند اگر اضافه وزن داشتاما ت

ساعت گذشته خود  24فرد بالغ را بررسی کردند و خواستند برنامه غذایی  2.233باشید باعث افزایش خطر ابتال به دیابت شوند. محققان بیش از 

ا بازگو کنند. بر اساس عادات غذایی محققان این افراد را به گروه های مصرف کنندگان قند مصنوعی )آسپارتام و یا ساخارین ( و مصرف ر

 کنندگان قند واقعی )گلوکز و فروکتوز ( تقسیم کردند.

بدن  نها متوجه شدند هضم آسپارتام تواناییسپس محققان بررسی کردند که بدن داوطلبان چقدر خوب قادر به شکستن انواع مختلف قند است. آ

قند  هافراد چاق در تنظیم سطح گلوکز را مختل می کند، اما در افراد الغر چنین تاثیری مشاهده نشد. محققان تاثیر منفی مشابه را در افرادی ک

 واقعی مصرف می کردند مشاهده نکردند ) چه چاق چه الغر (. 

 هستند؟ آیا شما هم استفاده می کنید؟ شیرین کننده های مصنوعی چه چیزی
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شیرین کننده های مصنوعی مواد شیمیایی هستند که جایگزین قند می شوند. بیشتر آنها از قند طبیعی شیرین تر هستند. بر اساس اعالم 

کننده های مصنوعی  الوز. شیرینکلینیک تحقیقاتی مایو شیرین کننده های مصنوعی عبارتند از: پتاسیم آسه سولفام، آسپارتام، ساخارین، و سوکر

 ، و ترهالوز.Naturloseترکیبی نیز عبارتند از: عصاره استویا، 

 قند طبیعی نیز در شکل های مختلف عرضه می شود مانند، شهد آگاو، قند خرما، آب میوه از کنسانتره، عسل، شربت افرا و مالس.

 کدام نوع قند از همه بهتر است؟

نیز به آنها اشاره شد، انتخاب یک شیرین کننده سالم واقعا گیج کننده است. به صورت کلی قند طبیعی بهترین انتخاب  با این همه گزینه که باال

است چون بدن همیشه قادر به تشخیص و سوزاندن قندهای مصنوعی نیست. پس قهوه و چای خود را با هرچه می خواهید شیرین کنید ابتدا در 

 را دارد یا خیر. نظر داشته باشید که آیا ارزشش

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 روزه گرفتن برای باکتری های خوب روده مفید است؟

قدرت روزه گرفتن و مزایای باکتری های خوب روده دو موضوع مهم هستند که در سال های اخیر بارها و بارها به واسطه تحقیقات مفید 

شده. حاال تحقیقات این دو را با هم ترکیب کرده اند تا نشان دهند روزه گرفتن و باکتری های خوب روده چگونه می توانند با هم بودنشان ثابت 

 باعث سالمتر، متناسب تر، و حتی شادتر شدنتان شوند.

طول روزه داری محافظت کنند، بر اساس  روزه گرفتن می تواند از میکروبیوم روده محافظت کند و در عوض آن باکتری ها می توانند از بدن در

تحقیقات جدیدی که این هفته در مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم منتشر شد، محققان به این نتیجه رسیدند که روزه گرفتن و باکتری های 

ی سریع تی مریض شدید به بهبودخوب روده هر دو می توانند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شوند، در برابر بیماری ها محافظتتان کنند، و وق

 ترتان کمک کنند. تحقیقات جدید نشان داد روزه باعث تلنگر ژنتیکی می شود که یک واکنش ضد التهابی در روده را فعال می کند، و از شما و

 باکتری های خوبتان محافظت می کند.

ندان می گویند این ژن های مربوط به سوخت و ساز این این تحقیقات روی مگس های میوه انجام گرفت که خب انسان نیستند، اما دانشم

مگس ها بسیار شبیه به انسان است، و این سرنخ را بدست می دهد که سیستم بدن انسان چگونه واکنش نشان می دهد. همچنین محققان 

 متوجه شدند مگس هایی که در حالت روزه داری قرار گرفتن دو برابر دیگر هم نوعان خود عمر کردند.

ین بدان معنا نیست که روزه گرفتن باعث می شود دو برابر عمر کنید ) ما هم دوست داشتیم به همین سادگی باشد! ( اما به شواهد و مدارک ا

 بیشتری نیاز است تا بفهمیم که روزه واقعا چنین تاثیری هم دارد. تحقیقات جدید نشان داد عالوه بر افزایش میکروبیوم روده و محافظت از

ایمنی بدن، روزه داری می تواند باعث بهبود خلق و خو، افزایش حساسیت به انسولین، کمک به ساخت عضله، افزایش سرعت سوخت و  سیستم

 ساز، و همچنین کمک به سوزاندن چربی ها شود.

 خورید.  تی مشخص چیزی نمییکی از بهترین چیزها درباره روزه گرفتن این است که، انجامش بسیار ساده است: یعنی شما از یک ساعت تا ساع

اگر اصولی روزه بگیرید می توانید عالوه بر خوردن وعده های مورد عالقه خود کاهش وزن و کمتر خوردن را هم تجربه کنید. قبل از روزه 

 می کند.شان نگرفتن اگر بیماری خاصی دارید ابتدا با پزشک مشورت کنید. روزه گرفتن معموال برای بیشتر مردم ایمن است و دچار مشکل

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 سوپ مرغ و سبزیجات بهاری

 

سوپی تازه و سبک که می تواند به خوبی معده را برای وعده های بعدی آماده کند. با سوپ مرغ و سبزیجات در کوتاه ترین زمان ممکن می 

 توانید مقدار بسیار زیادی مواد مغذی به بدن برسانید. 

 مواد الزم:

 یک و یک دوم قاشق غذا خوری روغن کانوال

 ان، که به قطعات کوچک برش خورده باشدگرم ران مرغ بدون پوست و استخو 403

 یک فنجان تره فرنگی که نازک برش خورده باشد

 یک فنجان هویج که به صورت مورب برش خورده باشد

 چهار فنجان آب مرغ بدون نمک 

 سه برگ تازه آویشن

 یک فنجان نخود فرنگی 

 یک دوم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 سه هشتم قاشق چای خوری نمک
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 برگ کاهو تکه تکه شدهسه فنجان 

 یک سوم فنجان برگ جعفری تازه

 گرم پنیر پیتزا رنده شده 22

 روش پخت:

 یک قابلمه بزرگ را روی حرارت متوسط رو به باال گرم کنید. یک و یک دوم قاشق چای خوری روغن اضافه کنید، قابلمه را تکان دهید تا تمام

زمانی که قهوه ای رنگ شود بپزید. مرغ را مرتب در قابلمه بچرخانید، بعد از پخت مرغ را از دقیقه یا تا  0آن چرب شود. مرغ را اضافه کنید، 

 قابلمه بیرون بیاورید.

دقیقه بپزید. آب  0یک قاشق غذا خوری روغن باقی مانده را به قابلمه اضافه کنید، تکان دهید تا چرب شود. تره فرنگی و هویج را اضافه کنید، 

دقیقه یا تا زمانی که هویج ها نرم شوند بپزد.  2ه کنید، آب مرغ را به جوش بیاورید. درپوش قابلمه را بگذارید و اجازه دهید مرغ و آویشن را اضاف

دقیقه بپزید. آویشن را از قابلمه جدا کنید، قابلمه را از روی حرارت بردارید. کاهو و جعفری را  3مرغ، نخود فرنگی، نمک و فلفل، را اضافه کنید و 

 ی سوپ بریزید. در چهار کاسه یک و یک دوم فنجان سوپ بریزید. روی هر کدام از کاسه یک قاشق غذا خوری پنیر بریزید.رو

 اطالعات تغذیه ای:

 وعده در نظر گرفته شده، هر وعده شامل یک و یک دوم فنجان سوپ می شود. 4موادی که در این دستور پخت به کار رفته است برای 

 دامه می آید مربوط به یک وعده می باشد.اطالعاتی که در ا

 200کالری: 

 گرم 22.2چربی در یک وعده: 

 گرم 2.2چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 0.0چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 2.2چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 32پروتئین در یک وعده: 

 گرم 24کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 4یک وعده: فیبر در 
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 میلی گرم 223کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 3آهن در یک وعده: 

 میلی گرم 002سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 200کلسیم در یک وعده: 

 گرم 0قند در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 سوپ گوجه فرنگی و ریحان

 

العاده سبک و خوش طعم برای شروع وعده غذایی. در کنار سبزیجات حاوی پروتئین نیز هست که به احساس سیری کمک خواهند سوپی فوق 

 کرد. ماه رمضان می توانید از این سوپ برای شروع افطار کمک بگیرید.

 مواد الزم:

 ( گوجه گوجه فرنگی بزرگ 4فنجان گوجه فرنگی بدون دانه و برش داده شده ) حدود  4

 چهار فنجان آب گوجه فرنگی کم نمک

 یک سوم فنجان برگ ریحان تازه

 یک فنجان شیر کم چرب

 یک چهارم قاشق چای خوری نمک

 یک چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه

 یک دوم فنجان، پنیر خامه ای کم چرب، نرم شده

 برگ های زیجان که ریز خرد شده باشند ) اختیاری (
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 فرانسویبرش مورب کوچک نان  2

 روش پخت:

یم ن برش های گوجه فرنگی و آب گوجه را در یک قابلمه متوسط به جوش بیاورید. حرارت را پایین بیاورید، درب قابلمه را بردارید و اجازه دهید

 ساعت بجوشد.

میکس پوره شده را با قابلمه  ترکیب گوجه فرنگی را به همراه ریحان در مخلوط کن قرار دهید، این دو را مخلوط کنید تا کامال نرم شوند.

 )برگردانید، شیر، نمک و فلفل را اضافه کنید. پنیر خامه ای را اضافه کنید و خوب بهم بزنید، سپس روی حرارت متوسط بپزیدش تا ضخیم شود 

 نسوی سرو کنید.دقیقه (. سوپ را در کاسه ها بکشید و اگر خواستید با ریجان تزئینشان کنید و به همراه قطعات نان فرا 0حدود 

 نکته: باقی سوپ را می توانید در ظروف مخصوص منجمد کنید و تا یک هفته نگه دارید.

 اطالعات تغذیه ای:

 وعده می باشد، هر وعده شامل یک فنجان سوپ و یک برش مورب نان فرانسوی است. 2موادی که در این دستور پخت به کار رفته برای 

 بوط به یک وعده از این سوپ می باشد.اطالعاتی که در ادامه می آید مر

 233کالری: 

 درصد 33کالری از چربی در یک وعده: 

 گرم 4.4چربی در یک وعده: 

 گرم 2.4چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 2.3چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.4چربی دارای حلقه های اشباع نشده در یک وعده: 

 گرم 0.4پروتئین در یک وعده: 

 گرم 22.9کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 2.0فیبر در یک وعده: 

 میلی گرم 22کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 2.0آهن در یک وعده: 
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 میلی گرم 323سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 99کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 متناوب چگونه می تواند باعث چربی سوزی شود؟روزه داری 

 

مطلبی که مطالعه می فرمایید ترجمه ای است از مقاله ناتان وایب استراتژیست سبک زندگی و سالمت، و بنیان گذار 

 . Eat.Exercise.Live.Differentlyبالگ 

 

و فرهنگ جامعه مجبورمان می کند خوردن را متوقف کنیم و هر چند وقت یکبار این فکر به سرمان می زند که چند کیلویی کم کنیم. باورها 

روی تردمیل بپریم و کیلومترها بدویم. چنین برنامه ریزی وحشتناک و ناسالم است، سطح انرژی تان را کاهش می دهد و آماده شکستتان می 

 .کند. خوشبختانه روش بهتری برای سرعت بخشیدن به کاهش وزن وجود دارد: روزه داری متناوب

ت روزه داری متناوب رویکردی است به کاهش وزن که در آن، فرد چرخه ای از دو دوره روزه داری و غذا خوردن را می گذراند. اگر این کار درس

 انجام شود، در طول روزه داری با کمترین کمبود انرژی مواجه خواهید شد و مشکلی هم برای سوخت و ساز بدن به وجود نخواهد آمد.

چگونه انجامش دهیم؟ بهترین روش برنامه ریزی مناسب برای وعده ها و استفاده از غذاهایی با باالترین مقدار مواد مغذی است. روزه بنابراین، 

در بدن می شود، که این هورمون یکی از  داری روی باکتری های خوب روده تاثیر مثبت دارد و همچنین باعث افزایش هورمون آدیپونکتین

 ربی سوزی بدن به حساب می آید.موارد کلیدی در چ

بسیار خب حاال که قرار است بیشتر از نصف روز غذا نخوریم، مزایایش چیست؟ در ادامه به شما خواهیم گفت که روزه داری چگونه می تواند 

 چربی سوزی را سرعت ببخشد.

 افزایش حالت روزه طبیعی بدن -1
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جایی که بدن شروع به چربی سوزی می کند. این یعنی بدون انجام کاری ) به جز دراز وقتی به خواب می روید بدن وارد حالت روزه می شود 

کشیدن در رختخواب و نفس کشیدن ( بدنتان در حال سوزاندن کالری از چربی ها است. همان دقیقه ای که از خواب بیدار می شوید و اولین 

مونی که برای ذخیره سازی چربی است، بنابراین حالت روزه داری که در آن غذای خود را می خورید بدن شروع به تولید انسولین می کند، هور

د یقرار داشتید از بین می رود. با روزه داری متناوب می توانید این مرحله را برای چند ساعت بیشتر نگهدارید، بنابراین چربی بیشتری خواه

 سوزاند.

 به کنترل اشتها کمک می کند -2

یق پذیر است، خود را با روتین روزه داری هماهنگ می کند، همین که این اتفاق رخ دهد شاهد خواهید بود که از آنجا که بدن بسیار تطب

کنترلتان روی اشتها و پیشگیری از هوس های غذایی چقدر بهتر می شود. بدن به خود می آموزد که چگونه می تواند با استفاده از چربی های 

 ان منبع دیگری از انرژی استفاده کند.خود بهتر کار کند و از آنها به عنو

 سطح انرژی تان را تثبیت می کند -3

همین که بدنتان موفق شد بیشتر از چربی ها به عنوان سوخت دوم استفاده کند، انرژی تان در طول روز ثبات بیشتری پیدا می کند. داشتن 

 خوری های بی مورد.سطح انرژی ثابت کلید اراده است برای جلوگیری از هوس های غذایی و پر

 قابلیت بدن برای ترمیم و سم زدایی را افزایش می دهد -4

فرآیند گوارش غذا بیشترین توجه و انرژی بدن را معطوف به خودش می کند. وقتی مرتب در حال خوردن و گوارش باشید، بدنتان زمان و منابع 

دهید که روی دیگر فرآیندها تمرکز کند، این یعنی بر اثر  ان این فرصت را میبرای نگهداری و ترمیم کم می آورد. وقتی روزه می گیرید، به بدنت

یش اروزه تولید هورمون های رشد انسان می تواند افزایش پیدا کند. بدنی که سالم باشد و به درستی کار کند، کاهش وزن یا تثبیت وزن سالم بر

 خیلی ساده تر می شود.

 کرمانی (کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر 
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 خوردن انگور می تواند به الغر شدنم کمک کند؟

 

نامه رتمام انواع انگور سرشار از آنتی اکسیدان، ویتامین، فیبر و کم کالری هستند. مانند دیگر میوه ها، خوردن انگور به عنوان بخشی از یک ب

 جمله کمک به کاهش وزن.غذایی سالم می تواند مزایای فراوانی برای سالمت بدن داشته باشد از 

استفاده از رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات با کاهش خطر بیماری های خاص همراه است. حتی پوست انگور هم حاوی آنتی اکسیدانی به 

 نام رسوراترول است.

 ل آن روی بدن هستند.تحقیقات زیادی روی رسوراترول انجام گرفته است و محققان همچنان در حال تحقیق برای کشف تاثیر کام

انگورها به طرز شگفت آوری همه کاره هستند و می توان از آنها به روش های بی شماری استفاده کرد. از آنجا که این میوه شیرین است، 

 هتان دارد.نگاستفاده از آنها به جای میان وعده های پرکالری می تواند میلتان به شیرینی را برطرف کند و بدون دریافت کالری اضافی سیر 

 اطالعات تغذیه ای انگور
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کالری دارد. انگورها تقریبا بدون چربی هستند و مقداری پروتئین نیز در خود  233الی  03بسته به نوع و اندازه انگور، یک فنجان انگور حدود 

 دارند.

 فیبر در خود دارد. انگورها به صورت کلی کربوهیدرات هستند و فیبر نیز دارند. یک فنجان انگور یک الی دو گرم

و یک درصد  B6درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین  C ،0درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین  0میلی گرم پتاسیم،  233یک فنجان انگور حدود 

 (، آهن و منیزیم را تامین می کند. Aاز نیاز روزانه به کلسیم، بتا کاروتن ) ویتامین 

 مزایای آنتی اکسیدان

وجود مقدار زیادی آنتی اکسیدان در انگور، خوردن انگور همراه است با مزایای فراوانی برای بیماری های قلب و عروق و بعضی سرطان به دلیل 

 ها.

 هسته انگور باالترین تمرکز آنتی اکسیدان ها را دارد بعد از آن پوست انگور و در آخر نیز گوشتش قرار دارد. 

 میزان آنتی اکسیدان در خانواده آنتوسیانین را دارند. دلیل قرمز یا بنفش بودن انگورها همین آنتوسیانین است. انگور های قرمز و بنفش باالترین

 فنول های انگور هستند که نشان داده اند می توانند تاثیرات مثبتی در سالمت بدن داشته باشند. رسوراترول، کورستین و فالونوئیدها، دیگر پلی

آنتی اکسیدان باال از غذاها، مانند انگور، می تواند بدن را از التهاب ها ایمن کند و سلول ها را از آسیب رادیکال های آزاد  داشتن برنامه غذایی با

 محافظت کند.

 برخی تحقیقات روی حیوانات نشان داده رسوراترول می تواند روی حساسیت به انسولین و مصرف انرژی تاثیر بگذارد.

مصرف انرژی را تنظیم  2وی انسان انجام شد محققان دریافتند رسوراترول می تواند در بیماران مبتال به دیابت نوع ر 2324در تحقیقی که سال 

 کند.

 .رسوراترول می تواند روی مصرف انرژی عضالت و حساسیت به انسولین تاثیر بگذارد، اما هنوز برای اثبات کامل به تحقیقات بیشتری نیاز است

 سالمت قلب

 ی توانند به دالیل زیادی برای سالمت قلب مفید باشند. اول، مانند همه میوه ها سبزیجات، انگور ها سرشار از پتاسیم هستند.انگورها م

 دریافت مقدار کافی پتاسیم برای سالمت قلب توصیه می شود. پتاسیم به تنظیم فشار خون و همچنین تنظیم ضربان قلب کمک می کند.

 میلی گرم است. 4.933لی گرم پتاسیم دارد، و میزان نیاز روزانه به پتاسیم برای افراد بالغ می 233یک وعده انگور حدود 

زیجات به ببسیاری از مردم مقدار پتاسیم مورد نیاز روزانه را نمی توانند از غذاها دریافت کنند، بنابراین اضافه کردن انگور و دیگر میوه ها و س

 ین مقدار کمکتان کند.برنامه غذایی می تواند در رسیدن به ا
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 در برخی تحقیقات نشان داده شده که رسوراترول می تواند از قلب و عروق محافظت کند.

 مزایای کاهش وزن

 قانگورها سرشار از مواد مغذی و آنتی اکسیدان ها هستند و همانطور که گفته شد این مواد به جلگیری از آسیب ها و بهبود سالمت قلب و عرو

 کمک می کنند. 

 با این حال، آیا واقعا خوردن انگور به کاهش وزن کمک می کند؟

 مهم نیست چه غذایی می خورید، هیچکدام نمی توانند باعث شوند از بدنتان وزن و چربی کم شود.

الری وز را با کمترین کاما با انتخاب غذاهای درستی مانند انگور که کم کالری هستند و سرشار از مواد مغذی می توانید انرژی مورد نیاز خود در ر

 تامین کنید و همین می تواند به کاهش وزنتان کمک کند. 

ود خهمه میوه ها و سبزیجات سرشار از آب و فیبر هستند. این یعنی می توانید حجم بیشتری از این نوع غذاها را میل کنید و با کمترین کالری 

 را راضی نگه دارید.

 مانند شکالت، شیرینی، و غیره، می تواند برای کاهش وزن مفید باشد. خوردن انگور به جای غذاهای پرکالری،

 قند موجود در انگور چه؟

 باعث نگرانی است؟ تحقیقات نشان داده که برعکس این ماجرا حقیقت دارد. 2انگورها قند باالیی دارند، آیا این برای کاهش وزن و دیابت نوع 

نفر انجام دادند متوجه شدند، خوردن میوه های کامل برابر است با کاهش خطر  220.333ی که روی محققان دانشگاه هاروارد، در تحقیق و آنالیز

 .2ابتال به دیابت نوع 

درصد افزایش  22خود را تا  2همچنین محققان دریافتند افرادی که روزی یک یا دو مرتبه آب میوه مصرف می کنند خطر ابتال به دیابت نوع 

 می دهند. 

 استفاده از میوه ها نیز مهم است و شاید تنها استفاده از آب آنها زیاد فکر خوبی نباشد.این یعنی فرم 

 .اگر همین حاال هم دیابت دارید و یا انسولین استفاده می کنید، قبل از اضافه کردن انگور به برنامه غذایی خود حتما با پزشک مشور کنید

 عالوه بر استفاده انگور به عنوان میان وعده، می توانید آن را به ساالد و اسموتی نیز اضافه کنید. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 رویکردی غذایی برای محافظت از دندان های کودکان

 

ته. در واقع تحقیقات آکادمی آمریکایی دندانپزشکی کودکان سال گذشته افزایش چشم گیری داش 33شیوع پوسیدگی دندان در کودکان نسبت به 

 نشان داده پوسیدگی دندان در حال حاضر شایع ترین بیماری مزمن در میان کودکان است. 

حتی مهمتر از مسواک و شستشوی دهان. می توانید با تغییرات  –به عنوان یک دندان پزشک، اولین رویکرد من تمرکز روی برنامه غذایی است 

 درصد جلوی پوسیدگی دندان ها را بگیرید. 233غذایی ساده 

بسیاری از والدین بیشتر نگران این هستند که به اندازه کافی دندان های کودکشان را مسواک بزنند، و شستشو بدهند، و همچنین نوشابه و 

 نند که از ایجاد حفره روی دندان کودک جلوگیری شود.شیرینی را به حداقل برسا

اما ایجاد حفره روی دندان بدون مصرف نوشابه و شیرینی نیز ممکن است. فرای هر استعداد ژنتیکی برای پوسیدگی دندان، مجرمان اصلی 

غذاهایی که ما معموال به کودکان خود می غذاهایی هستند که مقدار زیادی کربوهیدرات ساده دارند و باعث ایجاد حفره روی دندان می شود. 

 دهیم، مانند غالت خشک، کراکر، و میوه های خشک، تبدیل به اسید الکتیک می شوند و مینای دندان را از بین می برند.

ند و خبر حذف کن اما والدینی که فرزندی خردسال دارند می دانند نمی شود چنین کربوهیدرات هایی را به صورت کلی از برنامه غذایی کودکشان

خوب این است که نیازی هم به این کار نیست. به این دلیل که مقدار مصرف مهم نیست بلکه تعداد دفعاتی که یک کربوهیدرات ساده با دندان 
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رعه جتماس پیدا می کند مهم است. برای مثال نوشیدن یک اسموتی یکجا خیلی بهتر است تا اینکه همان اسموتی را طی چند ساعت و جرعه 

 بخورید. برنامه به صفر رساندن پوسیدگی دندان را اگر درست انجام دهید نیازی به ایجاد تغییر اساسی در برنامه غذایی خانواده نیست.

اصل که توصیه می کنم عمل  0به این  –همچنین فرزندان بزرگتر و افراد بالغ  –برای رساندن احتمال پوسیدگی دندان به صفر در کودک خود 

 :کنید

 از دندان های شیری محافظت کنید -1

 0تا  0به دام این خرافه نیفتید که دندان شیری بی اهمیت است چون کودک آن را از دست می دهد. با وجود اینکه دندان های کودک از  

سالگی نگه می دارد. پوسیدگی در دندان های کودک باید  22یا  23سالگی شروع به افتادن می کنند، اما کودک دندان های پشتی را تا زمان 

 از پوسیدگی با برنامه غذایی مناسب پیشگیری کنید، حتی در سنین کم، با این کار به آینده دندان های او خدمت کرده اید.درمان شود. 

 غذاهای مناسب دندان به کودک بدهید -2

ود یک تکه دک خچربی، پروتئین و فیبر باعث پوسیدگی نمی شوند، اما کربوهیدرات های ساده یا فرآوری شده می شوند. این یعنی اگر به کو

 درصد بدهید بهتر است تا کراکر، چیپس و یا حتی یک مشت کشمش. 93شکالت تلخ 

 ینشاسته ها، شامل نه تنها قندها بلکه تمام خشکبارها، آرد های فرآوری شده می شود که به دندان ها می چسبند و باعث درصد باالیی پوسیدگ

ازه بهتر است از خوردن کراکر و میوه های خشک شده. مجبور نیستید همه کربوهیدرات ها می شوند. به همین دلیل، خوردن نان و میوه های ت

 را از برنامه غذایی حذف کنید، فقط باید کیفیت کربوهیدرات ها و نحوه مصرفشان را تغییر دهید.

 به جای شلخته غذا خوردن منظم غذا بخورید -3

شستشو می دهید اما اجازه می دهید کل روز شیر کاکائو بخورد، او همچنان در خطر پوسیدگی اگر دو بار در روز دهان و دندان های فرزندتان را 

 قرار خواهد داشت. 

 به این شکل ببینیدش: غذاهای سرشار از کربوهیدرات + تعداد دفعات تماس با دندان = پوسیدگی

و در طول روز شیر و آب میوه بخورد در واقع او در مسیر  این یعنی اگر به کودک اجازه دهید هر وقت خواست به سراغ میان وعده ها برود،

وعده در روز قرار  0پوسیده کردن دندان هایش کمک کرده اید. دندان ها تا ساعت ها به اسید های پوسیده کننده دندان آغشته می ماند. برای او 

 هید تا دندان ها و دهانش شسته شود.دهید و فقط در این زمان ها غذا خورده شود، همچنین در بین وعده ها به او آب د

 آب را هم پیمان خود کنید -4

نوشیدن آب همراه وعده های غذایی یا بالفاصله پس از آنها، راه حلی ساده برای کاهش احتمال پوسیدگی است. اگر کودکتان بین وعده ها 

 احساس تشنگی کرد، به جای آب میوه یا شیر به او آب دهید.
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 ن و شستشوی دهان را بیاموزیدبه کودک مسواک زد -5

 و باکتری های درون دهان کربوهیدرات های ساده را می شکنند و تبدیل به اسید الکتیک پوسیده کننده دندان می کنند. از بین بردن باکتری ها

برای درست مسواک زدن  سالگی برسند 0یا  0کاهش کربوهیدرات های ساده کلید پیشگیری از پوسیدگی دندان است. کودکان تا زمانی که به 

 به کمک والدین خود احتیاج دارند. 

رای بوالدین قبل از خواباندن کودک باید دندان هایش را خوب مسواک بزنند، و پس از آن نیز به جز آب دیگر نباید چیزی خورده یا نوشیده شود. 

سالگی رسیدند کودک باید خود دو بار در روز  9یا  0ینکه به ثانیه طول بکشد، بعد از ا 33تا  23کودکان کم سن و سال مسواک زدن شاید تنها 

 دقیقه دندان هایش را مسواک بزند.  2به مدت 

درصدی از پوسیدگی دندان به این معناست که برای غذا خوردن کودک زمان بندی کنید، به او  233سخن پایانی: القای عادت پیشگیری 

 هید تا هر روز دو مرتبه دندان ها را مسواک بزند و بشوید.غذاهای دوستدار دندان بدهید، و به او یاد د

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 شربت آگوا فرسکا دی پپینو

 

ند ت آگوا فرسکا دی پپینو یک شربت مکزیکی است که برای روزهای گرم سال ساخته شده. مکزیکی ها معموال این شربت را همراه با غذاهای

 می خورند. مسلما طعم این شربت با تجربه ای که تا به حال از نوشیدنی ها داشته اید متفاوت خواهد بود.

 مواد الزم:

 فنجان خیار بدون هسته و پوست کنده ) تقریبا دو خیار بزرگ ( 3

 یک چهارم فنجان شکر

 قاشق غذا خوری آب لیمو تازه 3
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 ( بدون هسته یک چهارم فلفل سرانو ) یا فلفل سبز تند

 فنجان آب 3

 یخ

 برش های لیمو ) اختیاری (

 برش های خیار ) اختیاری (

 روش آماده سازی:

 چهار مورد اول در لیست مواد الزم را در مخلوط کن با هم ترکیب کنید. سه فنجان آب اضافه کنید، میکس را داخل یک ظرف در بسته بریزید و

 یک شب در یخچال نگهداری کنید. 

یار را از روی یک صافی به خوبی رد کنید. مواد جامدی که باال مانده را دور بریزید. شربت بدست آمده را همراه با یخ و برش های خیار ترکیب خ

 و لیمو سرو کنید.

 اطالعات تغذیه ای:

 ن است.وعده در نظر گرفته شده است، هر وعده از این شربت حدود یک فنجا 4مواد گفته شده در این دستور پخت برای 

 اطالعاتی که در ادامه می آید مربوط به یک وعده است.

 04کالری: 

 گرم 3.2چربی در یک وعده: 

 گرم 3.3چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.3چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.3چربی حاوی حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.2پروتئین در یک وعده: 

 گرم 24وعده: کربوهدیرات در یک 

 گرم 3.2فیبر در یک وعده: 
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 میلی گرم 3.3کلسترول در یک وعده: 

 میلی گرم 3.2آهن در یک وعده:  

 میلی گرم 0سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 22کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 فرزندانمان آسان کنیمروزه گرفتن را با این نکات برای 

 

با اینکه در اسالم روزه گرفتن تا سن بلوغ بر کسی واجب نمی شود، بسیاری از کودکان دوست دارند در طول این ماه روزه بگیرند. اگر می 

 ساده و لذت بخش کنید.خواهید به فرزند خود اجازه دهید تا برای اولین بار روزه بگیرد، باید نکاتی را رعایت کنید که این روند را برای او 

 آماده سازی برای رمضان:

این مهمترین قسمت اولین روزه ای است که فرزندتان می خواهد بگیرد. ابتدا باید برای کودک شرح دهید که به چه دلیل روزه می گیرد و 

پاداش این کار چیست. کودک تنها زمانی که به درک کاملی از روزه گرفتن می رسد می تواند درست روزه بگیرد. برایش توضیح دهید که روزه 

 خود از جمله درست رفتار کردن، کمک به نیازمندان، پرهیز از گفتن حرف های نادرست و تجربه ای معنوی است.  آداب مخصوص

 در رمضان چه کارهایی بکنیم:

ی راب با شروع ماه روزه داری، الگوهای خواب و غذا خوردن کودکتان تغییر می کند. برای اینکه روزه گرفتن ) در صورتی که والدین اجازه دهند (

 کودک ساده شود توصیه هایی را در ادامه می آوریم:

فرزند خود را زودتر بخوابانید تا مطمئن شوید هنگام سحر سر وقت بیدار می شود. این کار جلوی دچار شدن آنها به کمبود خواب را هم می  -2

 گیرد. ممکن است فرزندتان به کالس آموزشی برود پس باید از نظر ذهنی هوشیار باشد.
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 سحر باید حاوی غذاهای سالم پر انرژی مانند شیر و تخم مرغ باشد. برای فرزندتان آب میوه تازه یا دیگر نوشیدنی های سالم تهیه کنید تا -2

 آب بدنشان تمام روز تامین بماند. مصرف میوه و سبزیجات نیز بسیار مهم است.

نه با عجله. می توانید با تعریف کردن داستان هایی از روزه داری های خود  طوری برنامه ریزی کنید که فرزندتان سحری را با آرامش بخورد -3

 این کار را برایشان لذت بخش تر نیز بکنید.

 ساعت خواب و یک چرت روزانه به آنها کمک می کند راحت تر روز را بگذرانند. 2اجازه دهید فرزندتان بعد از سحر کمی دیرتر بخوابد.  -4

 بخش کنید، آنها را وارد فعالیت های خیر خواهانه، غذا دادن به فقرا و نماز خواندن با دیگر اعضای خانواده کنید. روز را برایشان لذت -0

 فرزندتان را از ورزش ها و فعالیت های شدید منع کنید، چون در طول روزه داری باعث ضعیف و تشنه شدنشان می شود. -0

 نید. غذاها و دسرهای مورد عالقه شان را آماده کنید.فرزند خود را در آماده کردن افطار شریک ک -9

توصیه می شود که روزه خود را با خرما و آب باز کنید. غذاهای سرخ شده به همان اندازه تنقالت بی ارزش منع می شوند. غذاهای سرشار از  -2

ت، مواد معدنی و نمک برساند و از این نظر تامینش قند و آردهای تصفیه شده نیز توصیه نمی شود. سوپ های خانگی می توانند به بدن مایعا

 کند.

کودکان بدون وعده سحری نباید روزه بگیرند، چون باعث ضعیف شدنشان می شود. همچنین باید مواظب پرخوری کودک نیز باشید چون  -0

 پرخوری تبدیل به عادت می شود.

 دن روزه هایش به او جایزه دهید.برای اینکه کودک با انگیزه بماند می توانید برای کامل کر -23

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی(
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 با این حرکات یوگا سردرد خود را تسکین دهید

برای تسکین سردرد به غیر از دارو روش های دیگری نیز هست. یکی از این روش ها ورزش یوگا است. سردرد می تواند به دالیل مختلفی رخ 

جمله تنش در گردن،گرفتگی شانه ها، و یا کمر درد، این حرکات یوگا دقیقا برای باز کردن این نواحی طراحی شده اند، همچنین باعث دهد از 

ها نافزایش جریان خون در مغز نیز می شود ) این یعنی برای سردرد های ماه رمضان نیز می توانید از این حرکات استفاده کنید (. می توانید ت

 .ین حرکات را انجام دهید، و یا به صورت سریالی و پشت سر هم همه را اجرا نماییدیکی از ا

Seated Neck Release 
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ید، نگاهی سردرد می تواند به دلیل گردن درد اتفاق بیفتد، می توانید با این حرکت یوگا عضالت گردن را بکشید. در حالتی راحت روی زمین بنشی

به اندازه چند مرتبه نفس کشیدن این حالت را  .د قرار دهید، و به آرامی سر خود را به سمت چپ خم کنیددست چپ را روی سمت راست سر خو

 .حفظ کنید، و سپس به آرامی جهت را عوض کنید و برای سمت دیگر انجامش دهید. چند مرتبه برای هر دو سمت تکرار کنید

Relaxed Quarter Dog 

 

مچ دست ها برداشته می شود و روی ساعد دست ها می آید. وقتی در این حالت هستید یک نفس عمیق  در این حرکت فشار از روی دست ها و

 .بکشید، و فقط اجازه دهید سرتان بین دو دست آویزان بماند. گاهی بهبود گردش خون در مغز می تواند به سادگی سر درد را بهبود ببخشد

Grounded Tipover Tuck 
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رفتگی عضالت شانه باشد این حرکت می تواند کمکتان کند. روی زمین بنشینید طوری که ساق پاها با هم موازی اگر سردردتان به دلیل گ

و  دباشند و به عرض ران ها از هم فاصله داشته باشند. دست ها را پشت خود در هم بیامیزید، و به طرف جلو خم شوید، سر را با زمین تماس دهی

ند تصویر (، در همین حالت باقی بمانید. دست های خود را تا جایی که می توانید به طرف زمین بکشید تا دست ها را پشت خود بکشید ) مان

 .کشش را در قفسه سینه، شانه ها و پشت گردنتان حس کنید، به مدت پنج مرتبه نفس کشیدن یا بیشتر در این حالت بمانید

Seated Heart Opener 
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و قفسه سینه را بکشید، و گرفتگی کمر را نیز بهبود ببخشید. روی پاشنه پاها بنشینید، دست ها را پشت  با این حرکت می توانید جلوی گردن

پاها و در فاصله چند سانتی متری قرار دهید، و سپس سر خود را به طرف عقب خم کنید. این حرکت باعث می شود در سرتان احساس سبکی و 

 .شیدن یا بیشتر در این حالت باقی بمانیدباز شدن کنید. پس به مدت پنج مرتبه تنفس ک

Happy Baby 
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وی راگر فکر می کنید دلیل سر دردتان کمر درد است، باید چند دقیقه به این قسمت از بدن استراحت دهید. در حالی که زانوها را خم کرده اید 

بدن بکشید، تا کمر و ستون فقرات کشیده و استراحت داده پشت دراز بکشید، ران ها یا پشت پاها را بگیرید، و به آرامی به سمت خود و خارج 

 .شوند

Legs Up the Wall 
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با این حرکت احساس آرامش خواهید کرد. تنها چیزی که نیاز دارید یک دیوار است. تا جای ممکن نزدیک به یک دیوار بنشینید. اگر در این 

دیوار قرار دهید. پاها را روی دیوار کنار هم قرار دهید و یا از هم باز کنید. حاال فقط حالت راحت نیستید می توانید یک پتوی تا شده را بین خود و 

 .چشمان خود را ببندید و نفس بکشید، تا هرچقدر دوست دارید در این حالت باقی بمانید

 )دکتر کرمانی(کاری از گروه ترجمه به اندام 
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 توصیه برای مصرف صحیح پروتئین 5

 

پروتئین از مهمترین اجزای یک برنامه غذایی سالم است. اهمیت پروتئین از چربی ها و کربوهیدرات ها در ترمیم عضالت و بافت های بدن، 

 مواد شیمیایی مغز، انرژی و عملکرد ایمنی بیشتر است. 

 دریافت پروتئین به اندازه کافی در طول زندگی به معنای پر انرژی و سالمت بودن است.

ن. دحدود چهار تریلیون سلول داریم که به صورت جداگانه و بی وقفه توابع روزانه مشابهی را انجام می دهند، از جمله تنفس، دفاع و نابود کرما 

 پروتئین را مورد استفاده قرار می دهند تا عضله، پوست، انتقال دهنده عصبی، غده، ارگان، مو و ناخن بسازند. 233.333سلول های ما بیش از 

 پروتئین ها مواد ساختاری برای تقریبا همه اجزای بدن می باشند.

ساعت مجددا از  24می توان به بدن مانند یک ماشین پروتئین نگاه کرد، جذب می کند، می شکند، استفاده می کند، ترکیب می کند، و هر 

 پروتئین استفاده می کند.

ها، ارگان ها، و بافت ها برای صحبت کردن با هم از پروتئین استفاده می کنند تا پروتئین ها همچنین زبان زندگی هستند، چون تمام سلول 

 عملکرد بدنتان را روان نگه دارند.

 !درصد از کالری مورد نیاز روزانه ما است 03تا  03جای تعجب نیست که این فعالیت روزانه و زندگی بخش پروتئین مسئول حدود 

http://www.kermany.com


 
 

 

 گیاهیپروتئین حیوانی در برابر پروتئین 

درصد محتوای متوسط  33درصد پروتئین در وزن خشک در برابر  90بافت حیوانی به عنوان غذایی با انرژی باال قلمداد می شود، با حدود 

 پروتئین برای غذاهای گیاهی با انرژی پایین.

ین د ها در مقدار مناسب هستند، که سنتز پروتئمنابع پروتئین حیوانی از جمله لبنیات، گوشت قرمز، ماهی، مرغ و تخم مرغ حاوی تمام آمینو اسی

 آنها را نسبت به گیاهان بسیار بیشتر کرده است.

پروتئین حیوانی همچنین حاوی کراتین، تورین، کارنوزین و گلوتاتیون، ترکیبات متابولیک مهم که پروتئین گیاهی فاقد آن است می باشد. 

 های ضروری و مواد معدنی نیز هستند. B جگر ( منابع غنی از ویتامین گوشت های قرمز  و گوشت ارگان های حیوانات ) مثال

ه می دسویا، نخود فرنگی، برنج و دیگر پروتئین های گیاهی در انواع خاصی از آمینو اسید ها کمبود دارند ) که آمینو اسید های ضروری نیز خوان

از دارد. با این حال سبزیجات برگ دار و سبزیجات چلیپایی مانند اسفناج، کلم و شوند ( از جمله لیزین، متیونین و تریپتوفان، که بدن به آنها نی

 جوانه ها حاوی پپتیدها هستند که برای برخی عملکردهای متابولیکی ضروری اند.

 چرا بعد از خوردن پروتئین احساس نفخ می کنم؟

ا اسید تشکیل شده اند. تمام پروتئین ها بایدبه یک آمینو اسید و یپروتئین های غذایی مولکول های بزرگی هستند که از صد تا چند صد آمینو 

 آمینو اسید هستند ( شکسته شوند تا بتوانند جذب خون شوند. 3تا  2ترجیحا به کوچکترین پپتیدهای ) حاوی تنها 
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ین با آن ود که بعد از خوردن پروتئپروتئینی که کامال شکسته نشده باشد توسط باکتری های روده جذب می شود، و باعث نفخ و گازهایی می ش

 درگیر هستید. 

 به چه مقدار پروتئین نیاز دارم؟

نیاز روزانه بر اساس متغیر هایی نظیر سن، وزن بدون چربی بدن و سطح فعالیت متفاوت است. شاخص دیگر کیفیت پروتئین است، وعده های 

 ا، غالت و آجیل ها مهیا می کنند.کوچک لبنیات، گوشت قرمز و ماهی انرژی بیشتری را نسبت به سوی

ن یاگر فردی با فعالیت متوسط هستید تقریبا به ازای هر کیلو از وزنتان باید یک گرم پروتئین مصرف کنید، اما اگر فردی کم فعالیت هستید ا

 ن مقدار پروتئین دریافت کنند.روز در هفته ورزش می کنند نیز می توانند دو برابر ای 0مقدار مسلما کاهش پیدا می کند. ورزشکارانی که 

 توصیه برای مصرف صحیح پروتئین 5

 با هر وعده پروتئین میل کنید، مخصوصا به همراه صبحانه. وعده های کوچک و مرتب در طول روز سالمترین انتخاب است. -2

 گرم تجاوز نکنید.  43تا  33وقتی پروتئین های کامل میل می کنید، در هر وعده از  -2

پروتئین نیاز به ویتامین، فیبرهای خوراکی با کیفیت، و دیگر مواد مغذی دارد تا به حداکثر جذب برسد. پس میوه های تازه و سبزیجات هضم  -3

 یبرگدار و دیگر سبزیجات رنگین را میل کنید. اگر این موارد در دسترس نبود، به برنامه روزانه خود مکمل های ویتامین، مواد معدنی و آنت

 اضافه کنید. اکسیدان

 در طول وعده مایعات را در حداقل نگه دارید. آب بهترین نوشیدنی همراه با غذا است. -4

دو ساعت قبل از ورزش کردن پروتئین میل نکنید. هضم پروتئین از انرژی و دیگر منابع سوخت و ساز بدن که عضالت، قلب و ریه ها به آن  -0

 دقیقه قبل از ورزش مصرف کنید. 33رباره پروتئین وی صدق نمی کند و می توانید آن را احتیاج دارند می کاهد. اما این قانون د

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 ماه رمضان: چه چیزی بخوریم و چه چیزی نخوریم؟

 

دوری کنند. جهت برطرف کردن سواالت نظر چند با شروع ماه رمضان بسیاری نگران این هستند که چه غذاهایی مصرف کنند از چه غذاهایی 

 متخصص را پرسیده ایم:

 سه چیز که هنگام روزه داری باید مد نظر قرار دهیم چیست؟ -1

 تامین آب بدن •

 ساعت در روز بخوابید 0خواب: حداقل  •

 پرهیز از خوردن تمام وعده ها در یک وعده •

 داری به آن توجه کنیم؟در ماه های گرم سال چیزی هست که هنگام روزه  -2

 افرادی که دارو دریافت می کنند باید با پزشک خود مشورت کنند، تا نحوه استفاده و دوز دارو مناسب ماه رمضان برایشان تجویز شود. •

 د.اگر ساعات زیادی را زیر آفتاب سپری می کنید باید از قبل برای هوشمندانه غذا خوردن و تامین آب بدن برنامه ریزی کنی •

 برای دیابت، اختالل کلیوی، میگرن، زخم معده، اختالالت قلبی، و دیگر بیماری ها باید ابتدا با پزشک معالج مشورت شود. •

 برای اطمینان همیشه لیستی از داروهایی که مصرف می کنید به همراه داشته باشید تا در مواقع اورژانسی آنها در نظر گرفته شود. 
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زشک پمادران شیرده در صورتی که روزه داری روی کیفیت شیرشان تاثیر نگذارد می توانند روزه بگیرند، و البته قبل از اقدام به روزه حتما با  •

 مشورت کنند.

 یک فرد بعد از افطار یا هنگام سحر چه مقدار باید آب بنوشد؟ -3

لیتر آب بعالوه یک لیتر از دیگر مایعات مانند سوپ، آب میوه تازه، نوشیدنی هایی مانند شیر،  2لیتر است )  4تا  2.0مقدار کلی مایعات دریافتی 

 میوه و سبزیجات ( 

 هنگام سحر: بیش از یک لیتر آب به همراه دیگر مایعات مانند شیر، میوه و سبزیجات.

هنگام افطار تا زمان خواب، بعالوه مایعاتی که از وعده ها دریافت می کنید. مصرف آب زیاد از افطار تا زمان خواب  لیتر آب از 2افطار: بیش از  

 به بدن کمک می کند مقدار آب، تعادل الکترولیت هایش و فشار خون را تنظیم کند. 

 در طول ماه رمضان چه غذاهایی بهتر است بخوریم؟ -4

 و سالم خانگی استفاده کنید. مصرف غذاهای فرآوری شده و فست فودها را تا جای ممکن کاهش دهید. تا جای ممکن از غذاهای تازه

یشتر ب کربوهیدرات ها: غالت سبوس داری که انرژی پایدار دارند و به صورت ناگهانی قند خون را باال نمی برند استفاده کنید. کربوهیدرات ها را

 گلوکز پایین خونتان افزایش پیدا کند. برای وعده افطار استفاده کنید تا سطح

ماهی، مرغ، گوشت بدون چربی، شیر سویا، شیر بادام، لبنیات تخمیر شده مانند ماست و پنیر ) شیر کامل ممکن است هضمش سخت باشد و 

نین از گرفتگی سازی کنند و همچباعث نفخ شود ( منابع غنی آمینو اسید ها، کلسیم، منیزیم و پتاسیم هستند که می توانند بافت عضالنی را باز

 عضالت و خستگی نیز پیشگیری نمایند.

میوه های تازه و سبزیجات به بازگرداندن تعادل آب و نمک بدن کمک می کنند. مواردی مانند انجیر و آلو بخارا مخصوصا به جلوگیری و 

 تسکین یبوست کمک می کنند. 

 در طول ماه رمضان از چه غذاهایی بپرهیزیم؟ -5

گام غذا خوردن انتخاب های هوشمندانه داشته باشید. تا جای ممکن غذاهای تازه را انتخاب کنید. در فصل گرما آمار مسمومیت غذایی باال هن

 می رود پس حتما این مسئله را در نظر بگیرید.

 غذاهای حاوی قند اضافه شده و چربی های ترانس نیز نباید خورده شوند.

 دام ) دکتر کرمانی (کاری از گروه ترجمه به ان
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هوا تاریک شده بود و پسرک مثل شبحی سیاه رنگ، بین ماشین های پشت چراغ قرمز حرکت می کرد. قدش کوتاه تر از شیشه ماشین شاسی 

سرک با گردن پ بلندی بود که راننده اش، کالفه از ایستادن پشت چراغ، بازویش را به لب پنجره ماشین تکیه داده و به ثانیه شمار خیره شده بود.

 وکج، از کنار ماشین اولی و دومی که شیشه هایشان را باال کشیده بودند، رد شد و سراغ سومین ماشین رفت. مرد راننده یک بسته آدامس از ا

 خرید و روی داشبورد ماشینش انداخت.

ه داشتند، تنها کسی که می خواست چراغ در چهره پسرک نه شادی دیده می شد و نه غم. بین آن همه آدمی که برای سبز شدن چراغ عجل

 قرمز طوالنی تر شود پسرک بود. اینطوری می توانست یکی دو تا بسته بیشتر آدامس بفروشد و با اسکناس های سبز بیشتری به خانه می رفت!

 

 خرداد در همه کشورهای جهان، روز مبارزه با کار کودک اعالم شده است.  22ژوئن هرسال، برابر با  22

 نفر میلیون 223 آمار این طبق شوند،می محروم کودکی از جهان در ساله 24 تا 0 کودک میلیون 203 ساالنه کار، جهانی سازمان آمار اساس بر

 التین آمریکای در درصد 9و آفریقا در درصد 32 آسیا، در کودکان این درصد 02 هستند، وقت تمام کار به مشغول و شده کار بازار وارد هاآن از

 .کنندمی زندگی

سنین کودکی برای همه انسان ها فرصتی برای تفریح، آموزش و لذت بردن از زندگی است. این حق طبیعی همه کودکان است که در امنیت و 

اچارند از نآرامش زندگی کنند اما به علت فقر، شرایط نامناسب خانوادگی، نداشتن سرپرست، بیماری والدین و عوامل دیگر بسیاری از کودکان 

ه بهمان سنین پایین، کار کنند و خرج زندگی خود و خانواده را دربیاورند. کار کودک در محیط های نامناسب اجتماعی، می تواند امنیت او را 

 خاطر بیندازد و سالمت روحی و جسمی او را تهدید کند.

 کار کودک نفر هزار23 از بیش. ندارد وجود کار کودکان مورد در دقیقی رآما اما است افزایش به رو گوناگون دالیل به کار کودکان تعداد ایران در

 لحاظ از ایران در سال 24 تا23 بین کودکان درصد92/4 از بیش2000 سال در کار جهانی سازمان تخمینی درآمار. است شده تأیید تهران در

 هستند. فعال اقتصادی

 را آنها امر این هک شوندمی گرفته خدمت به پایدار و مداوم صورت به که شودمی گفته کارگری کودکان به کار بنا بر تعریف ویکی پدیا، کودکان

 نزد کودک کار. کندمی تهدید را آنها جسمی و روحی سالمت و سازدمی بهرهبی کودکی دوران تجربۀ و مدرسه به رفتن از اوقات بیشتر در

 .شودمی تلقی استثماری فعالیتی المللیبین هایسازمان و کشورها از بسیاری

فعالیت  ،موافقت اصولی بهزیستیبا با مجوز رسمی وزارت کشوردر سطح ملی و  2322نجمن حامیان کودکان کار و خیابان از سال در ایران، ا

 .است کرده آغازخود را در راستای کمک و توانمندسازی کودکان محروم و نیازمند 

های زندگی برای داشتن زندگی بهتر جهت پیشگیری از  آموزش مهارت، پدران و مادران آنهاو  وزی کودکانسواد آماین انجمن در زمینه های 

، آموزش بهداشت، خدمات پزشکی و ...فعالیت می کند و تاکنون توانسته است حرفه آموزی،  یناهنجاریهای رفتاری از جمله اعتیاد و بزهکار

 هبود شرایط اجتماعی آن ها انجام دهد. خدمات خوبی برای حمایت از کودکان کار و ب
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، children.org/fa/node/51#-http://www.strشما می توانید با سر زدن به سایت انجمن حمایت از کودکان کار به آدرس 

اشیم تا سهم کوچکی برای کمک به کودکانی داشته ب با آن ها همکاری داشته باشیدبا فعالیت های این انجمن بیشتر آشنا شوید و در صورت تمایل، 

 که ناچارند در سنین پایین، طعم تلخ فقر و ناکامی را تجربه کنند. 
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 غذا را قبل از خواب نخورید 5این 

 

با شروع ماه مبارک رمضان خواب مناسب تبدیل به یکی از چالش های مردم می شود. از آنجایی که وعده افطار به زمان خواب بسیار نزدیک 

است، پس باید مواظب آنچه می خورید باشید، برخی غذاها هستند که شاید مانع خوابیدنتان شوند و فکر نمی کنم هیچکس دوست داشته باشد 

 از دست بدهد. وعده سحر را 

 غذاهای چرب و چیلی -1

غذاهای چرب و سنگین نه تنها باعث می شود روز بعد احساس خستگی کنید، بلکه باعث خواهند شد معده بیش از حد به کار گرفته شود تا تمام 

 کنید.آن غذا را هضم نماید. از غذاهایی مانند فست فودها، آجیل، بستنی، و غذاهای بیش از حد پنیری پرهیز 

 غذاهایی با کربوهیدرات یا قند بسیار باال -2

اال بغذایی با شیرینی مالیم شاید تنها چیزی باشد که برای یک خواب آرام نیاز دارید، اما برای مثال اگر یک قطعه بزرگ کیک شکالتی بخورید، 

راحت شود. از خوردن کیک، کوکی، و دیگر میان وعده رفتن قند خون ممکن است باعث شود انرژی تان نیز باال برود و در ادامه مانع خواب 

 های سرشار از کربوهیدرات پرهیز کنید به جای این نوع غذاها یک سیب میل کنید.

 گوشت قرمز و دیگر پروتئین ها -3

رد. مجبور نیستید که مانند غذاهای چرب، خوردن گوشت قرمز آن هم دیروقت در معده تان ماندگار می شود و خواب را برایتان دشوار خواهد ک

 ت.سهمه پروتئین ها را با هم نادیده بگیرید. فقط مطمئن شوید به دنبال پروتئین های کم چرب با حجم پایین می روید، برای مثال یک لیوان ما

 غذاهای حاوی ادویه -4
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د، از غذاهای تند فاصله بگیرید. غذاهای تند ادویه جات شاید برای بیشتر بیماری ها درمان باشند، اما وقتی شب هوس خوردن غذایی را می کنی

و پر ادویه ممکن است معده را ناراحت کنند، و مواد شیمیایی موجود در غذاهای حاوی ادویه ممکن است باعث تحریک حواستان شود و به 

 خواب رفتن را برایتان دشوار کند.

 وعده سنگین -5

نگه دارید تا با خوابیدن مشکلی  233. کل کالری وعده نزدیک به زمان خواب را زیر میان وعده آخر شب نباید تبدیل به یک وعده کامل شود

 پیدا نکنید. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی(
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 آزمایش های ضروری که هر مرد به آن نیاز دارد

 چرا آزمایش ها اینقدر مهم هستند؟

 

مناسب یکی از مهمترین کارهایی است که یک مرد می تواند برای سالمت خود انجام دهد. انجام آزمایش باعث انجام آزمایش درست در زمان 

تشخیص زودهنگام بیماری می شود، قبل از اینکه حتی عالئم ظاهر شوند، پس درمان ساده تر می شود. با تشخیص زودهنگام، سرطان روده را 

م دیابت می تواند ازعوارضی همچون نابینایی و ناتوانی جنسی جلوگیری کند. آزمایش هایی که می توان در نطفه خفه کرد. تشخیص زودهنگا

 نیاز دارید بر اساس سن و شاخص های خطر تعیین می شود.

 سرطان پروستات
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ز دیده ی با رشد سریع نیسرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در میان مردان است. بیشتر انواع این سرطان رشد کندی دارند اما انواع

شده است. آزمایش می تواند منجر به تشخیص زودهنگام این بیماری شود، گاهی حتی قبل از گسترش پیدا کردن عالئم. با تشخیص زودهنگام 

 درمان ها بیشترین تاثیر را می گذارند.

 آزمایش سرطان پروستات
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احتماال یک آزمایش خون آنتی ژن اختصاصی ( و  DREمعاینه انگشتی مقعد ) آزمایشاتی که برای یک مرد سالم انجام می شود ممکن شامل

 توصیه می شود هر مردی با پزشک خود مشورت کند.  PSA( باشد. قبل از انجام آزمایش  PSAپروستات )

 سرطان بیضه
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 04تا  23نین در بیشتر مواقع این سرطان در س این سرطان غیر شایع در بیضه آقایان گسترش پیدا می کند، غده تناسلی که اسپرم تولید می کند.

سال رخ می دهد. توصیه می شود تمام مردانی که برای آزمایش فیزیکی نزد پزشک می روند آزمایش سرطان بیضه را نیز انجام دهد. مردانی که 

. برخی پزشکان آزمایش های شخصی و در خطر بیشتری قرار دارند ) سابقه خانوادگی ( باید با پزشک درباره آزمایشات اضافی صحبت کنند

کرده نمرتب را پیشنهاد می کنند از جمله چک کردن غده ها برای اینکه زیاد سفت یا زیادی نرم نشده باشند، و یا اینکه اندازه و شکلشان تغییر 

 باشد.

 سرطان روده بزرگ

 

وز این بیماری در مردان مقداری از زنان بیشتر است. بیشتر سرطان روده بزرگ دومین عامل شایع مرگ و میر بر اثر سرطان است. احتمال بر

موارد سرطان روده بزرگ به کندی از پولیپ روده بزرگ گسترش پیدا می کنند: در سطح داخلی روده بزرگ رشد می کنند. بعد از گسترش یافتن 

رطان روده بزرگ پیدا کردن و حذف پلیپ ها قبل از سرطان می تواند به دیگر قسمت های بدن حمله یا در آنها پخش شود. راه پیشگیری از س

 سرطانی شدنشان است.

 آزمایش سرطان روده بزرگ
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سالگی برای افراد بالغی که در خطر هستند انجام می شود. کولونوسکوپی یکی آزمایش معمول برای شناسایی پلیپ ها سرطان  03آزمایش در 

عطاف پذیر و دوربین کل روده بزرگ را می بیند. پلیپ ها را می توان هنگام آزمایش حذف رد. روده بزرگ است. پزشک با استفاده از یک لوله ان

 آزمایش جایگزین و مشابه کولونوسکوپی سیگموئیدوسکوپی انعطاف پذیر است که تنها نقاط پایین روده بزرگ را مورد بررسی قرار می دهد.

 سرطان پوست
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کس باال ( است. این سرطان در سلول های تخصصی با نام مالنوسیت ها که رنگ پوست را تولید خطرناک ترین نوع سرطان پوست مالنوم ) ع

برابر بیشتر از  3تا  2می کنند آغاز می شود. مردان با سن باال از خانم ها با همین سن دو برابر بیشتر در خطر مالنوم قرار دارند. مردها همچنین 

رطان سلول سنگفرشی پوست قرار دارند. هرچه بیشتر در معرض نور خورشید قرار بگیرید و یا از تخت زنان در خطر سلول بازال غیر مالنوم و س

 های برنزه کننده استفاده کنید خطر ابتال به سرطان پوستتان بیشتر می شود.

 آزمایش سرطان پوست
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ب آزمایش تشخیص سرطان پوست را روی خود انجام انجمن سرطان آمریکا و آکادمی درماتولوژی آمریکا توصیه می کنند افراد به صورت مرت

دهند، و ببینید که آیا عالمت های روی پوست از نظر شکل، اندازه و رنگ تغییری کرده اند یا خیر. آزمایش پوست توسط متخصص پوست یا 

غییرات تاثیر گذارتر و با ت دیگر متخصصان سالمت باید قسمتی از چکاپ روتینتان باشد. درمان سرطان پوست در صورت تشخیص زودهنگام

 کمتری همراه است.

 فشار خون باال )هایپرتنشن (
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خطر فشار خون باال با افزایش سن بیشتر می شود. باال رفتن فشار خون به وزن و سبک زندگی نیز مربوط می شود. فشار خون باال می تواند 

بالنی شدن خطرناک عروق . اما می توان درمانش کرد. با وجود فشار  –موجب عوارض سنگینی بدون هیچ نشانه قبلی شود، از جمله آنوریسم 

خون باال ممکن است خطر بیماری های قلبی، سکته مغزی و نارسایی کلیه افزایش پیدا کند. فشار خون خود را بشناسید، و اگر باال است با 

 پزشک خود مشورت کنید تا جلوی آن را بگیرید.

 آزمایش فشار خون باال
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دن فشار خون دو شماره بدست می دهد. اولی )سیستولیک ( فشار موجود در شریان ها هنگام تپش قلب است. دومی )دیاستولیک ( فشار خوان

یا بیشتر است و بین این دو را پیش فشار خون  03روی  243است. فشار خون باال  23روی  223بین ضربان ها است. فشار خون طبیعی کمتر از 

 دفعات چک کردن فشار خون بستگی به مقدار باال بودنش و دیگر شاخص های خطری است که فرد دارد.می گویند. تعداد 

 سطح کلسترول
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در خون باعث ایجاد پالک های چسبنده در دیواره های شریان می شود ) در تصویر به رنگ نارنجی مشاهده می   LDLسطح باالی کلسترول 

 می تواند چند سال بدون عالئم –سفت و تنگ شدن شریان ها  –ای قلبی می شود. تصلب شریان شوند (. این باعث افزایش خطر بیماری ه

پیشرفت کند. به مرور زمان این مشکل می تواند باعث حمله قلبی یا سکته مغزی شود. تغییرات سبک زندگی و داروها می توانند این کلسترول 

 کنند. بد را کاهش دهند و خطر بیماری های قلبی عروقی را کم

 تشخیص سطح کلسترول
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) کلسترول خوب، و تری گلیسیرید ) چربی  HDL) کاسترول بد (،  LDLپانل چربی خون ناشتا آزمایش خونی است که سطح کلسترول کلی ، 

ند می ابت را کم کخون ( را می گوید. نتیجه به شما و پزشکتان چیزهای زیادی درباره آنچه نیاز دارید تا خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و دی

سالگی نیز آقایان باید آزمایش مرتب  30سالگی، آقایان اگر در خطر بیماری های قلبی باشند باید آزمایش بدهند. از شروع  23گوید. از شروع 

 کلسترول را شروع کنند.  

 2دیابت نوع 
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 ،یک سوم افراد مبتال به دیابت نمی دانند که به این بیماری مبتال هستند. دیابت کنترل نشده می تواند منجر به بیماری قلبی و سکته مغزی

بیماری های کلیوی، کوری بر اثر آسیب خوردن به رگ های خونی شبکیه چشم ) همانطور که در تصویر مشاهده می کنید (، آسیب عصبی، و 

. با تشخیص زودهنگام هیچکدام از این موارد رخ نمی دهد، دیابت را با برنامه غذایی، ورزش، کاهش وزن و دارو می توان کنترل الغری بشود

 کرد و از عوارض آن پیشگیری نمود. 

 2آزمایش دیابت نوع 

http://www.kermany.com


 
 

 

استفاده کرد، افراد  2رای تشخیص دیابت نوع همه اینها را می توان به تنهایی یا با هم ب AICگلوکز، یا یک  تحمل آزمایش خون ناشتا، آزمون

سالگی باید هر سه سال آزمایش بدهند. اگر بیشتر در خطرید، کلسترول و فشار خون باال دارید بهتر است آزمایش ها را  40بالغ سالم از شروع 

 زودتر شروع کنید.

 ( HIVویروس نقص ایمنی انسانی ) 
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HIV  .ویروسی است که باعث ایدز می شود. این ویروس در خون و دیگر ترشحات بدن افراد آلوده است، حتی زمانی که عالئمی نداشته باشند

این ویروس از یک فرد به فرد دیگر بر اثر تماس این ترشحات با واژن، ناحیه مقعد، دهان، چشم ها، و یک خراش در پوست منتقل می شود. 

تبدیل به ایدز نشود، اما این داروها می  HIVهمچنان درمان یا واکسنی درست نشده. درمان های مدرن می توانند کاری کنند  برای این بیماری

 توانند عوارض جانبی جدی داشته باشند.

 HIVآزمایش 
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بتال هستند چند سری آزمایش خون است. می توانند تا سالها بدون عالئم باقی بمانند. تنها راهی که می توان فهمید آنها م HIVافراد مبتال به 

می گردند. ممکن است فرد مبتال نباشد اما تستش  HIVنام دارد. در این آزمایش به دنبال پادتن در خون برای  EIAیا  ELISAاولین تست 

ده باشید ر به تازگی مبتال شمثبت بیاید. بنابراین آزمایش دوم که روش وسترن بالت است گرفته می شود تا تاییدی بر آزمایش اول باشد. اگ

قرار  HIVممکن است جواب آزمایش ها منفی بیاید. بنابراین توصیه می شود آزمایش را تکرار کنید. اگر فکر می کنید ممکن است در معرض 

 گرفته باشید، از پزشک خود درباره این آزمایش سوال بپرسید.

 HIVجلوگیری از پخش 
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ماه بعد نیز  0درصد آنها ممکن است تا  0ماه بعد از ابتال مثبت اعالم می شود. اما بیش از  2آزمایش بیشتر افرادی که به تازگی مبتال شده اند 

دیگر عفونت و یا  HIVالزم است تا از ابتال به  –پرهیز و یا استفاده از جلوگیری کننده هایی مانند کاندوم  –جوابشان منفی بیاید. نزدیکی ایمن 

 های جنسی جلوگیری شود. 

 کوری تدریجی
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ابینایی قابل توجه است که ن –این گروه از بیماری های چشمی آرام به عصب های شبکیه آسیب می رسانند و ممکن است باعث نابینایی شوند 

غیر قابل بازگشت ممکن است زمانی رخ دهد که فرد حتی متوجه عالئم نیز نشده باشد. آزمایش های تشخیص این بیماری روی فشار باالی 

 غیر طبیعی داخل چشم تمرکز دارد. برای مطلع شدن و درمان این مشکل قبل از وارد آمدن آسیب به شبکیه آزمایش الزم است.

 آزمایش کوری تدریجی
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 آزمایش چشم برای کوری تدریجی بر اساس سن و عوامل خطر شخصی است: 

 سال 4تا  2سال: هر  43زیر 

 سال 3تا  2سال: هر  04تا  43

 سال 2تا  2سال: هر  04تا  00

 ماه 22تا  0سال به باال: هر  00

بیشتر صحبت کنید. افرادی که سابقه خانوادگی دارند، قبال دچار آسیب  اگر از گروهی هستید که بیشتر در خطرند با پزشک برای آزمایش های

 چشمی شده اند، و یا از داروهای استروئیدی استفاده می کنند بیشتر در خطرند.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

 

 منابع:

Agency for Healthcare Research and Quality. 

American Academy of Dermatology. 

American Cancer Society. 
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American Diabetes Association. 

Glaucoma Research Foundation. 

National Cancer Institute. 

National Cholesterol Education Program. 

National Kidney and Urological Diseases Information Clearinghouse. 

The Biology Project (University of Arizona). 

U.S. Department of Health & Human Services. 
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 با خودم می گفتم مگر می شود با این همه اضافه وزن الغر شد؟!

 

 آقای سید محمد میرشریفی

 کیلوگرم 240وزن اولیه:

 کیلوگرم 02وزن پایانی: 

 کیلوگرم 03میزان کاهش وزن: 

 

سالگی، وزنش به  20ساله تهرانی است. وی از دوران کودکی با اضافه وزن روبرو بوده است تا زمانی که در  22سید محمد میرشریفی جوان 

کیلوگرم می رسد. این میزان افزایش وزن باعث مشکالت تنفسی و ناراحتی های مفاصل برای او می شود. بیماری های مختلف، نگاه  240

توصیه های خانواده برای الغر شدن، باعث می شود او از شرایط سختی که چاقی برایش ایجاد کرده است، خسته شده و  سنگین اطرافیان و

 برای رژیم گرفتن اقدام کند.

 

 مصاحبه ما را با ایشان بخوانید:

و مادریم نیز افراد چاق وجود داشتند در خانواده من چاقی همیشه وجود داشت البته نه خیلی شدید. پدرم اضافه وزن داشت و در خانواده پدری 

 ولی من چاق ترین فرد فامیل بودم!
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سالگی فهمیدم که نسبت به بچه های هم سن خودم چاق تر هستم. حس خوبی نبود ولی با توجه به سن کمی که داشتم، اهمیت  9، 0از حدود 

 ده شد.زیادی نمی دادم. تا اینکه در دوران مدرسه کم کم این قضیه برایم اذیت کنن

از همان زمان کودکی در خرید لباس مشکل داشتم. در فعالیت های جمعی که همه بچه ها بودند شرکت نمی کردم و نسبت به بچه های دیگر 

سالگی دچار آسم شده بودم و با افزایش سنم همچنان این مشکالت ادامه داشت تا اینکه حدود یک سال و نیم  22، 23منزوی تر بودم. از حدود 

کیلوگرم رسید. مشکالت تنفسی و ناراحتی های مفاصل بسیار شدیدتر شده بود. در خیابان، سنگینی  240، وزنم به اوج خودش یعنی حدود پیش

 نگاه دیگران را حس می کردم انگار موجود عجیبی از کنارشان رد می شد و این واقعا برایم آزار دهنده بود.

 وزن کم کردن برایم غیر ممکن بود

که خودم از می توانم! تا ایننمی گفتند که باید وزنت را کم کنی ولی این کار برای من غیر ممکن بود. در جوابشان می گفتم نمی شود و  خانواده

کتر دشرایط پیش آمده خسته شدم و با پیشنهاد اطرافیان به دفتر دکتر کرمانی در خیابان پیروزی مراجعه کردم. پس از آن با برنامه ها و رژیم 

نا شدم و تصمیم جدی برای کاهش وزن گرفتم با اینکه همچنان دید خوبی به این کار نداشتم. می گفتم مگر می شود با این همه اضافه وزن آش

کیلو  40الغر شد؟! حتی در روز همایش با تردید به صحبت های دکتر کرمانی گوش می کردم اما با ورود مهمان ها و دیدن دوستانی که حدود 

 ده بودند نظرم تغییر کرد و کامال دگرگون شدم.وزن کم کر

بعد از آن به صورت حضوری در دوره کاهش وزن شرکت کردم ولی همیشه از مطالب سایت نیز استفاده می کردم. دیدن افرادی که از رژیم 

هتر ث می شد هدفم را خیلی بدکتر کرمانی نتیجه می گرفتند و مصاحبه وعکس هایشان در سایت قرار می گرفت برایم قوت قلب بود و باع

 ادنبال کنم. برنامه من به صورت حضوری بود و طبق برنامه به دفتر دکتر کرمانی مراجعه می کردم. البته پیش می آمد که گاهی تماس تلفنی ب

 کارشناس داشته باشم که سرکار خانم شهابی با حوصله کامل مشکل من را رفع می کردند.

 

 قبل از رژیم بیشتر شده بودتنوع غذایی من، نسبت به 

برنامه غذایی رژیم را خیلی مصمم شروع کردم. روزهای اول کمی برایم سخت بود چون روش زندگیم کامال عوض شده بود ولی با اولین وزن 

 کیلو وزن کم کرده بودم تمام خستگی و سختی روزهای اول را فراموش کردم. 3.0کشی که حدود 

کرمانی واقعا عالی بود. رژیم برای من تکراری و خسته کننده نبود و حتی تنوع غذایی من نسبت به قبل رژیم بیشتر تنوع برنامه غذایی دکتر 

به هیچ عنوان از داروی خاصی در و  شده بود. من از لیست دلخواه استفاده می کردم و واقعا راضی بودم چون محدودیتی در انتخاب غذا نداشتم

ورزش نیز بسیار تاثیر گذار بود. چون هم باعث کم کردن وزن می شد و هم انگیزه ایجاد می کرد ر طول مدت رژیم، دطول رژیم استفاده نکردم. 

 که با خوردن، زحمت ورزش کردنم را از بین نبرم.

اد بسیار غذاهای آز وقتی گرسنگی فشار می آورد، با توجه به اینکه هدفم برایم مهم بود این حس را کنترل می کردم و البته خوردن سبزیجات و

کمک کننده بود. در مهمانی ها هم مثل هر روز مقدار غذای مشخصی را استفاده می کردم، البته خانواده هم شرایط را درک می کردند و زیاد 
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 و آشنایان، من برای خوردن غذا اصرار نمی کردند. اعضای خانواده ام خیلی حمایتم کردند و من از همه شان تشکر می کنم. هر بار که دوستان

ر درا  می دیدند از الغر شدنم تعریف می کردند و همین موضوع برایم خیلی تاثیر گذار بود و اراده من را قوی تر می کرد. بهترین خاطره من 

 دوران رژیم، همین تشویق اطرافیان و انگیزه بخشی آنها بود.

زندگی می کنم و با راه رفتن به نفس نفس نمی افتم. وقتی در خیابان راه می  واقعا احساس خوبی دارم. راحتکیلو کاهش وزن،  03حاال بعد از 

اعتماد به نفسم خیلی باال رفته و از همه مهم تر می دانم که سالمتی من ، روم دیگر نگاه مردم آزارم نمی دهد. در خرید لباس حق انتخاب دارم

 دیگر مثل گذشته در خطر نیست. 

شما با فعالیت در شبکه های اجتماعی روزانه مطالب مفیدی . انی را مطالعه می کنم و برایم اهمیت زیادی دارندهمیشه مقاالت سایت دکتر کرم

  را در اختیار کاربران قرار می دهید که واقعا مثبت و کاربردی هستند.

 خواستن، توانستن است

ویم خواستن توانستن است. چرا باید از زندگی رنج ببریم و لباس در پایان، به افرادی که از چاقی خسته شده اند و قصد کاهش وزن دارند می گ

تنها  .های زشت و نامناسب بپوشیم؟! چرا باید مورد تمسخر قرار بگیریم؟! ما می توانیم وزن کم کنیم و این کار را با اراده قوی انجام می دهیم

ا از شرایط خود راضی هستم یا اینکه می خواهم زندگی بهتری شرط الزم برای این کار، یک تصمیم گیری مهم است. از خودتان بپرسید آی

 داشته باشم؟!
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 اسموتی سان شاین

 

اسموتی یکی از راه های ساده برای اضافه کردن میوه به برنامه غذایی افراد و مخصوصا کودکان است. در این دستور غذایی می خواهیم با 

شلیل، طالبی و ماست اسموتی فوق العاده مقوی و خوش طعم را به شما آموزش دهیم. از این اسموتی می توانید به  استفاده از انبه، زرد آلو،

 عنوان صبحانه کودکان استفاده کنید و یا آن را منجمد کنید و به عنوان یک میان وعده خنک سرو کنید.

 مواد الزم:

 یک دوم فنجان انبه بدون پوست و قطعه قطعه شده

 عدد کوچک ( 4یک دوم فنجان زرد آلو بدون پوست و قطعه قطعه شده ) یک و 

 دو سوم فنجان شلیل پوست کنده و قطعه قطعه شده ) یک عدد متوسط (

 یک فنجان طالبی قطعه قطعه شده

 یک چهارم فنجان آب انبه ) مثل رانی (
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 یک هشتم قاشق چای خوری پوست رنده شده لیمو

 گرم ماست کم چرب 293

 ن مکعب های یخیک فنجا

 روش آماده سازی:

 انبه ها را در یک پالستیک زیپ دار قرار دهید، و به مدت یک ساعت فریز کنید.

ده و شزرد آلو های خرد شده و پنج مورد دیگر در لیست مواد الزم را درون مخلوط کن قرار دهید، مخلوط کنید تا محتوای آن نرم شود. انبه فریز 

 یخ را اضافه کنید. مخلوط کنید تا خوب میکس شوند. 

 اطالعات تغذیه ای:

 ده است، هر وعده شامل حدود یک فنجان می شود.وعده در نظر گرفته ش 4مواد گفته شده در این دستور غذایی برای 

 را تامین کند. Aو ویتامین  Cیک وعده از این اسموتی می تواند یک سوم نیاز روزانه بدن به ویتامین 

 اطالعاتی که در ادامه می آید مربوط به یک وعده از این غذا می باشد.

 234کالری: 

 درصد 3.3کالری از چربی در یک وعده: 

 گرم 3.0ک وعده: چربی در ی

 گرم 3.4چربی اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.3چربی غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.2چربی دارای حلقه های غیر اشباع در یک وعده: 

 گرم 3.4پروتئین در یک وعده: 

 گرم 22.0کربوهیدرات در یک وعده: 

 گرم 3فیبر در یک وعده: 

 میلی گرم 2کلسترول در یک وعده: 
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 میلی گرم 3.4وعده: آهن در یک 

 میلی گرم 30سدیم در یک وعده: 

 میلی گرم 20کلسیم در یک وعده: 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 دالیل مخفی کم آب شدن بدن

مقدار مصرف آب موارد دیگری نیز هستند که به لیتر در روز مسلما بدن را دچار کم آبی می کند. اما به غیر از  3.0تا  2.0نوشیدن آب کمتر از 

 صورت مخفی باعث کم آبی بدن می شوند. در این مقاله شما را با آنها آشنا می کنیم.

 پیش بینی هوا را نادیده می گیرید

 

ق بدن ی تواند روی مقدار تعریتغییرات آب و هوایی می تواند روی مقدار آب بدنتان تاثیر بگذارد. اگر هوا از خیلی خشک به مرطوب تغییر کند، م

وه تغییر التاثیر بگذارد، بنابراین روی مقدار آبی که در روز نیاز دارید نیز تاثیر دارد. هرچه بیشتر عرق کنید آب بیشتری هم از دست می دهید، بع

 م آب شود. بدنتان سریعتر ک در کیفیت هوا روی چگونگی تنفستان نیز تاثیر می گذارد و می تواند باعث شود آب بیشتری تنفس کنید و

 از پوست خود مراقبت نمی کنید
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پوست یک ارگان و سدی است در برابر از دست دادن آب، هر بار که در معرض آفتاب سوختگی قرار می گیرید ممکن است سطح آب مناسب 

ست پس بهتر است در برابر نور خورشید پو بدنتان دچار مشکل شود. پیری طبیعی نیز ممکن است کار پوست برای مرطوب ماندن را سخت کند.

 را مرطوب نگه دارید و از ضد آفتاب استفاده کنید.

 برنامه غذایی متعادلی ندارید
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غالت سبوس دار، پروتئین بدون چربی، و مقدار زیادی میوه و سبزیجات ، کلید داشتن بدنی کامال سالم است. اما  –یک برنامه غذایی متعادل 

فه امی تواند از عوامل تامین آب بدن در روز نیز باشد. میوه و سبزیجات حاوی مقدار زیادی آب هستند، مخصوصا کدو سبز، خیار، و هندوانه. اض

غذایی می توانند سطح تامین آب بدن را باال ببرد. استفاده نکردن از کربوهیدرات ها نیز می تواند پنهانی باعث کم آبی کردن این موارد به برنامه 

بدن شود. غالت، پاستا سبوس دار، و برنج قهوه ای در طول پخت آب را جذب خود می کنند. پس خوردن چنین کربوهیدرات هایی می تواند 

 دن شود.باعث باال رفتن سطح مایعات ب

 زیاد به مسافرت می روید
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به مسافرت رفتن ممکن است شما را در خطر کم آب شدن بدن قرار دهد. وقتی روتین روزانه تان بهم می خورد، عادات غذایی تان ممکن است 

کن است نیاید. حتی مم آسیب ببیند: ممکن است در طول مسیر انتخاب های نامناسب غذایی داشته باشید و یا زیاد میوه و سبزیجات گیرتان

نند. کبدون اینکه بخواهید مقدار مصرف آبتان را کاهش دهید. در مسافرت ها افراد معموال کمتر آب می خورند تا زیاد به دستشویی احتیاج پیدا ن

بود  گر زرد تیره یا قهوه ایو البته هنگام سفر مانند خانه یا محل کار همیشه یک منبع آب کنارتان نیست. در مسافرت ادرار خود را چک کنید، ا

 بدان معناست که باید آب بیشتری بنوشید.

 از سندرم پیش قاعدگی رنج می برید
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قاعدگی کاری می کند که دوست دارید به رخت خواب خود بخزید و تا خوب نشدید بیرون نیایید، اما در این دوره بیش از همه چیز درست 

پروژسترون هر دو در سطح آب بدن دخالت دارند. پس هنگام قاعدگی وقتی این هورمون ها باال  و نخوردن و آشامیدن بسیار مهم است. استروژ

 و پایین می شوند ممکن است سطح مایعات بدنتان را پایین بیاورند.

 اطالعات روی دارو را نخوانده اید
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 رفتن تعداد دفعات ادرار و کم آب شدن بدن می شوند. بدانید که دیورتیک عمل کنند، به این معنا که باعث باالبسیاری از داروها می توانند مانند 

 چه چیزهایی در قفسه داروهایتان است. بسیار مهم است که اطالعات روی هر دارو را بخوانید و از عوارض جانبی اش مطلع باشید. دیگر عوارض

 ین بیاورند.جانبی مانند اسهال و استفراغ نیز می توانند به شدت سطح مایعات بدن را پای

 همیشه استرس دارید
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آلدوسترون بیشتری آزاد کند. آلدوسترون سطح استرس روی غدد آدرنال که درست باالی کلیه ها ایستاده اند تاثیر می گذارد، تا هورمون های 

ین در امایعات و مواد معدنی را در بدن تنظیم می کند. آلدوسترون بیشتر به کلیه ها این سیگنال را ارسال می کند تا سدیم بیشتری بگیرد، بنابر

 حالت استرس تعداد دفعات ادرار باال می رود و بدن کم آب می شود. 

 یدهر روز ساندویچ می خور
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قطعات گوشت ) مخصوصا فر آوری شده ( سرشار از نمک هستند، اما متاسفانه بسیاری از مردم این را نمی دانند. فکر می کنند با خوردن یک 

 اساندویچ که حاوی گوشت و سبزیجات است به سالمت خود کمک هم کرده اند! اما در واقع بدن خود را با نمک و مواد نگهدارنده پر می کنند. ت

 جای ممکن از خوردن غذاهای فرآوری شده پرهیز کنید و به جای آنها غذاهای تازه میل کنید.

 باردار یا شیرده هستید
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ن دبارداری و شیردهی از بهترین مراحل مادری است، اما ممکن است در حالی که به فرزندتان آب می رسانید بدن خود را کم آب کنید. مادر از ب

اد معدنی به فرزندش منتقل می کند ) چه در رحم چه هنگام شیردهی (. پس ممکن است بدن مادر کم آب شود، به خودش آب، پروتئین و مو

 همین دلیل نوشیدن آب و خوردن غذاهای سالم که حاوی آب هستند برای مادرها بسیار مهم است.

 نوشیدنی های حاوی کافئین استفاده می کنید
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، بنابراین ودنوشیدن یک یا دو فنجان چای یا قهوه در روز هیچ ایرادی ندارد، اما بیشتر از این مقدار می تواند باعث باال رفتن تعداد دفعات ادرار ش

عاتی که یآب بیشتری از دست می دهید و بدنتان کم آب می شود. با مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین هم در واقع مایعات نوشیده اید اما نه ما

 به درد تامین آب بدنتان بخورد. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

 

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 خرداد؛هفته جهانی سالمت مردان 32تا  24

 

 هفته جهانی سالمت مردان نامگذاری شده است.  (ژوئن 20 تا 23) خرداد 32 تا 24

های قلبی سال زودتر به بیماری 23گیرند ولی مردان های قلبی قرار میسالگی در معرض خطر بیماری 03گفته پزشکان، افراد از  به 

. همین مساله اهمیت سالمتی مردان و اختصاص هفته سالگی مراقب عوامل پرخطر باشند 43شوند و این به آن معنی است که باید از دچارمی

 ا نشان می دهد. ای به این مناسبت ر

در  ردان با زنان تفاوت های اساسی دارند ازجمله در نیازهای تغذیه ای زنان به مواد مغذی خاصی در طول دوران بارداری و شیردهی نیاز دارندم

از مردان به  یحالی که مردان برای حفظ توده استخوانی، عضالنی و پیشگیری از سرطان پروستات به موادمغذی دیگری نیازمند هستند. بسیار

 .نیازهای غذایی خود توجه چندانی نشان نمی دهند و از بهترین موادغذایی که سالمت آن ها را تضمین می کند غفلت می ورزند

انجام آزمایش درست در زمان مناسب یکی از مهمترین کارهایی است که یک مرد می تواند برای سالمت خود انجام دهد. انجام آزمایش باعث 

 دهنگام بیماری می شود، قبل از اینکه حتی عالئم ظاهر شوند، پس درمان ساده تر می شود. تشخیص زو

ها  تشخیص زودهنگام درمان با مآزمایش می تواند منجر به تشخیص زودهنگام این بیماری شود، گاهی حتی قبل از گسترش پیدا کردن عالئ

وده را می توان در نطفه خفه کرد. تشخیص زودهنگام دیابت می تواند ازعوارضی با تشخیص زودهنگام، سرطان ر .بیشترین تاثیر را می گذارند

 .آزمایش هایی که نیاز دارید بر اساس سن و شاخص های خطر تعیین می شود .همچون نابینایی و ناتوانی جنسی جلوگیری کند

از ابتال مردان به ناراحتی ها و بیماری های خطرناک،  اصالح عادات غذایی و اهمیت دادن به نوع تغذیه از جمله عواملی است که در پیشگیری

 نقش حیاتی ایفا می کند. 

سایت دکتر کرمانی در نظر دارد همزمان با هفته سالمت مردان، مطالبی در خصوص اصالح رژیم غذایی و راهکارهایی برای پیشگیری از ابتال 

 به بیماری های مختص مردان منتشر کند.

 همراه باشید و مطالب مرتبط با این هفته را به مردان توصیه کنید. در طول این هفته با ما
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 قارچ ها به کاهش وزنمان کمک می کنند؟

 وقارچ ها مزایای بسیار زیادی برای سالمت دارند و معموال به خاطر بی رنگ بودنشان نادیده گرفته می شوند. برنامه غذایی سرشار از میوه 

فراوانش برای سالمت توصیه می شود، اما چون قارچ رنگ خاصی ندارد بدان معنا نیست که ارزش مواد  سبزیجات رنگارنگ به خاطر مزایای

هیا ممغذی اش پایین است. قارچ ها کم کالری هستند، پروتئین نسبتا باالیی دارند و می توانند منابع خوبی از فیبر و مواد مغذی را برای بدن 

 زن می تواند مناسب باشد.کنند. به همین دالیل قارچ برای کاهش و

قارچ به عنوان یک عامل کاهش وزن طرفداران زیادی دارد، برخی ستارگان مشهور دنیا برای کاهش وزن غذاهایی سرشار از قارچ میل می کنند 

 و می گویند چنین غذاهایی توانسته در کاهش وزن و تثبیت آن کمکشان کند.

ق العاده ای درباره قارچ و کاهش وزن وجود ندارد. بلکه مانند دیگر سبزیجات، می تواند جای با این حال متخصصان تغذیه می گویند چیز خار

 غذاهای پرکالری را بگیرد و کمک کند برای مدت زمان بیشتری احساس سیری کنید.

 کم چرب، سرشار از پروتئین و فیبر

 گرم پروتئین دارد.  2.0گرم فیبر، و حدود  4گرم کربوهیدرات، حدود  9گرم چربی، تنها  2کالری، کمتر از  03گرمی قارچ کمتر از  233یک وعده 

ین یاگر قارچ ها را در یک وعده غذایی میل کنید، می توانند به سیر کردنتان کمک کنند، چون سرشار از فیبر هستند. از آنجا که کالری شان پا

 است انرژی زیادی به بدن نمی دهند.

 قارچ ها ویتامین ها و مواد معدنی مفید در

درصد نیاز روزانه است فراهم کند. دریافت کافی پتاسیم به  20میلی گرم پتاسیم، که  033گرمی قارچ می تواند برای بدن حدود  233یک وعده 

 دالیل فراوانی مهم است از جمله نگه داشتن قند خون در سطح سالمت.

روزانه می  هبسیاری از افراد بالغ به سختی می توانند مقدار پتاسیم مورد نیاز خود در طول روز را تامین کنند، بنابراین اضافه کردن قارچ به برنام

 تواند به تقویت سطح پتاسیم بدن کمک کند. 

 ا نمی شود.قارچ ها منبعی از ماده معدنی سلنیوم هستند، که در میان میوه ها و سبزیجات زیاد پید

 سلنیم به سم زدایی بدن، سیستم ایمنی، کاهش التهاب، و حتی نبرد با سلول های سرطانی کمک می کند.

نیستند، اما روی قارچ ها  Dاست. بسیاری از غذاها منابع مناسبی برای ویتامین  Dدیگر ماده مغذی کم یابی که در قارچ پیدا می شود ویتامین 

 و آهن هستند. Bهمچنین منبع مناسبی از ویتامین های  می توان حساب کرد. قارچ ها

 آیا قارچ ها می توانند به کاهش وزن کمک کنند؟
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ما ادر کنار اینکه قارچ ها حاوی مقادیر باال مواد مغذی، فیبر و پروتئین هستند، می توانند مزایای دیگری هم برای کاهش وزن داشته باشند، 

 تحقیقات نیاز دارد.روشن کردن این رابطه ها همچنان به 

وزن  همحققان متوجه شده اند عصاره قارچ می تواند در باکتری های روده موش ها تغییر ایجاد کند، و این می تواند برای مبارزه با چاقی و اضاف 

 خبر امیدوار کننده ای باشد.

 کاهش وزن رابطه دارد.  تحقیقات جدید روی باکتری های روده نشان داده نوع این باکتری ها در سیستم گوارش با

 اینکه دقیقا چه نوع قارچ هایی می توانند بیشترین تاثیر را داشته باشند هنوز به تحقیقات بیشتر نیاز دارد.

 هشدار در رابطه با قارچ ها

 اگر در جنگل یا باغ قارچی پیدا کردید و می خواستید آن را بخورید ابتدا باید از یک متخصص درباره آن بپرسید، برخی قارچ ها می توانند  

 کشنده باشند و یا عوارض جانبی  منفی در پی داشته باشند.

، مخصوصا اگر دارو مصرف می کنید. مصرف هر نوع قبل از خرید مکمل های حاوی عصاره قارچ نیز باید حتما با پزشک متخصص صحبت کنید

 مکملی می تواند با داروهایی که می خورید تداخل داشته باشد.

 قارچ ها را به روش های مختلف میل کنید

ش کنید و یا با شتقارچ ها متنوعند و شکل و اندازه های مختلفی دارند. قارچ ها را می توانید گریل کنید، در ساندویچ استفاده نمایید، جایگزین گو

 دیگر سبزیجات مخلوطش کنید.

 قارچ های کوچکتر را می توانید در پیتزا، املت و یا حتی در ساالد استفاده نمایید.

 به خاطر داشته باشید قارچ حاوی مزایای فراوانی برای سالمت است، اما دیگر سبزیجات نیز مزایای خاص خود را دارند.

 به دنبال راهی باشید که از قارچ و دیگر سبزیجات بیشتر در برنامه غذایی خود استفاده کنید. برای داشتن برنامه غذایی سالم

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 دلیل برای دوست داشتن انبه 6

 

رابر عجیب و غریب است. اگر شما هم در بانبه با اینکه یکی از شناخته شده ترین میوه های دنیاست ولی استفاده معمولش برای خیلی ها هنوز 

 دلیل را مطالعه کنید تا دیوانه انبه شوید. 0این میوه چنین احساسی را دارید توصیه می کنم این 

 انبه می تواند به کاهش وزنتان کمک کند -1

های شیرین را دفع کند. یک انبه دوست برنامه غذایی شما است. چون به صورت طبیعی شیرین است، مصرفش می تواند هوس خوردن غذا

گرم فیبر است، این یعنی با کمترین کالری می توانید احساس سیری کنید. وزن انبه در  3کالری دارد و در همین مقدار  233فنجان انبه تنها 

ی که کمتر می خورید درصد آب است و تحقیقات نشان داده خوردن غذاهای سرشار از آب ) و چگالی انرژی پایین ( می تواند در حال 23واقع 

 20 اسیر نگهتان دارد. در واقع یکی از تحقیقات نشان داده خوردن میوه قبل از یک وعده غذایی می تواند مقدار دریافت کالری در آن وعده را ت

 درصد کاهش دهد.

 سرشار از مواد مغذی هستند -2

یوه های مفید برای سالمت نیز به حساب می آید. تنها یک فنجان از این نوع ویتامین و مواد معدنی است، به همین دلیل از م 23انبه سرشار از 

که به قوی شدن سیستم ایمنی بدن ، سالم نگه داشتن دندان ها و لثه ها ، و حمایت از  Cدرصد نیاز روزانه بدن به ویتامین  233میوه می تواند 

تامین نماید. انبه همچنین سرشار از فیبر است، ماده مغذی که به  کمک می کند را –برای داشتن پوستی سالم و درخشان  –عملکرد کالژن 

 سیر ماندن کمک می کند.
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 انبه می تواند التهاب را کم کند -3

و بتا کاروتن. در تحقیقات اخیر محققان متوجه شده اند که انبه پتانسیل این  Cانبه ها حاوی چندین ترکیب ضد التهابی هستند، از جمله ویتامین 

 تا کیفیت برنامه غذایی را باال ببرد چون حاوی اسید گالیک و گالوتانن است که خواص ضد التهابی و ضد سرطانی دارند.  را دارد

 از آنچه فکرش را می کنید راحت تر بریده و پوست کنده می شوند -4

 یک چاقو تیز دو سمت انبه را با کمینمی دانید بهترین روش برش یک انبه چیست؟ کافیست میوه را روی تخته برش قرار دهید. سپس با 

فاصله از مرکزش ) که هسته در آن است ( برش دهید، حاال دو قطعه انبه بدون هسته داریم. سپس می توانید با استفاده از یک لیوان گوشت 

ه پوست از ، خواهید دید که چگونداخل انبه را بیرون بکشید. فقط کافیست قسمت داخلی انبه را روی لیوان بگذارید و به طرف پایین فشار دهید

 .دگوشت جدا خواهد شد. حتی اگر به مرحله لیوان عالقه ای نداشته باشید می توانید بعد از برش دادن با یک قاشق چای خوری انبه را میل کنی

 قرمز برابر با رسیده نیست -5

رده شدن است، آرام فشارش دهید. یک انبه رسیده کمی نرم است. یک انبه قرمز همیشه انبه ای رسیده نیست! برای اینکه بدانید میوه آماده خو

ق ادرست مانند دیگر میوه ها از جمله هلو، انبه نیز وقتی رسیده می شود نرم تر است. اگر انبه ای که خریدید سفت است، بیرون و در دمای ات

 روز در یخچال نگهداری کنید. 0نها را تا بیش از قرارش دهید تا به رسیده شدن ادامه دهد. وقتی انبه ها رسیده شد می توانید آ

 انبه تازه تمام طول سال پیدا می شود -6

نوع آن اصلی به حساب می آیند، بنابراین در تمام طول سال می توان انبه تازه پیدا کرد. هر نوع انبه بافت و طعم  0انبه انواع مختلفی دارد و 

 واع آن در طول سال ارزشش را دارد.خاص خود را دارد، بنابراین امتحان کردن ان

 یاگر می خواهید انبه را به میوه های مورد استفاده خود اضافه کنید، باید بگویم موارد مصرفش بی شمار است. مردم بعضی مناطق از انبه رو

شیر  ه در ساالد میوه، بستنی، ماست، وماهی کبابی استفاده می کنند، اما اگر شما زیاد طرفدار غذاهای دیگر فرهنگ ها نیستید می توانید از انب

 استفاده نمایید. 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (

 

 

 

 

 

http://www.kermany.com


 
 

 این غذاهای تابستانی از آنچه فکرش را می کنید سالم تر هستند

ن های تابستان خواهیم لیستی از سالم تریتابستان چند گام بیشتر با ما فاصله ندارد، برای اینکه انتخاب غذاهای تابستانی برایتان ساده شود می 

 را در اختیارتان قرار دهیم:

 هندوانه

 

، پتاسیم، و آنتی اکسیدان ضد سرطان لیکوپن. هندوانه همچنین یکی از غنی ترین منابع Cو  Aاین میوه پر آب مجموعه ای است از ویتامین 

 سیترولین است، که به تنظیم عملکرد شریایی و کاهش فشار خون کمک می کند.  –آمینو اسید ال 

 میگو
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روی  یتازه ترین میگو ها را در این فصل می توانید پیدا کنید. میگو حاوی کلسترول است، اما کلسترولی که از غذا دریافت می کنید تاثیر ناچیز

نین، سرشار از پروتئین است، چربی کمی دارد، و منبع خوبی از دو مامور محافظ قلب کلسترول موجود در جریان خونتان می گذارد. میگو همچ

 است.  B12و ویتامین  3یعنی امگا 

 ذرت
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لوتئین، یک آنتی اکسیدان قدرتمند است که خطر عوامل مربوط به دژنراسیون ماکوال را چشم ها ذرت را دوست دارند. ذرت منبع خوبی از 

یکی از شایع ترین عوامل کوری در افراد کهنسال است. پختن ذرت باعث آزاد شدن آنتی اکسیدان های مفید که  کاهش می دهد، این مشکل

 می توانند خطر بیماری های قلبی و سرطان را کاهش دهند می شود. هر چه ذرت بیشتر پخته شود مقدار آنتی اکسیدان نیز بیشتر می شود.

 کرفس
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کرفس حاوی مواد مغذی فراوانی است که به درد بدن می خورند. از جمله ترکیبات ضد التهابی که مسیر گوارشی تان را تسکین می دهد، آنتی 

 .Cو ویتامین  Kاکسیدان های ضد بیماری، و ویتامین هایی مانند فوالت، ویتامین 

 تخمه آفتابگردان
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 03یک چهارم فنجانش بیش از  –هستند  E. دانه های آفتابگردان منابع قابل توجهی از ویتامین تخمه پای ثابت فوتبال و مسابقات ورزشی است

 درصد نیاز روزانه بدن را تامین می کند. تخمه آفتابگردان همچنین حاوی دوز قابل توجهی از مواد معدنی کلیدی از جمله منگنز، منیزیم، و

 سلنیوم است. 

 قارچ
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هستند. ترکیبات زیادی در قارچ ها شناسایی شده که می توانند به تقویت سیستم ایمنی و محافظت  Dحاوی ویتامین قارچ ها تنها سبزیجات که 

 از بدن در برابر سرطان کمک کنند.

 زرد آلو
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ت اند که دریافبتاکاروتن موجود در زردآلو می تواند به جلوگیری از آب مروارید و دژنراسیون ماکوال کمک کند. برخی تحقیقات اظهار کرده 

درصد خطر بروز آب مروارید را کاهش دهد. زرد آلو ها همچنین منابع غنی از پتاسیم هستند، ماده  43می تواند تا  Aمقادیر باالی ویتامین 

معدنی که برای عملکرد مناسب عصب و ماهیچه ضروری است. پتاسیم همچنین به تثبیت فشار خون و متعادل شدن مایعات بدن کمک می 

 د.کن

 خردل
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شاید تعجب کنید، ولی خردل که معموال روی ساندویچ ناسالم هات داگ دیده می شود مزایای فراوانی دارد. خردل حاوی سلنیوم، یک ماده 

معدنی همراه با آنتی اکسیدان است که می تواند به پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی، تقویت سیستم ایمنی، و محافظت در برابر برخی 

 سرطان ها کمک کند. خردل همچنین منبعی از منیزیم است، که می تواند فشار خون را کاهش دهد و التهاب را پایین بیاورد.

 گیالس
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نشان داده افراد بالغی که یک و نیم فنجان گیالس مصرف می کنند سطح آنتی اکسیدان های بدنشان باال می رود، مخصوصا  FDAتحقیقات 

یماری های التهابی و قلبی مبارزه می کند. همچنین آلبالو ) یکی دیگر از اعضای این خانواده ( منبع غنی از فیبر محلول آنتوسیانین، که با ب

 پکتین است، که به کنترل کلسترول خون کمک می کند. 

 آلو و سیاه آلو
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آنتوسیانین می آید، رنگدانه آنتی اکسیدانی که می تواند به نابود کردن رادیکال های آزاد که موجب آسیب سلولی می شوند رنگ زیبای آلوها از 

کمک کند. بعالوه آنها می توانند به پیشگیری از دست رفتن استخوان ها کمک کنند. تحقیقات نشان داده خانم های یائسه ای که مکمل کلسیم 

 است.  Kکنند کاهش از دست دادن حجم استخوانی قابل توجهی دارند و این به دلیل سطوح باالی پتاسیم و ویتامین  به همراه آلو مصرف می

 هلو
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گوشت هلو ) و شلیل ( سرشار از آنتی اکسیدان هایی است که به پیشگیری از سرطان و دیگر بیماری های مزمن کمک می کند. مواظب وزن 

برای اضافه کردن شیرینی به برنامه غذایی تان است. از آنجا که هلو سرشار از فیبرهای خوراکی است سیر و خود هستید؟ هلو منبعی طبیعی 

 راضی نگهتان می دارد.

 کدو سبز
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درصد نیاز روزانه بدن افراد بالغ است فراهم می آورد،  9میکرومیلی گرم فوالت، که  22کالری دارد و برای بدن حدود  23یک فنجان کدو سبز 

میلی گرم پتاسیم نیز دارد. فیبر موجود در کدو سبز و مقدار باالی آبی که دارد آن  203و  Cمیلی گرم ویتامین  22مچنین این مقدار کدو سبز ه

 را تبدیل به یک سبزی کامل برای جلوگیری از اشتها می کند.

 فلفل دلمه ای
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به محافظت در برابر عفونت نیز کمک  Cتصلب شریان کمک می کنند. ویتامین و بتا کاروتن موجود در فلفل هر دو به پیشگیری از  Cویتامین 

درصد نیاز روزانه  233می کند و از عوامل داشتن استخوان ها، دندان ها، موها و پوستی سالم است. یک فلفل دلمه ای متوسط می تواند بیش از 

 بیشتری از فلفل دلمه ای های سبز رنگ دارند. Cدرصد ویتامین  03را تامین کند. فلفل دلمه ای های قرمز رنگ  Cیک فرد بالغ به ویتامین 

 تربچه
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. دتربچه های تابستانی از دیگر تربچه ها تند تر هستند. تربچه حاوی ترکیبات سولفات است که می توانند بدن را در برابر سرطان محافظت کنن

نفر از مردم در لهستان انجام شده بود نشان داد افرادی که بیشترین مقدار مصرف تربچه و پیاز را داشتند کمتر از  2.033در یک تحقیق که روی 

 دیگران در خطر سرطان معده بودند.

 گوجه فرنگی
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وارد مشخص انشکده پزشکی هاربهترین را برای آخر نگه داشتیم. گوجه فرنگی می تواند برای کل بدنتان مفید واقع شود. در یکی از تحقیقات د

شد مردانی که بیشتر غذاهای حاوی گوجه فرنگی میل می کنند کمتر دچار سرطان پروستات می شوند. لیکوپن، یک آنتی اکسیدان قدرتمند 

، که تاثیر تسالیسیالتها اساست که نقش عامل ضد سرطانی در گوجه فرنگی را ایفا می کند. مایع ژله ای شکل داخل گوچه فرنگی سرشار از 

 ضد لخته شدن روی خون دارد. به همین دلیل گوجه فرنگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی نیز مناسب است.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 چگونه از تمرین روی تردمیل لذت ببریم؟

 

و دویدن خارج از خانه دیگر آنچنان طرفداری ندارد. اینجاست که تردمیل  با گرم شدن هوا و همچنین قرار گرفتن در ماه رمضان، پیاده روی

تبدیل به بهترین دوستتان می شود. اما خب همین تردمیل هم ممکن است پس از مدتی یکنواخت شود، به همین دلیل می خواهیم روش هایی 

 اشین را کنترل کنید نه آن!را به شما بیاموزیم که از ورزش روی تردمیل لذت ببرید. شما قرار است این م

با ایجاد تغییر در سرعت برای مدت یا مسافت خاص می توانید سالمت قلبی و عروقی خود را بهبود ببخشید و کالری هم  تمرین با وقفه: -1

 بسوزانید. 

ردمیل خود را یه کرده است. شیب تروبرت پنینو مربی مسابقات سه گانه است، او این الگوی تمرین با تردمیل را در مجله آمریکایی فیتنس توص

 روی یک درصد نگه دارید، اگر سرعت گفته شده برای سطح تناسب شما خیلی زیاد است می توانید آن را تغییر دهید:

 سرعت دقیقه

 mph 0گرم کردن با سرعت  23:33تا  3:33

 بدوید mph 9.0با سرعت  23:23تا  23:33

 mph 0پیاده روی سریع با سرعت  22:23تا  23:23

 را دوبار تکرار کنید 22:23تا  23:33دقیقه  24:33تا  22:23
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 mph 0پیاده روی سریع با سرعت  29:33تا  24:33

 بدوید mph 0.0با سرعت  29:33تا  29:33

 mph 0پیاده روی سریع با سرعا  32:33تا  29:33

 بدوید mph 0.0با سرعت  30:33تا  32:33

 mph 0پیاده روی سریع با سرعت  30:33تا  30:33

 را دوبار تکرار کنید 30تا  32دقیقه  00:33تا  30:33

 سرعت را به آرامی کم کنید تا بدن سرد شود 03:33تا  00:33

 

کمک می کند. این آرام آرام باال بردن شیب تردمیل به قوی شدن عضالت باسن، چهار سر و ساق پا دویدن به طرف باالی تپه ها:  -2

کار همچنین باعث باال رفتن سطح تحمل و افزایش سرعت در سطوح صاف می شود. اگر زانو هایتان مشکل دارد یا تازه کار هستید می توانید 

 سرعت و شیب را تغییر دهید.

 با سرعت نسبتا آسان شروع کنید و سعی کنید با باال رفتن شیب همین سرعت را حفظ کنید:

 درصد بدوید 2شیب یک مایل با 

 درصد بدوید 3مایل با شیب  3.90

 درصد بدوید 4نیم مایل با شیب 

 درصد بدوید 0مایل با شیب  3.20

 درصد بدوید 4نیم مایل با شیب 

 درصد بدوید 3مایل با شیب  3.90

 درصد بدوید 2یک مایل با شیب 

 

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی ( 
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 برای فشار خون باالراه حل های طبیعی 

 کاهش نمک مصرفی تنها شروع کار است. اگر می خواهید سیستم گردش خون خود را همیشه سالم نگه دارید از این روش های طبیعی کمک بگیرید:

 به پیاده روی بروید

 

دقیقه ورزش می کنند به  03تا  33تنها مقداری ورزش کردن می تواند تغییر ایجاد کند. در یک تحقیق ژاپنی محققان متوجه شدند داوطلبانی که هر هفته 

از مزایای کاهش دقیقه پیاده روی هم شما را  20دقیقه در هفته ورزش می کنند فشار خونشان کاهش می یابد. روزانه  03همان اندازه کسانی که بیش از 

 فشار خون باال برخورد می کند. 

 پتاسیم دریافت کنید
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از غذاهای حاوی  دپتاسیم می تواند فشار خون را پایین بیاورد، لمل متاسفانه تعداد کمی هستند که به اندازه نیاز روزانه خود پتاسیم مصرف کنند. سعی کنی

 جمله طالبی، سیب زمینی شیرین، موز، اسفناج و پسته. پتاسیم بیشتر در برنامه غذایی خود استفاده کنید از

 برای داروهای خود برنامه ریزی کنید
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نید. حدود شش نکاگر شروع به خوردن دارو کردید اما یک قطره هم تغییر در فشار خون ندیدید، سعی کنید برای خوردن دارو زمان بندی داشته باشید تا فرامو

یل نتیجه ای نمی بینند چون داروهایشان را فراموش کرده اند. روی گوشی خود زنگ یاد آوری تنظیم کنید تا هرگز مصرف یک چهارم اوقات افراد به این دل

 دارو را فراموش نکنید.

 پودر فلفل استفاده کنید
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فلفل و ادویه های متنوع فراوانی وجود کاهش و یا قطع مصرف نمک ممکن است تا چند روز باعث شود غذاها هیچ مزه ای برایتان نداشته باشند، اما پودر 

نند که کاری کدارد که می توانید با کمک آنها کمبود نمک را جبران کنید. طعم های قوی مانند سیر، ریحان و لیمو نیز می توانند جای نمک را بگیرند و 

 دیگر زبان هوس نمک نکند.

 نگهداری کیت فشار سنج در خانه
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رتب فشار خون را چک می کنند از کسانی که تنها این کار را در مطب دکتر انجام می دهند فشار خون کمتری دارند. متاسفانه افرادی که در خانه به صورت م

همیشه  ابیشتر افراد با مراجعه به مطب پزشک دچار اضطراب می شوند و فشار خونشان درست تشخیص داده نمی شود. انجام تست فشار خون در خانه شما ر

د از ویت خود آگاه می کند و می توانید اقدامات پیشگیرانه را سریعتر انجام دهید. همین حاال می توانید یک دستگاه فشار سنج خانگی را برای خنسبت به وضع

 فروشگاه دکتر کرمانی سفارش دهید:

 C32 مد زیکالس بازویی دیجیتال فشارسنج

 BM00 مدل بیورر دیجیتالی فشارسنج

 32A مدل مد زیکالس دیجیتال یبازوی فشارسنج

 دورتر پارک کنید
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گام بیشتر در روز برمی دارند می توانند تا حدود زیادی فشار خون خود را پایین  0333تا  4333بر اساس تحقیقات دانشگاه تنسی خانم های یائسه ای که 

 بیاورند.

 بذر کتان میل کنید
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سیستولیک در خانم های یائسه را که سابقه بیماری قلبی دارند پایین بیاورد. این بذرها سرشار از خون  قاشق غذاخوری بذر کتان می تواند فشار 4دریافت 

می باشند، که منشا این تاثیر هستند. دو قاشق غذا خوری را هنگام صبحانه و دو قاشق دیگر را در طول روز روی ساالد یا درون  3اسید چرب های امگا 

 ماست میل بفرمایید. 

 جایگزین قهوه کنید چای را
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خون  رمحققان استرالیایی به این نتیجه رسیده اند که به ازای هر فنجان چای که روزانه می نوشید فشار خون سیستولیک می تواند دو شماره و فشا

 فنجان شود ممکن است همان مزایا را نبینید.  4دیاستولیک یک شماره پایین بیاید. این تعداد اگر بیش از 

 دیتیشنتمرین م
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دقیقه آرام  0ز مدیتیشن استرس را از بین می برد، و تحقیقات بسیاری تا به حال نشان داده اند که می تواند روی فشار خون نیز تاثیر داشته باشد. هر رو

 بنشینید و روی تنفس خود تمرکز کنید.

 میان وعده شکالت تلخ میل کنید
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 20فالونوئیدهایی است که شریان ها را انعطاف پذیر می کند. روزانه افزایش دهد، اما شکالت تلخ حاوی سفت شدن رگ های خونی می تواند فشار خون را 

شار خون ف گرم شکالت تلخ می تواند در افراد کهنسالی که فشار خون سیستولیک مجزا دارند باعث کاهش فشار خون شود. در این شرایط فقط شماره باالیی

 اساس تحقیقات چای، میوه ها و سبزیجات نیز حاوی فالونوئیدها هستند. عددش باال خوانده می شود. بر

 دست شریک زندگی خود را بگیرید
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دقیقه نگه داشتن دستان یکی از عزیزان می تواند فشار خون را پایین بیاورد. بغل  23تحقیقات دانشگاه کارولینا آمریکا نشان داده، در طول اتفاقات استرس زا، 

 یز نشان داده که همین تاثیر را دارد.کردن فرزندان ن

 میان وعده زرد آلو خشک میل کنید
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یشتر می ب –که همه اینها به سیستم گردش خون کمک می کنند  –در طول فرآیند خشک کردن، تمرکز پتاسیم، بتاکاروتن، فیبر و آهن موجود در زرد آلو 

 کالری دارد. 233شود. به دنبال زرد آلوهای بدون سولفور برای میان وعده باشید، هشت عدد زرد آلوی خشک 

 هنگام خواب از توپی های گوش استفاده کنید
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پی های ا استفاده از توتحقیقات می گوید وقتی گوش در معرض صدای خروپف قرار می گیرد ممکن است فشار خون و ضربان قلبتان افزایش پیدا کند. ب

 گوش خود را از صداها در امان نگه دارید.

 دو لیوان آب پرتقال میل کنید
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 طداوطلبانی که یک لیوان آب پرتقال هنگام صبح و لیوانی دیگر هنگام شب نوشیدند کاهش فشار خون چشمگیری را مشاهده کردند، این تحقیق توس

 سرشار است از پتاسیم، که می تواند روی فشار خون باال تاثیر مثبت داشته باشد.کلینیک کلیولند انجام گرفت. آب پرتقال 

 عادات خواب خود را ارزیابی کنید
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در طول  شایدحدود نیمی از افرادی که دچار مشکل آپنه خواب هستند فشار خون باال نیز دارند. آپنه خواب اختاللی است که در آن تنفس متوقف می شود و 

خروپف های بلند یا خستگی در طول روز شناسایی کرد. اگر از نشانه های آپنه خواب رنج می برید با ها بار رخ بدهد. این حالت را می توان با شب دها یا صد

 پزشک خود مشورت کنید.

 آجیل سویا میل کنید
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شماره در افرادی که فشار خون  23ار خون سیستولیک را تا هفته می تواند عدد فش 2گرم دانه سویا بو داده به مدت  22تحقیقات نشان داده خوردن روزانه 

 باال دارند پایین بیاورد. اگر می خواهید آجیل سویا میل کنید مطمئن شوید که بدون نمک است.

 جلوی نمک های پنهان را بگیرید
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گوشت ها فرآوری شده و فست فود ها. سعی کنید هر روز  سدیم در جاهایی پنهان می شود که انتظارش را ندارید، مانند بسیاری از غالت صبحانه، و بیشتر

 تعدادی از این منابع پنهان را شناسایی و از برنامه خود حذف کنید.

 مکمل ها را در نظر بگیرید
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ید ه صورت روزانه استفاده کندر خود ترکیباتی دارند که می توانند فشار خون را پایین بیاورند. اگر می خواهید آنها را ب CoQ10سیر، کلسیم، روغن ماهی، و 

 با پزشک خود مشورت کنید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 درک فشار خون پایین: تشخیص و درمان

 

 چگونه بفهمیم که فشار خونمان پایین است؟

تش پزشکتان می تواند این شرایط را تشخیص دهد و علفشار خون پایین همیشه نشانه یک مشکل نیست. اما اگر نشانه های آن را داشته باشید، 

را نیز متوجه شود. گیجی و سبک شدن سر هنگام بلند شدن از حالت نشسته یا خوابیده ممکن است نشانه حالتی باشد که به آن افت فشار خون 

ون پایین هایی شود. شناسایی دلیل فشار خوضعیتی می گویند. طیف گسترده ای از بیماری های اساسی نیز ممکن است باعث بروز چنین نشانه 

 بسیار مهم است تا بتوان راه حل و درمان مناسب را ارائه کرد.

پزشک به سابقه دارویی نگاه، سن، نشانه های خاص، و شرایطی که عالئم تحت آن رخ داده نگاه می کند. سپس تست فیزیکی انجام می دهد و 

بعد از چند دقیقه دراز کشیدن، بالفاصله پس از ایستادن، و چند دقیقه پس از اینکه آرام  –کند ممکن است مرتب فشار خون و نبضتان را چک 

 ایستاده اید. 

) الکتروکاردیوگرام ( تا ضربان قلب و ریتم آن اندازه گرفته شود، یک  ECGآزمایش های دیگری نیز ممکن است گرفته شود از جمله، 

 است تست خون نیز داده شود تا مشخص شود مشکل از کم خونی یا سطح قند خون نباشد. اکوکاردیوگرام نیز گرفته می شود. ممکن

 تست ورزش و یا آزمایش الکتروفیزیولوژی که کمتر معمول است نیز ممکن است کمک کند.

کشد،  ی یک میز دراز میممکن است آزمون شیب نیز از فرد گرفته شود. در این آزمایش واکنش بدن به تغییر موقعیت ارزیابی می شود. فرد رو

 و به آن بسته می شود تا نیفتد. سپس میز به حالت قائم در می آید و یک ساعت به همین شکل بیمار باید روی آن دراز بکشد. در طول این یک

 ساعت فشار خون، ضربان قلب و دیگر نشانه ها ثبت می شود. 
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 درمان های فشار خون پایین چیست؟

 ر خون مزمن را می توان با رژیم غذایی و تغییرات سبک زندگی به صورت تاثیر گذاری درمان کرد. برای بسیار از افراد فشا

 بسته به علت عالئم، پزشکتان ممکن است به شما بگوید با این تغییرات ساده فشار خونتان را افزایش دهید:

 استفاده از برنامه غذایی که نمک بیشتری داشته باشد. •

 ی مایعات غیر الکلی.نوشیدن مقدار زیاد •

 قطع مصرف الکل. •

 مصرف مایعات بیشتر در آب و هوای گرم و یا زمانی که مبتال به یک بیماری ویروسی نظری سرما خوردگی و آنفوالنزا شدید. •

ده اهش فشار خون شپزشکتان داروهایی که مصرف می کنید را مرئد ارزیابی قرار می دهد تا متوجه شود کدام یک از آنها ممکن است باعث ک •

 باشد.

 مرتب ورزش کنید تا فشار خونتان بهبود پیدا کند. •

 وقتی از حالت خوابیده یا نشسته بلند می شوید مواظب باشید. برای کمک به بهبود گردش خون، قبل از اینکه بلند شوید پا و مچ پای خود را •

 می شوید مدتی روی لبه تخت یا روی زمین بنشینید و سپس بایستید.  کمی تکان دهید. سپس به آرامی بلند شوید. وقتی از خواب بیدار

 از بلند کردن بارهای سنگین پرهیز کنید. •

 در دستشویی به خود فشار وارد نکنید. •

از قرار گرفتن برای مدت طوالنی در معرض آب خودداری کنید. اگر سرتان گیج رفت بنشینید. بهتر است در حمام یک صندلی داشته باشید که  •

 در صورت نیاز روی آن بنشینید. برای پیشگیری از آسیب بهتر است از صندلی های مخصوص حمام که لیز نمی خوردند استفاده کنید. 

برای پرهیز از مشکل فشار خون پایین و کاهش دوره های سرگیجه بعد از وعده های غذایی، سعی کنید وعده های کوچک تر و به فاصله  •

های کمتر میل کنید. مصرف کربوهیدرات را کم کنید. پس از غذا خوردن استراحت کنید. قبل از وعده های غذایی دارویی که باعث کاهش فشار 

 فاده نکنید.خون می شود است

 داروهایی برای فشار خون پایین

خون  راگر موارد باال مشکلتان را کم نکردند پس مجبورید دارو استفاده کنید. داروهایی که در ادامه نام برده می شوند معموال برای درمان فشا

 پایین به کار گرفته می شوند.
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بیشتر موارد فشار خون پایین به کار گرفته می شود. این دارو احتباس سدیم فلودروکورتیزون دارویی است که برای درمان فلودروکورتیزون: 

توسط کلیه را افزایش می دهد، در نتیجه باعث احتباس مایعات و مقداری تورم می شود، که برای بهبود فشار خون ضروری هستند. اما این 

یل تیزون استفاده می کنید باید هر روز به اندازه کافی پتاسیم نیز ماحتباس سدیم باعث کاهش پتاسیم نیز می شود. پس زمانی که از فلودروکور

 آنابولیک عضله نمی سازد.  کنید. فلودروکورتیزون هیچ یک از خواص ضد التهابی کورتیزون یا پردنیزون را ندارد و مانند استروئیدهای

د تا فشار خون را افزایش دهد. این دارو برای کمک به میدودرین گیرنده های کوچک ترین شریان ها و رگ ها را فعال می کنمیدودرین: 

افت فشارخون وضعیتی مربوط به اختالل در عملکرد اعصاب دارند استفاده می شود. درابره اینکه این دارو چقدر افزایش فشار خون در افرادی که 

 می تواند تاثیر گذار باشد همچنان تحقیقاتی در حال انجام شدن است.

 رجمه به اندام ) دکتر کرمانی (کاری از گروه ت
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 بدنروش تشخیص کم آبی خطرناک  4

 

کم آبی بدن و تشخیص آن مخصوصا در این زمان از سال بسیار مهم است. تجربه کم آب شدن خفیف بدن در طول ورزش طبیعی است، 

مخصوصا اگر در گرما باشد و عرق بریزید. کم آبی متوسط بدن برای مدت زمان طوالنی، می تواند برای سالمتتان بسیار مضر باشد، مخصوصا 

ها. همه ما می دانیم که وقتی تشنه هستیم دهانمان خشک می شود، و زمان مناسبی است برای نوشیدن مایعات، اما عالئم  برای عملکرد کلیه

 کمتر مشهود دیگری هم هست که در طول مسیر کم آب شدن جدی بدن ممکن است تجربه کنید. 

 باال رفتن ضربان قلب

فعالیتی را انجام می دهیم باال می رود ) مخصوصا در گرما (. اگر متوجه شدید تپش قلبتان می دانیم که تپش قلب زمانی که با شدت ورزش یا 

 از مقدار طبیعی همیشه بدون هیچ دلیلی باال تر رفته ممکن است علتش جبران کم شدن حجم خون ) به خاطر کمبود آب ( توسط قلب باشد.

 نرسیدن خون به مغز

اید که از حالت نشسته ناگهان به حالت ایستاده تغییر موضع می دهید. به این وضعیت افت فشار خون  این وضعیت را بیشتر زمانی تجربه کرده

می گویند، و در نتیجه نرسیدن سریع خون به مغز به خاطر تغییر موقعیت سریع است، کم شدن حجم خون مقصر اصلی است. اگر در طول 

 آب شدن بدنتان باشد. ورزش چنین حالتی را احساس کردید، می تواند نشانه کم
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 آویزان شدن پوست

از نظر فنی کاهش تورگور پوست نام دارد، وقتی پوست پشت دستتان با نیشگون گرفتن به حالت عادی خود باز نمی گردد، پوست آویزان نشانه 

ه حالت عادی ده شدن بالفاصله باین است که به مایعات بیشتری نیاز دارید. وقتی بدن به صورت طبیعی از نظر آب تامین باشد پوست با کشی

ثانیه پوستتان را بکشید و ببینید چه اتفاقی می افتد. اگر در طول ورزش پوست به آرامی سر  3تا  2خود باز می گردد. همین االن امتحانش کنید، 

 جا خود برگشت یعنی به شکل خطرناکی بدن کم آب شده.

 این بوی چیست؟

ا بویی شبیه دستشویی های بین راهی مواجه هستید، این هم یک نشانه دیگر برای خوردن مایعات بیشتر اگر به دستشویی رفتید و حس کردید ب

 ،است. قوی شدن بوی ادرار می تواند نشانه کم آب شدن بدن باشد. البته این خیلی خوب است که با چنین وضعیتی همچنان قادر به ادرار هستید

ادرار به شدت کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی سطح مایعات بدن را هرچه زودتر باید افزایش  چون وقتی به کم آبی شدید می رسید، تولید

 دهید.

 کاری از گروه ترجمه به اندام ) دکتر کرمانی (
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 !شیرینی دوران جوانی را از خودتان نگیرید

 

 خانم رضوان ثابتی

 کیلوگرم 230وزن اولیه: 

 کیلوگرم00وزن پایانی: 

 

ساله و ساکن استان آذربایجان غربی، جدیدترین رکورددار سایت دکترکرمانی است. خانم ثابتی از نوجوانی با مشکل اضافه  22خانم رضوان ثابتی 

 بهوزن روبرو بوده است و و در همان ایام، دوبار موفق به کاهش وزن می شود اما به خاطر نبود برنامه ای منسجم و رژیم های موقتی، دوباره 

همان وزن اولیه خود برمی گردد. عدم اعتماد به نفس، مشکالت جسمی و حرکتی و حس بدی که هر چاقی ممکن است نسبت به خودش داشته 

کیلوگرمی خود صحبت می کند و  03باشد باعث می شود وی برای الغری تصمیم جدی بگیرد. خانم ثابتی حاال با رضایت تمام از کاهش وزن 

 سال جوان تر شده ام. 23نم می گوید احساس می ک

 

 مصاحبه ما را با ایشان بخوانید:

 22اضافه وزن من از دوران نوجوانی آغاز شد به طوری که در  همه اعضای خانواده، به جز من و برادرم، تقریبا از وزن مناسبی برخوردار هستند.

رسیدم. اما  20و کم خوری ها وگرفتن رژیم های موقتی، به وزن  کیلوگرم رسیدم. در دوران دانشجویی به علت فعالیت زیاد 233سالگی به وزن 
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سال بعد از ازدواج و قبل از به دنیا  3دوباره به خاطر فرهنگ تغذیه نادرست دچار افزایش وزن می شدم و این روند دو بار ادامه داشت. تا اینکه، 

 کیلوگرم رسیده بودم.  230.033و بعد از دوران شیر دهی فرزندم به وزن  233آمدن فرزندم، به وزن 

 

ناسب تاز وقتی که خود را شناختم، همیشه دارای اضافه وزن بودم و از دوران نوجوانی از من انتظار می رفت که متناسب با ظاهرم رفتار کنم نه م

 با سنم. بنابراین نه می توانستم مثل هم سن و سال های خودم لباس بپوشم نه رفتار کنم. در کل این اضافه وزن باعث شده بود که در دوران

کیلو را از روی دوشم برداشته ام شور و نشاط جوانی را در  03نوجوانی و شروع جوانی مثل افراد میانسال زندگی کنم ولی االن که باری به وزن 

ها ساله شده ام و از این امر بسیار خرسندم. تن 22سال جوان تر شده ام گویا دوباره  23سالگی دوباره بدست آورده ام. احساس می کنم  22سن 

 چیزی که من را آزار می دهد حسرت روزهای گذشته است.   

 چاقی یعنی عدم اعتماد به نفس و فرار از آینه و عکس

معموال یکی از عذاب آورترین مواقع، زمان های خرید لباس بود که با وجود صرف زمان طوالنی و هزینه باال نمی توانستم لباس دلخواهم را 

سال بزرگتر از من مناسب بود را انتخاب کنم. همچنین سعی می کردم  20تا  23هایی با رنگ تیره که برای افراد تهیه کنم و مجبور بودم لباس 

از فعالیت زیاد و پیاده روی دوری کنم چون باعث خستگی و پادرد و کمر دردم می شد. تلخ ترین خاطرات من مربوط به نگاه های سنگین 

 انم و همچنین دردسرهای زمان خرید لباس است.اطرافیان و کنایه های آنها حتی نزدیک

چاقی یعنی عدم اعتماد به نفس، تحمل نگاه های سنگین اطرافیان، فرار از عکس و آینه و در کل حس بد به خود داشتن که هر چاقی از جمله 

ی هستند وقتی با آنها روبه رو می شوند سعی من با آن روبه رو بوده است. از آنجایی که آدم های چاق از نگاه دیگران، انسان های پرخور و تنبل

. دادبه نصیحت دارند یا آنها را مورد تمسخر قرارمی دهند که این مساله عذابم می داد. همچنین تفاوت ظاهری من و همسرم بود که مرا آزار می 

بسه دیگه. »د که یک روز به خودم بگویم: کیلو کمبود وزن ! این مسائل، باعث ش 23من فردی با چاقی مفرط بودم و همسرم فردی با حداقل 

 و این بود که با تمام اراده تصمیم به کاهش وزن گرفتم.« پاشو وقت تغییره

اعث ب خدا را شکر می کنم که با این میزان اضافه وزن، حتی در دوران بارداری گرفتار بیماری نشدم اما مسلّما انجام کارهای منزل و پیاده روی

و این اواخر،  تنفس هنگام خواب و باال رفتن از پله ها برایم دشوارشده بود. بغل کردن فرزندم حتی زمانی که وزنش  خستگی مضاعفم می شد

 کیلو بود، برایم بسیار دشوار بود. 23زیر 

 هیچ وقت فکر ترک برنامه به خاطر میل به غذای خاصی را از سر نگذراندم

 انتخاب نوع رژیم در سایت هایی که برای کاهش وزن راهنمایی زمانی که تصمیم به کاهش وزن گرفته بودم برای 

کیلوگرم کم کرده  9می کردند جست و جو می کردم که به سایت دکتر کرمانی برخوردم. چون سال های پیش با خواندن کتاب ایشان حدود 

چاق شدم و احساس کردم که می توانم با برنامه به بودم. مطالب سایتشان را مشتاقانه مطالعه کردم و متوجه روش ایشان برای کاهش وزن افراد 

 23ل قاندام دکتر کرمانی کاهش وزن خوبی داشته باشم. به خودم اطمینان پیدا کرده بودم که می توانم با تقویت اراده و رعایت رژیم ایشان، حدا

 کیلو کاهش وزن داشته باشم.   
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ه در برنامه بود کمی باعث ضعف و گرسنگی ام می شد اما نیروی اراده و نظم موجود در در ابتدای رژیم، کم کردن غذای روزانه به اندازه ای ک

تقسیم وعده های غذایی و مقدار آنها، کمکم می کرد شرایط موجود را تحمل کنم. همچنین انتخاب غذا توسط خودم و تنوع عالی آنها باعث 

لخواه بودند هیچ وقت فکر ترک برنامه به خاطر میل به غذای خاصی را از سر کمک به ادامه راهم شده بود. از این جهت که غذاها متنوع و د

 نگذراندم. 

 تنوع غذایی برنامه دکتر کرمانی بسیار خوب بود و من از بین لیست های غذایی، از لیست دلخواه من استفاده می کردم. این لیست به من کمک

اد خانواده، غذایی مجزّا تهیه کنم، به گونه ای که من و همسرم که کمبود وزن دارد بر می کرد عالوه بر غذای موجود در برنامه برای سایر افر

 یسر یک سفره می نشستیم. در دوران استفاده از رژیم دکتر کرمانی، با کاهش وزن خوبی که داشتم به هیچ عنوان نیازی به استفاده از داروها

 تی ویتامین مینرال بود.الغری نداشتم و تنها دارویی که مصرف کردم کپسول مول

در مواقع گرسنگی سعی می کردم با مصرف غذاهای آزاد مثل خیار و هویج و... و مصرف سهمیه روزانه مثل خوردن شیر و خرما گرسنگیم را 

ی ام ل گرسنگبرطرف کنم. در دوران رعایت رژیم غذایی در وعده های غذایی خود مصرف ساالد و سبزی را گنجانده بودم که این قضیه به کنتر

 کمک زیادی می کرد.

دن در مهمانی ها نیز سعی کرده بودم با جابه جایی مجاز وعده های غذایی در روزهای متفاوت یا جابه جا کردن شام با نهار  و ممانعت از خور 

 غذاهای ممنوعه و در کل رعایت رژیمم از مهمانی ها لذت ببرم.

ماه اول رژیم هر روز به صورت منظم در  4ام ورزش و رفتن به باشگاه برایم مقدور نبود اما در به علت مشغله کاری و داشتن فرزند کوچک انج

هر ادو وعده نیم ساعته پیاده روی می کردم که در این زمان سوخت و ساز بدنم بیشتر و منظم تر بود. در ابتدای شروع برنامه بهترین مشوقم خو

 گرم، واکنش مثبت اطرافیان از کاهش وزنم من را به ادامه راه تشویق کرد.کیلو 20عزیزم بود و درادامه با کاهش حدود 

 بعد از الغری، دوستان و اقوام مرا نشناختند و از تعجب اشک می ریختند

کم  کیلو وزن 40به خاطر موقعیت شغلی همسرم به دور از زادگاهم زندگی می کنم. بعد از یک سالی که از گرفتن رژیمم گذشته بود و من حدود 

 کرده بودم، برای تعطیالت به زادگاهم خوزستان سفر کردم که با واکنش های عجیب و غیر قابل وصف اقوام و دوستانم مواجه شدم. به گونه ای

 که برخی از تعجب اشک میرختند یا اینکه اصال من را نشناختند. در کل همگی اراده من را تحسین می کردند که این باعث خوشحالی و افتخارم

 بود.

در طول مدت رژیم، سعی می کردم با وجود مشغله کاری هر چند وقت یک بار به سایت سر بزنم و از مطالب و مقاالت مفید آن استفاده کنم 

 ولی هیچ وقت مصاحبه ی رکورد داران را از دست نمی دادم چرا که این بخش به من قوت قلب میداد که در این راه تنها نیستم. برای هماهنگی

در دوره اجرای  برنامه نیز بیشتر از طریق تماس تلفنی با مشاوران در تماس بودم که آنها با حوصله به سوال های من جواب می دادند. های

 ارم.دبرنامه، مشاوران محترم دفتر دکتر کرمانی به صورت کارامدی در تمامی زمینه ها پاسخگوی سواالتم بودند که از تمامی آنها کمال تشکر را 

جرات میتوانم بگویم که سایت دکتر کرمانی که حاصل فعالیت مجموعه گروه به اندام است یکی از کامل ترین و جامع ترین و مفید ترین به 

 سایت ها در زمینه ارائه کمک به افراد برای کاهش و افزایش وزن است و فرهنگ صحیح تغذیه را پی ریزی می کند. 
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از دوران نوجوانی و جوانی ام نداشتم به تمام افرادی که اضافه وزن دارند، به خصوص آنهایی که در من به عنوان کسی که تجربه های خوبی 

در  اسنین پایین هستند توصیه می کنم، شیرینی این دوران که پایه اعتماد به نفس هر انسانی است را از خود نگیرند و با کمی اراده ، تحوّل ر

 اق به این ایمان داشته باشند که می توانند خوش اندام باشند چرا که خواستن توانستن است.زندگی آغاز کنند. باید تمامی افراد چ
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