
 

 

 
 

  

 

 با ما به اندام باشید

 

 داشته خود همراه همیشه، را ما مقاالت 

 باشید   

با اين کتاب الکترونیکي مي توانید مطالب مورد 

عالقه تان را از سايت دکتر کرماني دريافت و بر 

روی رايانه شخصي، موبايل و يا تبلت خود ذخیره 

کنید و در زمان استراحت آن را مطالعه کنید. تمام 

کاری که نیاز است انجام دهید، دانلود اين کتاب از 

 سايت دکتر کرماني است.

-------------------  

  5931ماه سال  بهمن 
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 : در اين ماهنامه مي خوانید 

 دهید انجام را کارها اين ايد؟ شده بیدار خواب از درد معده با 

 شود مي تان چاقي باعث زمستان در که داليلي 

 10 بدانید بايد سبزيجات و میوه خريد برای که کاربردی العاده فوق نکته 

 دارم؟ نگه سالمت و شاد را خود کلیه بايد چرا 

 بخوابید؟ گرسنه شکم با نبايد چرا 

 کودکان برای سیر العاده فوق مزايای 

 بد های عادت ترک برای راهکار چند 

 هستیم؟ درگیر خستگي و وزن کاهش با چرا 

 بگذاريم؟ سر پشت را غذايي بد روز يک چگونه 

 دارد نیاز آن به غذايي برنامه هر که پرچربي غذاهای 

 کند مي توصیه همه به پزشک يک که روغني! 

 باشم داشته سالمتي به ساده نگاهي توانستم چگونه 

 بگذارد؟ تاثیر وزن کاهش روی تواند مي آهن کمبود آيا 

 دهید؟ تغییر را زندگیتان سبک چگونه 

 قاعدگي دوره درد تسکین برای موثر و ساده های روش 

 کنید پیشگیری سرماخوردگي از طبیعي های روش اين با 

 بدانید کولین نام به مغذی ای ماده درباره بايد آنچه 

 کنیم؟ انتخاب را غذايي مکمل بهترين چگونه 

 دهید افزايش را وزنتان کنند مي کمک که راهکارهايي 
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 کنم نمي اضافه وزن ديگر که شوم مي مطمئن کارها اين با 

 دهید افزايش را سیری احساس غذاها اين با 

 بشناسید را شايع های رژيم ترين فايده بي 

 کنید؟ استفاده ماست از موها رشد برای چگونه 

 کند؟ جذب بیشتری مغذی مواد بدنتان تا کنید چکار 

 شکستم رو رژيمم چرا! 

 کنید حمايت را خود گوارشي سیستم غذاها اين با 

 است؟ سودمند برايمان کتوژنیک غذايي برنامه شويم متوجه چگونه 

 کنیم؟ عبور وزن کاهش توقف سد از چگونه: پزشک يک توضیحات 

 کنیم؟ کم وزن و شويم سیر بخوريم، غذا سالم چگونه! 

 دهد مي رخ برايتان وزن کاهش با که ای کننده غافلگیر اتفاقات 

 برند مي بین از را تان جنسي میل غذاها اين 

 بدانید ترکیبي های پوست درباره بايد آنچه 

 ؟ باشد نداشته کافي چربي تان غذايي برنامه اگر افتد مي اتفاقي چه 

 بیندازيد کار به را شکمتان غذاها اين با داريد؟ يبوست 

 آورد؟ مي پوستتان سر بر باليي چه استرس! 

 کردم انتخاب را کرماني دکتر رژيم همسرم پیشنهاد به 

 بشکنم را رژيم نشدم وسوسه وقت هیچ 
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 با معده درد از خواب بیدار شده ايد؟ اين کارها را انجام دهید

معده درد يکي از عالئم مبهم است بنابراين سخت مي توان فهمید که چگونه بايد درمانش کرد. در 

 .اين مقاله مي خواهیم گام هايي را پیش پای شما بگذاريم تا به التیام دردتان کمک کنند

  

 دستشويي بريد به

 

تعیین اينکه چه چیزی در پس معده درد وجود دارد دشوار است اما احساس درد در قسمت های 

گرفتگي که احساس مي کنید احتماال  .باشد پذير تحريک روده سندروم نشانه  پايیني شکم مي تواند

باشد. سر  سیستم گوارشي تان است و تالش مي کند پس از يک شب خوابیدن شروعي مجدد داشته

زدن به دستشويي مي تواند کمکتان کند. همین که به دستشويي برويد و بتوانید حرکت روده داشته 

 .باشید درد يا ناراحتي به عنوان بخشي از فرآيند کاهش پیدا مي کند

 با پزشک تماس بگیريد
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تان کند بفهمید از آنجا که درد معده نشانه ای بسیار مبهم است، تماس با يک متخصص مي تواند کمک

الزم است نگران باشید يا خیر. بسته به فاکتورهايي مانند مکان و احساس درد پزشک مي تواند به 

شما بگويد که آيا نیاز است به اورژانس برويد يا مي توانید با درماني خانگي مشکل را حل کنید. از 

به بهتر شدنتان کمک کند. اگر اينکه با پزشک مشورت کنید خجالت نکشید او مي تواند با چند سوال 

دردتان شديد بود و درمان های پايه ای کمکي نکرد، اسهال خوني داشتید يا باال مي آورديد با پزشک 

 .تماس بگیريد

 از کساني که با شما شام خورده بودند بپرسید که همین حس را دارند؟
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ي توانید متوجه شويد ديگران از مسمومیت غذايي مي ترسید؟ اگر در رستوران غذا خورده باشید م

هم به مشکل خورده اند يا خیر. با افراد خانواده يا کسان ديگری که شام را با آنها خورده ايد بپرسید 

که آنها هم اين نشانه ها را تجربه کرده اند يا خیر. اگر مسمومیت غذايي باشد معموال بیش از يک نفر 

 .به آن مبتال مي شوند

 ت کنیدبرای خود صبحانه درس

 

اگر معده درد تنها نشانه تان است و فکر مي کنید غذا خوردن باعث احساس تهوعتان نمي شود نیازی 

به جا انداختن صبحانه نیست. مقداری غذا خوردن مي تواند به حل شدن مشکل معده کمک کند. اما 

بادام زمیني يا سعي کنید به سراغ غذايي برويد که هضمش برای معده ساده باشد. برای مثال کره 

 .نان سبوس دار مي تواند برايتان سنگین باشد

 فنجان دوم قهوه يا چای را استفاده نکنید
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. 

اما اگر رفالکس اسید باعث  .نگران نباشید نمي خواهیم بگويیم چای يا قهوه را به کلي کنار بگذاريد

افئین برای کساني که مشکل معده تان شده، بهتر است مصرف اين نوع نوشیدني ها را کم کنید. ک

مشکل گوارشي دارند مي تواند مشکل آفرين باشد. کافئین فشار بین دريچه معده و مری را شل مي 

کند به همین دلیل بازگشت اسید به باال راحت تر مي شود، همچنین باعث مي شود روده سخت تر کار 

ه يا چای است، سعي کنید يک کند، که مي تواند منجر به اسهال شود اگر فکر مي کنید مشکل از قهو

هفته استفاده اش نکنید. تنها راه اين است که مدتي مصرفشان را کم يا قطع کنید و ببینید آيا 

تاثیری دارد يا خیر. سخت است که بگويیم هیچ وقت استفاده نکنید اما انجام يک هفته اش ضرری 

 .به حرکت درآمدن روده شودندارد. اگر يبوست يا نفخ داشته باشید کافئین مي تواند باعث 

 روی تردمیل برويد
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ورزش به مشکالت گوارشي کمک مي کند، بنابراين انجام ورزش صبحگاهي مي تواند مشکل معده 

دردتان را حل کند. فقط زياد به خود فشار نیاوريد مخصوصا اگر حرکت زياد باعث مي شود بدتر 

زماني که متوجه بشويد مشکل از کجاست و چگونه شويد. اگر درد از بین نرفت فعالیت فیزيکي را تا 

 .بايد حلش کرد متوقف کنید

 يک داروی ضد گاز را امتحان کنید

 

اگر احساس نفخ داريد مي توانید از داروهای بدون نیاز به نسخه ضد گاز استفاده کنید. مواردی 

ا حباب های درون مي توانند به کاهش درد معده کمک کنند. اين داروه  Phazymeو X -Gasمانند

معده تان را مي ترکانند و به اين روش مشکلتان حل مي شود. از آنجا که بدنتان سايمتیکون جذب 

نمي کند اين داروها هیچ عوارض جانبي در پي نخواهند داشت، بنابراين مي توانید روزانه چهار مرتبه 

 .از آن استفاده کنید

 يک قرص ضد اسید معده استفاده کنید
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ی ضد اسید نیازی به نسخه ندارند و مي توانید امتحانشان کنید. آنها مي توانند جلوی برخي از داروها

عالئم را بگیرند و موجب بهبودی تان شوند. اما همانطور که از اسمشان مشخص است مشکالت اسیدی 

 .را حل مي کنند بنابراين بهتر است ابتدا با مشورت پزشک متوجه شويد مشکل دقیقا چیست

 درمان طبیعي خانگي را امتحان کنید يک

 

روغن نعناع، زنجبیل و زردچوبه مي توانند اگر با گاز و نفخ درگیر باشید مشکلتان را حل کنند. آنها به 

خالي شدن معده و جذب غذاها کمک مي کنند. اگر مشکلتان رفالکس معده است، روغن نعناع در واقع 

 .مي تواند مشکلتان را بدتر کند
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 یدگرمش کن

 

يک پد گرمايشي مي تواند به بهبود معده درد کمک کند، مخصوصا اگر به خاطر مشکل شديد سندروم  

روده تحريک پذير باشد. انواع کیسه های آب گرم يا پد های گرمايشي برای اين کار وجود دارد که مي 

 .توانید مورد استفاده قرار دهید
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 مي شود داليلي که در زمستان باعث چاقي تان

 

زمستان را سخت مي توان دوست داشت: سردتان است، مريض مي شويد و اگر از صبح تا بعد از ظهر 

در پايان اين ماه هم عید را داريم که  .سرکار باشید حس مي کنید ماه ها است آفتاب را نديده ايد

 .آن هم حسابتان را خالي مي کند و زمستان را با خاطره ای بد به پايان مي برد

بدتر از همه چیز افزايش وزني است که در زمستان به سراغمان مي آيد. در اين مقاله مي خواهیم 

 .درباره داليلي که زمستان باعث اضافه شدن وزنمان مي شود صحبت کنیم

 از بیرون رفتن پرهیز مي کنید
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مي آيید، دوست داريد با کاهش دمای هوا، انگیزه های شما نیز پايین مي آيد. وقتي از سرکار به خانه 

 دوباره بیرون بزنید و به باشگاه برويد؟

بنابراين احتمال مي رود با سرد شدن هوا به اندازه قبل در هفته ورزش نکنید. حتي اگر هم موفق 

شويد مرتب به ورزش برويد باز هم مدت زمان بیشتری را داخل خانه يا محل کار هستید و زياد 

ود به خود فعالیت کاهش مي يابد. وقتي هوا گرم تر بود بیشتر بیرون مي بیرون نمي رويد، بنابراين خ

 .رفتید و بنابراين میزان فعالیت و کالری ای که در طول روز مي سوزانديد بیشتر بود

همچنین وقتي داخل خانه و جلوی تلويزيون يا کامپیوتر قرار مي گیريد احتمال اينکه بي فکرانه غذا 

احتماال تنقالت را برای خوردن انتخاب خواهید کرد: تحقیقات نشان داده  بخوريد بیشتر مي شود و

دقیقه در روز تلويزيون تماشا مي کنند به طور قابل مالحظه ای چربي بیشتر  521افرادی که بیش از 

 .و میوه و سبزيجات کمتری میل مي کنند

کار را بکنید تا هوای  سعي کنید حتي اگر کم هم شده بیرون برويد. سعي کنید با يک دوست اين

همديگر را داشته باشید. هر روز در زمان ناهار کمي پیاده روی داشته باشید و به فکر کارهای 

 .خالقانه برای افزايش فعالیت خود در طول روز باشید

 برای آرامش گرفتن به سراغ غذا مي رويد
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ا نیز افزايش دهد. دائما دير زمستان نه تنها افسرده کننده است بلکه مي تواند سطح استرستان ر

مي کنید چون مجبوريد ماشین را گرم کنید و يخ را از روی شیشه اش ببريد، قبض گاز و برقتان سر 

 .به فلک مي کشد و همچنین يک سرماخوردگي مي تواند باعث شود کارهايتان روی هم انباشته شود

قیقات نشان داده خوردن نمک مي تواند بنابراين برای اينکه آرامش بگیريد به سمت غذا مي رويد. تح

در واقع باعث کاهش هورمون های استرس مانند کورتیزول در مغز شود. به عالوه سطح اکسي توسین 

 يکسان تاثیری تواند مي نیز قند. رود مي باال –لذت و آرامش  با همراه خوب احساس هورمون –

اريم بیشتر غذاهايي که دست رويشان بنابراين جای تعجب نیست که وقتي استرس د .باشد داشته

 .مي گذاريم بمب های کالری هستند

شما بايد چه حرکتي بکنید؟ مقدار مصرف اين نوع غذاها را کاهش دهید اما قطع نکنید. هر چند وقت 

کمي از آنها را میل کنید تا بعدا هوستان به خوردنشان زياد نشود. اگر وعده های غذايي متعادلي میل 

ام درشت مغذی ها را در خود داشته باشد مي توانید مطمئن شويد که کمتر دچار پرخوری کنید که تم

 .خواهید شد

 خلق و خويتان تحت تاثیر قرار مي گیرد
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همینطور که روزها کوتاه تر و تاريک تر مي شود، ممکن است بیشتر احساس افسردگي کنید. به اين 

هايي مانند خستگي، کج خلقي و افسردگي شناخته حالت اختالل خلقي فصلي مي گويند و با مشخصه 

مي شود. اين خبر بدی برای روده نیز هست: وقتي احساس افسردگي، اضطراب و يا کج خلقي مي 

کنید، دوست داريد اين حالت را با بیشتر غذا خوردن از بین ببريد. همچنین تحقیقات نشان داده در 

 .استه ای مي رويد که معموال کالری بااليي دارندچنین وضعیتي بیشتر به سمت غذاهای قندی و نش

 .اگر اين کار را روزانه تکرار کنید به مرور مقدار زيادی وزن اضافه خواهید کرد

 برنامه ريزی خوابتان بهم مي ريزد

وقتي خلق و خوی شما دچار نوسان مي شود ممکن است با خوابیدن به مشکل بخوريد. در واقع اگر با 

ي روبرو شويد ممکن است مدت زمان بیشتری را صرف استراحت و دراز کشیدن اختالل خلقي فصل

 .کنید بدون اينکه واقعا بخوابید، درست مانند افرادی که مشکل بي خوابي دارند

و حتي اگر درگیر اين اختالل نباشید، همچنان ممکن است در طول فصل زمستان میزان خوابتان 

 .ه خواب افزايش پیدا نکندبیشتر شود، حتي اگر نیازتان واقعا ب

به اندازه کافي نخوابیدن و يا بیش از حد خوابیدن هر دو مي توانند ريتم شبانه روزی تان را بهم 

بريزند. اين خبر خوبي برای میان تنه نیست: تحقیقات نشان داده به هم خوردن ريتم خواب مي تواند 

لپتین، اشتها را افزايش مي دهد و در  روی سطح لپتین که هورمون سیری است تاثیر بگذارد. کاهش

 .نتیجه باعث افزايش وزن مي شود
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 نکته فوق العاده کاربردی که برای خريد میوه و سبزيجات بايد بدانید 10

 پرتقال را بو کنید

 

پرتقال ها زماني که به رسیده ترين حالت خود مي رسند از درخت جدا مي شوند. اين میوه در واقع از 

ن مي میرد و از آنجا که مرده ها بوی بد مي گیرند بايد از بیني تان استفاده کنید. اگر زمان چیده شد

بويي اسیدی داشته باشد پوست بیش از حد رسیده مي شود. اگر پوستي روشن و صاف داشته باشد 

روز دوام  1تا  4طعمش نیز به همان شکل خواهد بود. پرتقال بعد از قرار داده شدن در يخچال، 

 .آورد خواهد

 ی سیب ها را چک کنید ساقه
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دانه ها هستند که سیبي شیرين را مي سازند اما ساقه نشان دهنده سن سیب است. ساقه سیب مي 

تواند به خريدار بگويد که آيا سیب قابل خوردن است و يا همین حاال به سمت قهوه ای شدن رفته يا 

ساقه اش سفت و محکم به آن چسبیده باشد.  نه؟! به صورت ايده آل بايد به دنبال سیبي باشید که

 .خنک نگه داشتن اين میوه مورد عالقه نیوتن به کاهش سرعت پیر شدنش کمک مي کند

 کاهوها را خشک نگه داريد
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با اينکه بسیاری از فروشنده ها سعي مي کنند روی کاهوهای خود قطرات آب بريزند آنها را مرطوب 

واقع کاهو را کهنه مي کند. قرار دادن کاهو در کیسه پالستیکي نیز به  نگه دارند بايد گفت اين کار در

همین شکل موجب خراب شدن زودتر آن خواهد شد. بهتر است کاهو را در پاکت های کاغذی 

 .نگهداری کنید و تنها زماني برگ های آن را بشويید که قصد استفاده کردنشان را داريد

 گوجه فرنگي ها گول زننده هستند
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گهداری از گوجه فرنگي ها کار ساده ای نیست و بر خالف سیب، يخچال هم نمي تواند کاری برايشان ن

بکند. يخچال طعم گوجه فرنگي را از بین مي برد. اگر گوجه فرنگي اضافه آورديد بهتر است از آن 

آبدار ) بله  سس درست کنید تا اينکه دوباره بخواهید آن را به يخچال برگردانید. اين میوه قرمز رنگ

سبزی نیست ( برای مسافرت ها نیز زياد جالب نیست. هیچ وقت گوجه فرنگي را سبز يا زرد  !میوه

 .نخريد، بايد رسیده باشد، هرچه قرمزتر بهتر

 اسفناج را در يک پاکت کاغذی نگهداری کنید
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ورد استفاده قرار دهید با اسفناج نیز بايد مانند کاهو رفتار کنید. تنها برگ هايي را که مي خواهید م

را بشويید و باقي را همیشه داخل يخچال نگهداری کنید. کیسه کاغذی بهتر از پالستیک مي تواند 

رطوبت را نگه دارد و اجازه مي دهد برگ های اسفناج تا سه روز دوام بیاورند. از ساقه های زرد رنگ 

 .بپرهیزيد و مطمئن شويد برگ ها خوب و سبز هستند

 ای را آرام تکان دهید فلفل دلمه
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رنگ های مختلف فلفل دلمه ای روی دوام آن تاثیر مي گذارند. فلفل دلمه ای سبز رنگ يک هفته 

دوام مي آورد و ديگر رنگ های فلفل دلمه ای چند روز بیشتر دوام ندارند. فلفل دلمه ای را اگر در 

 .ز بیشتر دوام خواهند آوردقفسه پايین يخچال قرار دهید و کمي هم مرطوبشان کنید چند رو

چگونه فلفل دلمه ای مناسب انتخاب کنیم؟ فلفل دلمه ای را تکان دهید و اگر صدای تخم های 

درونش نیامد يعني تازه است. اين کار کمک مي کند از بیرون متوجه شويد درون فلفل دلمه ای چه 

 .خبر است

 موز تاريکي را دوست دارد
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یوه ای با اين رنگ زرد، از غم و غصه بدش بیايد؟! بله! موز از سرما با عقل جور در مي آيد که م

خوشش نمي آيد و اگر به صورت نرسیده منجمد شود ديگر هرگز رسیده نخواهد شد، به همین خاطر 

است که توصیه مي شود آنها را تا وقتي رسیده هستند خريداری کنید. اگر موزی که خريديد هنوز 

يع تر برسد کافیست آن را در پاکتي کاغذی قرار دهید تا روند رسیدنش سبز است و مي خواهید سر

 .تسريع شود
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 چرا بايد کلیه خود را شاد و سالمت نگه دارم؟

 

اين روزها درباره اينکه ورزش چگونه به سالمت قلب کمک مي کند و يا اينکه چه غذاهايي به ثبات 

کمتر درباره کلیه صحبت مي شود، ارگان دوقلويي  قند خون کمک مي کنند زياد صحبت مي شود. اما

که بسیاری از پزشکان آن را قهرمانان گمنام بدن تلقي مي کنند. کلیه ها نه تنها کمک مي کنند خون 

جهت   Cو کار با ويتامین  Dدر بهترين حالت بماند، بلکه به استخوان ها برای فعال کردن ويتامین

 .وان کمک مي کنندمحافظت از ما در برابر پوکي استخ

کلیه ها از مهمترين ارگان ها در بدن انسان به حساب مي آيند. آنها به معنای واقعي پايه و اساس 

سالمت متابولیک هستند چون تنظیم خون بدن و فشار آن را در اختیار دارند، سلول های قرمز خوني 

بدن را تنظیم مي کنند و سموم و تولید مي کنند، استخوان ها را قوی نگه مي دارند، الکترولیت های 

 .زباله ها را فیلتر مي کنند

نشانه های اينکه کلیه تان خوشحال نیست عبارتند از خستگي، ورم، مشکل در تمرکز، نفس کم 

آوردن و مشکالت پوستي. در ادامه، راه هايي را به شما معرفي مي کنیم که با استفاده از آنها کلیه 

 .اين مشکالت در امان بمانید خود را شاد نگه داريد و از

 بیشتر بخوابید
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 7ساعت يا کمتر مي خوابند در مقايسه با خانم هايي که  1تحقیقات نشان داده خانم هايي که هر شب 

درصد افزايش مي يابد.  51ساعت مي خوابند، خطر آسیب رسیدن به سالمت کلیه هايشان تا  8تا 

صرف کافئین هنگام عصر و شب ها پرهیز کنید و در زمان مشخصي برای خواب داشته باشید، از م

معرض نور قرار گرفتن را قبل از خواب محدود نمايید. اين شامل نور حاصل از صفحه های نمايش و 

 .گوشي های همراه نیز مي شود

 بیشتر آب بنوشید
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دام از تامین مناسب آب بدن برای فعالیت درست کلیه ها ضروری است. غدد آدرنال که باالی هر ک

کلیه ها واقع شده اند به خاطر تولید هورمون های استرس، زياد مورد توجه قرار مي گیرند اما آنها 

هورموني تولید مي کنند که مسئول تنظیم فشار خون است. اين هورمون آلدوسترون نام دارد و 

ار بگیرد. اين باعث مي شود کلیه آب و سديم را در خود حفظ کند تا حجم خونتان در سطح مناسبي قر

چرخه بدان معنا است که کم آب شدن بدن روی غدد آدرنال فشار مي آورد و باعث مي شود کلیه ها 

ناراحت شوند و در نتیجه فشار خون افزايش بیابد. سعي کنید در طول روز زياد آب بنوشید تا کلیه 

را محدود کنید تا از کم آب ها بتوانند درست کار کنند. همچنین استفاده از نوشیدني های کافئین دار 

 .شدن بدن پیشگیری شود

 حرکت کنید

 

ورزش به کاهش فشار خون کمک مي کند و همانطور که مي دانید به پیشگیری از بیماری های کلیوی و 

ديگر مشکالت مرتبط کمک مي کند. اما عرق ريختن به اين معناست که مي توانید خونتان را به حرکت 

لیتر خون از کلیه عبور مي کند. در واقع اين ارگان آنقدر بااهمیت  521از درآوريد. هر روز بیش 

است که دوتا از آن داريم که حتي در صورت از کار افتادن يکي از آنها، ديگری باشد. کلیه های خود 

 .را با پیاده روی سريع، آهسته دويدن و يا دوچرخه سواری سالم نگه داريد

 با کلیه دارند غذاهايي بخوريد که رابطه خوبي
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يک برنامه غذايي گیاهي برای سالمت کلیه ها ضروری است، میوه و سبزيجات تازه که عملکرد کلیه را 

هدف قرار مي دهند عبارتند از انگور، انواع توت، سیب، فلفل دلمه ای، اسفناج، تربچه، سیر و 

ه کاهش التهاب کمک مي کنند مارچوبه. همچنین انتخاب غذاهايي که قند، سويا و گلوتن کمي دارند ب

 .در نتیجه عملکرد کلیه بهبود پیدا مي کند

متخصصان همگي بر اين عقیده هستند که حفظ سالمت کلیه ها روی سالمت کل بدن تاثیری مثبت 

سال بايد مصرف غذاهايي که به تقويت استروژن کمک مي کنند  11دارد و مخصوصا خانم های باالی 

اها عبارتند از نخود، رازيانه، خرما، يونجه، گوجه فرنگي، گیالس، انار، آلو و را افزايش دهند. اين غذ

هويج. استروژن کلیه ها را در برابر تصلب بافت ها و آسیب محافظت مي کند، مشکلي که با وارد 

 .شدن خانم ها به دوره يائسگي يا پیش يائسگي بیشتر شايع مي شود
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 انمزايای فوق العاده سیر برای کودک

 

سیر طعمي تیز و تند دارد اما سرشار از ارزش های دارويي است. سیر آنقدر برای سالمتي خوب است 

که نمي توانید خود يا خانواده تان را از آن محروم کنید. همانطور که از بوی سیر با خبر هستید از 

نه مي تواند مزايايش خواصش نیز اطالع داريد. اما آيا سیر برای کودکان هم مفید است؟ و اينکه چگو

شامل حال يک کودک شود؟ امروز بحثمان درباره همین موضوع است و مي خواهیم اطالعات مفیدی را 

 .در اختیارتان قرار دهیم

به نظر مي آيد کودکان حتي قبل از اينکه  :قبل از اينکه وارد جزئیات شويم شايد جالب باشد بدانید

نشان داد وقتي  5335دوست دارند! تحقیقات در سال  خوردن غذای جامد را شروع کنند سیر را

 .مادر در دوران شیردهي سیر مي خورد کودک نیز سالم تر است

 چه زماني کودکان مي توانند سیر استفاده کنند؟

ماهگي، سیر دادن به کودک را شروع کنید. با اين حال هضم سیر برای بعضي  8تا  5مي توانید بین 

 .نیز ممکن است به آن آلرژی داشته باشند کودکان مشکل است و برخي
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واکنش به سیر مي تواند در شکل های گرفتگي، ورم، استفراغ يا اسهال خود را نشان دهد. اگر 

هرکدام از اين نشانه ها را مشاهده کرديد به متخصص مراجعه کنید. اگر کودک مشکل تنفسي يا 

 .ر بگیردواکنشي شديد داشت بايد معاينه شود و تحت مراقبت قرا

اما آيا وقتي سیر ممکن است چنین عوارض جانبي ای داشته باشد ارزشش را دارد که آن را روی 

 .کودکتان امتحان کنیم؟ بله، دلیلش را در دو قسمت بعدی مقاله خواهید دانست

 ارزش مواد مغذی سیر

 .، منگنز، سلنیوم، پتاسیم و آهن است B6سیر منبعي غني از ويتامین

 گرم 511ارزش در هر  احدو ماده مغذی

 214 کیلوکالری انرژی

 3.57 گرم پروتئین

 17.86 گرم کربوهیدرات

 3.6 گرم فیبر، کامال خوراکي

 0 میلي گرم کلسیم

 1.29 میلي گرم آهن

 446 میلي گرم سديم

 0 میلي گرم  Cويتامین

 A  IU 0ويتامین

 0 میلي گرم کلسترول

  

 نمزايای سیر برای سالمت کودکا

 .کودکتان از مرتب سرما خوردن در امان مي ماند1- 

کودکان به سرماخوردگي، آنفوالنزا، تب، ذات الريه، آسم و بسیاری از مشکالت مشابه ديگر حساس 

سوپ سیر شدت سرما خوردگي را کاهش مي  .هستند. سیر به مقابله با اين بیماری ها کمک مي کند

http://www.kermany.com


 
 

کند. روغن های سبک موجود در سیر به باز شدن مسیر  دهد و سموم را از مسیر تنفسي خارج مي

تنفسي و بهبود شرايط کمک مي کنند. خواص آنتي باکتريال و ضد ويروسي سیر، کودک را از 

 .سرماخوردگي محافظت مي کند

 .خواص ضد میکروبي، عفونت را بهبود مي دهند2- 

فونت کمک مي کند. سیر دارای خواص ضدمیکروبي است که به تعديل رشد باکتری عامل ع

فیتوکمیکال های حاضر در سیر در کشتن باکتری های روده کوچک فوق العاده تاثیر گذار هستند. با 

وجود اينکه سیر باعث از بین رفتن باکتری ها مي شود اما برای پروبیوتیک های موجود در روده ی 

 .کودک بي خطر است

بهبود پیدا کنند. آب سیر تازه را با آب میوه خواص ضد میکروبي سیر کمک مي کند زخم ها سريع تر 

 .و سبزيجات میکس کنید و از اين ترکیب به کودک خود بدهید

 کشتن کرم های روده آسیب رسان در کودک3- 

وقتي کرم های روده ای نظیر کرم نواری وارد بدن کودک مي شوند در روده مستتقر شده و از مواد 

ديل به عفونت و بیماری مي شود. سیر مي تواند مانند يک داروی مغذی تغذيه مي کنند که به مرور، تب

 .انتیپرسیتیک عمل کند و کرم های روده را بکشد

 .قلب کودک را سالم نگه مي دارد4- 

سیر مي تواند به کاهش سطح کلسترول کمک کند و خطر فشار خون باال، حمالت قلبي و سکته مغزی را 

 .در آينده کاهش دهد

 .واند از سرطان پیشگیری کندسولفور مي ت5- 

که سرشار از ترکیبات   ( OSCسیر خرد شده سرشار است از ترکیبات سولفور )ارگانوسولفور سیر يا

آنتي باکتريال، ضد ويروس و آنتي اکسیدان هستند. قدرت سیر در افزايش واکنش های ايمني ضد 

ن روده، مری، حنجره، دهان، التهابي باعث مي شود کودک از انواع مختلف سرطان از جمله سرطا

 .تخمدان و کلیه در امان بماند

 .تاثیر ضد التهابي، سیستم ايمني بدن را حمايت مي کند6- 
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سیر انواع سلول ها را تحريک مي کند، از جمله ماکروفاژها، لنفوسیت ها، سلول های کشنده طبیعي، 

تان را مي سازد. همچنین به سلولهای دندريتیک و ائوزينوفیل، بدين ترتیب سیستم ايمني کودک

تنظیم ترشح سیتوکین کمک مي کند که مي تواند به درمان و پیشگیری از چاقي، اختالالت متابولیک و 

 .غیره کمک کند

وقتي مي گويیم سیر برای کودکتان مفید است منظور مقدار محدودی از آن است، بنابراين مقدار 

 .برای سالمتش بهره ببرددرستي از سیر به او بدهید تا از مزايای آن 

 چه مقدار سیر برای کودکان بي خطر است؟

در ابتدا، روزی يک حبه سیر به او بدهید. چک کنید که هیچگونه حساسیتي نشان ندهد. اگر 

هیچگونه واکنشي نشان نداد، مي توانید به مرور مقدار آن را افزايش دهید اما به ياد داشته باشید 

 .فرد بزرگسال سیر بخوردکودک نمي تواند مانند يک 
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 چند راهکار برای ترک عادت های بد

 

رها کردن يک عادت بد درست مانند رها کردن يک سوی شرت قديمي با کلي سوراخ است. مي دانید 

که بايد آن را دور بیندازيد و يک لباس جديد برای خودتان بخريد اما دوستش داريد، باعث مي شود 

خريد دارد؟ نخنديد، پايبند شدن به يک روتین ورزشي، آماده  وقت کي البته و – احساس راحتي کنید

کردن غذاهای سالم و همچنین عادات سالم رواني ) مانند تغییر افکار منفي به مثبت ( زياد فرقي با 

خريد يک لباس جديد ندارد. در ادامه مي خواهیم توصیه هايي را به شما ارائه دهیم که در اين راه 

 .لي کمک مي کنندخی

 انگیزه های خود را بشناسید1- 

انگیزه تان از کجا مي آيد؟ چرا مي خواهید تغییر ايجاد کنید و آن کیک شیرين صبحانه را کنار 

بگذاريد؟ چه چیزی باعث شد که برويد و در باشگاه ثبت نام کنید؟ برويد سراغ اينکه چرا مي خواهید 

د به خاطر بسپاريد که چرا چنین کاری را از ابتدا شروع کرديد، کاری را انجام دهید. اين کمک مي کن

همچنین باعث مي شود خود را باور کنید. داليل خود را در يک دفترچه يادداشت کنید و هر زمان که 

من ” به يادآوری نیاز داشتید دوباره به سراغش برگرديد. هر روز با خود يک جمله را تکرار کنید مثال 

 .و يا هر چیزی که مناسب هدفتان باشد” ستم متناسب و قوی ه

 ( با يک استراتژی پیش برويد ) و يک استراتژی پشتیباني2- 
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برای کنار گذاشتن کیکي که هر بار گولتان مي زند برنامه ريزی کنید. چه چیزی جايگزين اين عادت 

د. ديگر چیزهايي صبحگاهي شود؟ شايد آماده کردن يک وعده صبحانه پروتئیني جايگزين مناسبي باش

که بايد از خود بپرسید: برای رسیدن به اين هدف بايد چه مواردی را آماده کنم؟ برای مثال اگر 

هدفتان سالم غذا خوردن است بايد در زمان های مشخصي به فروشگاه برويد و لوازم مورد نیاز را 

از قبل خريد اضافي داشته  خريداری کنید. زمان هايي هم که وقتي برای خريد نداريد مي توانید کمي

باشید. مي توانید مقدار غذا را از قبل آماده کنید و با فريز کردنشان بعدها مورد استفاده قرار 

دهید. به اين مي گويند استراتژی پشتیبان. بدون برنامه ريزی به هیچ هدفي نمي توانید دست پیدا 

 .کنید

 .اهدافتان را قابل محاسبه کنید3- 

ید که چه چیزهای قابل اندازه گیری ای مي توانند هدفي که مي خواهید بدست بیاوريد به اين فکر کن

و تغییرات خاصي که برای رسیدن به آنها مي توانید انجام دهید را نشان دهند. چه عادات خوبي را 

مي توانید وارد زندگیتان کنید تا کمک کنند ساده تر به سمت اهدافتان حرکت کنید؟ اگر هدفتان 

کیلومتر بدويد؟ برای اين مقدار  1تر فعال شدن است مي تواند به اين معنا باشد که بتوانید بیش

کیلومتر يا  1دويدن يا راه رفتن، سعي کنید به مرور پیشرفت کنید. از يک کیلومتر کم کم خود را به 

يمي و کم بیشتر برسانید. اگر هدفتان کاهش وزن است مي تواند چند مرتبه در هفته، صبحانه ای رژ

کالری میل کنید، از کم شروع کنید و به مرور افزايشش دهید تا وارد سبک زندگي تان شود. اين 

 .روشي است عالي برای رسیدن به يک هدف

 .به همه بگويید4- 

درباره اهداف و برنامه ای که داريد به دوستان، اعضای خانواده و همکارانتان بگويید. برای زمان 

رمي خوريد بايد يک سیستم حمايتي خوب داشته باشید. با کساني که خود نیز هايي که به مشکل ب

ورزش مي کنند دوست شويد و آنها را در جريان کارهايتان قرار دهید. خواهید ديد که چگونه از 

ديگران انگیزه مي گیريد. اگر مي خواهید وزن کم کنید، از خانواده و دوستان بخواهید کمکتان کنند 

 .هفته غذاهای سالم آماده کنید. حتي آنها هم از اين شیوه مثبت شما بهره خواهند برد که برای طول

 .افکار خود را هدايت کنید5- 

داشتن بعضي افکار غیرارادی است اما فکر کردن به چیز های مثبت نه! از موانع احساسي که جلوی 

های مثبت به افکار مثبت نیاز برای رفتار .تبديل عادات بد به عادات خوب را مي گیرند خالص شويد
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داريم. وقتي يک الگوی ذهني منفي به سراغتان مي آيد شرايط را بررسي کنید. چگونه مي توانید اين 

شرايط را به شکلي متفاوت ببینید؟ چگونه مي توان افکار منفي را به افکاری مثبت تغییر داد؟ برای 

خوردم. مي توانید همین اتفاق را به شکلي  مثال: چهار روز پیش لغزيدم و صبحانه غذايي ناسالم

 .مثبت ديد: حداقل چهار روز پشت سر هم در وعده صبحانه نلغزيدم

وقتي دچار لغزش مي شويد نحوه فکر کردنتان را تغییر دهید. متوجه شويد که چرا دوباره به روش 

يد. گاهي قديم بازگشتید، سپس سعي کنید با مثبت انديشي از لغزشي که داشتید درس بگیر

خستگي و استرس باعث تحريک افکار و عادات منفي مي شوند. بفهمید که چرا چنین افکاری داشته 

 .ايد، با خودتان مهربان باشید و به خاطر يک اشتباه از خود کینه به دل نگیريد
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 چرا با کاهش وزن و خستگي درگیر هستیم؟

 

کاهش سرعت سوخت و ساز و مشکلش با کاهش وزن  زياد پیش مي آيد که يکي از مراجعینم از

شکايت کند. من با آنها همدردی مي کنم اما همیشه مي گويم سوخت و ساز انعطاف پذير است و مي 

 .توان با راهکارهايي درست تنظیمش کرد

 .برای اينکه درست درک کنند چرا کمي وارد بحث زيست شیمي مي شوم

به دنیا مي آيد. شما در بدن خود تريلیون ها کارخانه انرژی  هر کسي با نوع متفاوتي از بیوشیمي

کوچک داريد که اندام های سلولي به نام میتوکندری نام دارند و کمک مي کنند بدنتان به حرکت در 

بیايد. میتوکندری اکسیژني که تنفس مي کنید و غذايي که مي خوريد را به انرژی که بدن بتواند 

 .بديل مي کندمورد استفاده قرار دهد ت

میتوکوندری ها مانند موتورهای احتراق سوخت سلولي هستند. تحقیقات نشان داده اگر والدين يا 

باشد، حتي اگر خودتان الغر هم باشید، ممکن  2فامیل نزديکي داشته باشید که مبتال به ديابت نوع 

رشان کمتر باشد. اين درصد از يک فرد معمولي تاثی 11است میتوکندری هايتان در سوزاندن کالری 

 .پیش زمینه ها بدان معنا است که بیشتر در خطر افزايش وزن و نهايتا ابتال به ديابت قرار داريد

با اين حال بزرگترين ضربه را از برنامه غذايي تان مي خوريد. غذا اطالعاتي است که به سلول ها و 

غذاهای فرآوری شده التهاب زا از جمله میتوکندری ها مي گويد چکار کنند. وقتي مقدار زيادی قند و 
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روغن های تصفیه شده مصرف مي کنید و يا بیش از حد غذا مي خوريد، کارخانه های تولید انرژی تان 

 .را بیش از حد درگیر مي کنید و در نتیجه باعث آسیب ديدنشان مي شويد

رين اولويت بدنتان اين به همین ترتیب، حالت گرسنگي يعني بدنتان به چربي ها رو بیاورد. بزرگت

است که شما را زنده نگه دارد نه اينکه برای جا شدن در لباس مهماني متناسبتان کند!. متاسفم که 

اين را مي گويم ولي بدنتان وقتي به حالت گرسنگي مي رويد و به اين عادت مي کند که چربي را حفظ 

 .کند

ی تنظیم میتوکوندری بايد غذا درست میل اين بدان معنا نیست که نمي توانید کنترلش کنید. برا

 .کنید و همین غذاهای درست را نیز به اندازه مصرف نمايید

ديگر چیزهايي که روی میتوکندری تاثیر مي گذارند عبارتند از سموم محیطي، عفونت های پنهان، 

 .استرس و عدم تعادل میکروبیوم معده

ايش دهید و عملکردشان را نیز بهبود ببخشید فقط خوشبختانه مي توانید تعداد میتوکندری ها را افز

 .کافي است اين پنج راه کار را مورد استفاده قرار دهید

 مقدار زيادی چربي های سالم میل کنید1- 

چربي های سالم مانند آجیل ها و دانه ها و ماهي های پر چرب سوختي کامل برای میتوکندری هايتان 

ه من برای میتوکندری ها تری گلیسیريد با زنجیره متوسط يا هستند. يکي از سوخت های مورد عالق

 .است که در روغن نارگیل پیدا مي شود  MCTروغن

 به دنبال رنگ ها برويد2- 

با وجود اينکه متخصصان تغذيه معموال با يکديگر مخالف هستند اما يک چیز که تقريبا همگي بر سر آن 

زه و ديگر غذاهای گیاهي است. غذاهای گیاهي توافق دارند خوردن مقدار زيادی سبزيجات تا

رنگارنگ و سرشار از آنتي اکسیدان برای سالمت میتوکندری ها ضروری هستند و مي توانند استرس 

 .اکسیداتیو را کاهش دهند

 از قند و آرد پرهیز کنید3- 
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ر واقع غذاهايي که گلیسمي و چربي بااليي دارند فشار مضاعفي روی میتوکندری ها مي آورند. د

بزرگترين چیزی که خسارت زيادی به کل سیستم بدنتان مي رساند غذاهای کربوهیدراتي هستند که 

 .سرعت جذبشان بسیار باال است

 بیشتر و سريعتر حرکت کنید4- 

ثانیه نهايت توان خود را مي  51تا  91تحقیقات نشان داده تمرينات اينتروال ) تمريناتي که به مدت 

دقیقه آرام پیش مي رويد و دوباره تکرار مي کنید ( در ترکیب با تمرينات  گذاريد و سپس چند

قدرتي تبديل به روشي عالي برای بهبود میتوکوندری ها مي شود. تمرينات قدرتي عضله سازی مي 

کند و میتوکندری های بیشتری مي سازد. در حالي که تمرينات اينتروال عملکرد میتوکندری ها را 

 .سرعت سوزاندن اکسیژن و کالری شان را باال مي بردبهبود مي دهد و 

 خوب بخوابید5- 

تحقیقات نشان داده خواب ناکافي التهاب را تشديد مي کند، خطر بیماری های قلبي را افزايش مي 

دهد و عملکرد سیستم ايمني، مغز و همچنین سلول ها را دچار اختالل مي کند. برای بهبود اين اوضاع 

 .ساعت خواب با کیفیت باال داشته باشید 8سعي کنید هر شب 

حتي با وجود ژنتیک و ديگر محدوديت ها، باز هم قدرت زيادی برای تغییر سوخت و ساز و سالمت خود 

داريد. وقتي به میتوکندری ها اهمیت مي دهید در واقع سوخت و ساز خود را برای کاهش وزن و 

 .ار توقف نمي شويدسالم ماندن باال برده ايد. با اين روش هرگز دچ
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 چگونه يک روز بد غذايي را پشت سر بگذاريم؟

 

سال گذشته از مهمترين مواردی که در رژيم غذايي زياد مورد توجه قرار مي گرفت  21تا  51حدود 

غذاهای کم چرب و کالری شماری بود. اما حاال مي بینیم ) و تحقیقات هم نشان داده ( برنامه غذايي با 

 . و کربوهیدرات پايین به بدن و ذهنمان کمک مي کندچربي باال

حرکت دادن خود در مسیر دنیای برنامه های غذايي و مواد مغذی مي تواند گیج کننده باشد، اما نبايد 

چنین باشد. به عنوان يک متخصص تغذيه بر اين باور هستم که راز داشتن وزني مناسب غذا خوردن 

ضوع پرهیز کردن از غذا و داشتن برنامه غذايي فوق العاده برای داشتن احساس خوبي است. مو

 .محدود نیست بلکه تغییر سبک زندگي ماندگار اهمیت دارد

و خبر خوب اين است که چنین کاری به تغییری بزرگ نیاز ندارد، هر چند وقت يکبار تنها چند تغییر 

اني که هر هفته تغییرات کوچک کافي است. تحقیقات ساالنه طب رفتاری نشان داده شرکت کنندگ

کوچک و دائمي در انتخاب غذايي و يا فعالیت های بدني ايجاد کردند ) برای مثال کاهش مصرف 

دقیقه به پیاده روی ( در مقايسه با کساني که مانند قبل غذاهای خود  1نوشابه يا اضافه کردن روزی 

ه چهار ماهه توانستند چربي شکمي را محدود کردند و به فعالیت بدني خود افزودند بعد از يک دور

 .بیشتری بسوزانند، سايز میان تنه شان را بیشتر کم کنند و حدود چهار برابر بیشتر وزن کم کنند
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بنابراين اگر يک روز غذايي بد داشتید و يا مي خواستید نوع تغذيه خود را مجدد راه اندازی کنید، 

شته باشید. اگر به اين برنامه پای بند باشید خیلي اين راه نما را استفاده کنید تا احساس بهتری دا

 .سريع متوجه تغییر خواهید شد

 برای يک شروع مجدد سالم چه چیزی بخوريم؟1- 

برنامه ای اجرا کنید که ماهي بیشتری داشته باشد، محصوالت حیواني کمتر شود، مقدار زيادی 

ای هفته را تمیز نگه داريد، روزانه روزه :سبزيجات رنگارنگ داشته باشد. اين هم يک فرمول ساده

 .حداقل نیم ساعت ورزش داشته باشید و غذاهای دلخواه را برای آخر هفته نگه داريد

از پروتئین های گیاهي زياد استفاده کنید. محققان دانشگاه کپنهاگ دانمارک يکي از بزرگترين 

نامه غذايي سرشار از پروتئین و تحقیقات رژيمي دنیا را انجام دادند و متوجه شدند استفاده از بر

محدود در کربوهیدرات های تصفیه شده بهترين روش برای کاهش وزن است. اين تحقیق همچنین 

نشان داد استفاده از برنامه غذايي که مقدار پروتئینش کمي باال باشد و دارای غذاهايي با گلیسمي 

 .نشان مطمئن مي کندپايین باشد افرادی را که کاهش وزن داشته اند از تثبیت وز

غذاهای سالم سرشار از پروتئین از جمله حبوبات، آجیل ها، دانه  :لیست خريد پیشنهادی متخصصین

ها و ماهي. اينها قند خون را تثبیت مي کنند، جلوی هوس خوردن غذاهای قندی را مي گیرند و با 

سالمي که به صورت طبیعي در فیبری که در خود دارند سیر نگهتان مي دارند. اضافه کردن چربي های 

غذاهايي همچون ماهي های پر چرب ) سالمون (، روغن زيتون، آجیل ها و دانه های يافت مي شود به 

 .سیر کنندگي کمک مي کند و در واقع جلوی پرخوری را مي گیرد

 راهنمايي برای اندازه وعده ها2- 

و سبزيجات و در سمت ديگر يک بشقاب خود را به دو قسمت تقسیم کنید. نصف گیاهان، ساالد 

چهارم پروتئین باشد، مسلم است که اندازه بشقابتان مهم است، اين يک چهارم بايد به اندازه 

مشتتان باشد. قسمت ديگر بشقاب نیز بايد به کربوهیدرات های پیچیده يا سبزيجات ريشه ای مانند 

 .اص بیابدبرنج قهوه ای سیب زمیني شیرين، شلغم، هويج و يا چغندر اختص

سعي کنید به هر وعده خود مقداری چربي سالم اضافه کنید. اين مقدار مي تواند يک قاشق غذاخوری 

حموص يا روغن زيتون باشد. چربي برای عملکرد مغز و همچنین جلوگیری از کاهش قند خون مهم 
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نگي زياد است. چربي های خوب مخصوصا برای کساني که قند خون پايیني دارند يا کساني که گرس

 .اذيتشان مي کند بسیار به کار مي آيد

نکته متخصصین برای زياده روی: بله زياده روی هم قسمتي از برنامه است! يک سبک زندگي متعادل 

درصد  81را توصیه مي کنم:  81/21قانون  .يعني بتوانید از غذاهای مورد عالقه خود نیز لذت ببريد

درصد باقي مانده نیز از خود با غذای مورد  21ه کنید و در اوقات از غذاهای سالم و کامل استفاد

 .عالقه تان پذيرايي کنید

 پیاده سازی يک برنامه پیشگیرانه برای روز های بد غذايي3- 

هیچکس از روز های بد غذايي ايمن نیست. آن روزهايي که به شیريني خامه ای های اداره بله مي 

 .وز نیز انتخاب های بدمان ادامه پیدا کندگويیم و همین باعث مي شود در ادامه ر

راه حل ساده من قرار دادن يک روز فوق العاده پاک ) از نظر غذايي ( و بدون گوشت است. يک روز 

کامال سالم غذا خوردن در هفته کمکتان مي کند به مسیر بازگرديد و تمام پرخوری هايي که داشته ايد 

 .را تعادل ببخشید

 تخصص تغذيه برای از بین بردن التهاب و پفنکته يک م 51خالصه: 

با يک لیوان آب داغ و لیمو صبحتان را شروع کنید تا سوخت و سازتان حرکت بگیرد و آماده يک 1- 

 .روز سالم شويد

 .هدفتان يک برنامه غذايي با گلوتن و لبنیات کم باشد2- 

 .بیشتر ماهي بخوريد و مصرف گوشت قرمز را کم کنید3- 

 .رنگارنگ را وارد برنامه غذايي خود کنید سبزيجات4- 

از چربي نترسید، چری های سالم ضروری هستند. روغن زيتون، آجیل ها، دانه ها و ماهي های 5- 

 .چرب مانند سالمون

 .نان و پاستای معمولي را کنار بگذاريد و از انواع سبوس دارش استفاده کنید6- 

 .یددقیقه ) يا بیشتر ( ورزش کن 91هر روز 7- 
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 .مي توانید گاهي خود را مهمان غذای مورد عالقه تان کنید 81/21با استفاده از قانون8- 

 .فراموش نکنید که يک روز در هفته گوشت نخوريد و کامال سالم پیش برويد9- 

 .میوه میل کنید : تازه و کامل10- 

دنبال کردن اين راهنمای مهمترين چیز؟ خود زني نکنید. همه ما روزهای بد را تجربه کرده ايم! با 

ساده که هدفش ايجاد تنوع و بهبود حالتان است مي توانید در گمترين زمان احساس بهبود پیدا 

 .کنید
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 غذاهای پرچربي که هر برنامه غذايي به آن نیاز دارد

های خوب شايد وقتي نام چربي را مي شنويد مستقیم ياد اضافه شدن وزن و چاقي بیفتید. اما چربي 

در واقع با سیر نگه داشتنتان برای بلند مدت نشان داده اند که نه تنها دشمن نیستند بلکه مي 

 .توانند نقش برجسته ای در کاهش وزن داشته باشند

 غذاهای پرچرب

 

اينکه چند کالری غذا مي خوريم مهم است اما مسئله بسیار مهمتر از آن، اين است که کالری های 

ز کجا مي آيند. غذاهای کم کالری مانند کیک برنجي همچنان گرسنه نگهتان مي دارد، اما دريافتي مان ا

پر کردن خود با چربي مي تواند تا مدت ها سیر نگهمان دارد. همچنین چربي های سالم سرشار از مواد 

شما مغذی هستند که مي توانند سالمت را تضمین کنند. در ادامه مي خواهیم غذاهای پر چربي را به 

 .معرفي کنیم که بايد در برنامه غذايي تان راهشان بدهید
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 بادام

 

گرم  5گرم چربي اشباع نشده، و  54کالری ،  551عدد يا يک چهارم لیوان بادام، حاوی حدود  23

 41همین مقدار حدود   E– پروتئین مي باشد. اين آجیل ها منبعي غني از آنتي اکسیدان ويتامین

. هستند فسفر و ريبوفالوين فیبر، همچنین و –را تامین مي کند   Eن به ويتامیندرصد نیاز روزانه بد

مقدار زيادی مواد فیتوکمیکال از جمله کامفرول و کوئرستین دارند که نشان داده اند به  عالوه به

 .پیشگیری از سرطان و کاهش خطر بیماری های قلبي کمک مي کند

 آووکادو
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گرم يا يک  28آووکادو در هر  .نام گذاری شده بود” میوه باروری ” ها آووکادو در گذشته توسط آزتک 

درصد اين میوه چربي است مخصوصا چربي های غیر  71مواد مغذی دارد. بیش از  21پنجم خود 

درصد از فیبر مورد نیاز شما در طول روز  8اشباع مفید برای سالمت قلب. همچنین آووکادو حاوی 

تا   (کالری 511تا  11گرمي آووکادو نیاز داريد ) حدود  28يک يا دو وعده  است. شما در روز تنها به

از مزايای کامل آن بهره مند شويد. البته آووکادو در ايران میوه ای گران قیمت به حساب مي آيد و 

دلیلش هم مسافت بسیار طوالني است که تا رسیدن به ما طي مي کند، بنابراين نمي توان زياد روی 

 .استفاده مرتب حساب باز کرد و ما بیشتر جهت معرفي نام اين میوه را آورديم آن برای

 شکالت تلخ
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،  Aدانه های کاکائو تمام خواصي که شکالت تلخ مي تواند ارائه دهد را در خود دارند، از جمله ويتامین

B وE  اکسیدان  در کنار کلسیم، آهن و پتاسیم. شکالت تلخ حاوی تئوبرومین نیز مي باشد، آنتي

گرم  3کالری و  511قدرتمندی که نشان داده مي تواند التهاب و فشار خون را کاهش دهد. اما با 

درصد کاکائو نیاز داريد. چون شکالت تلخ مقدار مناسبي  71تا  51گرمي با  28چربي تنها به يک وعده 

 .گرم کمکتان مي کند احساس رضايت داشته باشید 28چربي دارد، اين 

 کامل تخم مرغ
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زرده ها را دور نیندازيد! با اينکه چربي و کلسترول موجود در زرده تخم مرغ بسیاری از افراد را 

ترسانده، تخم مرغ مقدار بسیار کمي چربي اشباع دارد و مقدار بسیار بااليي چربي غیر اشباع. در مورد 

کلسترول در افزايش کلسترول هم بايد بگويم تحقیقات نشان داده تاثیر خوردن غذاهای حاوی 

 .کلسترول ضعیف است

 کره بادام زمیني
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کره بادام زمیني حاوی چربي های سالم است و مي توان آن را در هر زمان از روز میل کرد. مي توانید 

آن را داخل اسموتي بريزيد، برای خود ساندويچ کره بادام زمیني درست کنید و يا روی میوه ها بمالید 

. از هر روشي که استفاده مي کنید بايد میزان مصرفتان را مد نظر قرار دهید، اگر و از آن لذت ببريد

برای يک وعده ) ساندويچ ( استفاده مي کنید دو قاشق غذا خوری و اگر به عنوان میان وعده میل مي 

 .کنید تنها يک قاشق غذا خوری استفاده کنید

 روغن زيتون
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گرم چربي خالص هستند. روغن زيتون  54کالری و  521ی تمام روغن ها در هر قاشق غذا خوری حاو

اما فوق العاده سالم است چون حاوی مقادير زيادی چربي های غیراشباع است و نشان داده در صورت 

 .جايگزين شدن با چربي های اشباع مانند کره مي تواند به کاهش کلسترول کمک کند

وغن زيتون معمولي موجود است. روغن زيتون روغن زيتون در انواع اکسترا ويرجین، ويرجین و ر

اکسترا ويرجین از اولین پرس زيتون ها گرفته مي شود و معموال گران قیمت تر از ديگر روغن زيتون 

ها است. طعم اين روغن بسیار قوی است و از انواع ديگر، رنگي سبزتر دارد. از آنجا که نقطه دود 

ب است. روغن زيتون ويرجین نیز از زيتون هايي گرفته مي پايیني دارد برای استفاده در ساالد مناس

شود که پرس شده اند و مقداری اسیدی تر است. روغن زيتون ساده از نمونه های ويرجین و اکسترا 

ويرجین نقطه دود باالتری دارد و از آن مي توان برای پخت و پز نیز استفاده کرد. روغن زيتون 

 .ش به قدرت دو نمونه ديگر نیستمعمولي رنگي روشن تر دارد و طعم

 پنیر پارمسان
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پنیری مانند پارمسان نه تنها مقدار زيادی طعم به غذا اضافه مي کند، بلکه حاوی مقدار زيادی چربي 

نیز هست تا خوب سیرتان کند. مانند ديگر انواع پنیر، کالری آن نیز باال است اما چون طعمش بسیار 

ن تاثیر زيادی مي گذارد. دو قاشق غذا خوری پنیر پارمسان رنده شده برجسته است، تنها مقداری از آ

گرم چربي غیر اشباع است. اين پنیر همچنین منبعي غني از  2گرم چربي و  2کالری،  45حاوی حدود 

 .کلسیم است و مي توان روی آن به عنوان يکي از منابع تامین روزانه بدن حساب کرد

 بذر کتان
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نگ، کوچک و صاف هستند و طعمي آجیلي دارند. در مغازه ها مي توانید به صورت اين بذرهای برنزی ر

گرم فیبر و  9کالری،  11کامل يا خرد شده پیدايشان کنید. يک قاشق غذا خوری از بذرکامل آن حاوی 

 که 9آلفا لینولنیک نام دارد که به اندازه امگا  9اين نوع از امگا  .است 9مقدار خوبي چربي های امگا 

در ماهي های پرچرب مانند سالمون پیدا مي کنید قدرت ندارند اما همچنان به عنوان گزينه ای سالم 

 .برای برنامه غذايي مي توان روی آن حساب کرد

 زيتون
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گرم چربي و يک گرم فیبر دارد.  4کالری،  41عدد متوسط ( حدود  54گرم زيتون سبز ) حدود  28

و مس. چربي موجود در آنها به سالمت قلب کمک مي   Eو  Aین هایزيتون ها سرشار هستند از ويتام

کند و از نوع چربي های اشباع نشده است و نشان داده مي تواند با التهاب مقابله کند. زيتون همچنین 

سرشار است از پلیفنول، آنتي اکسیداني که خطر بیماری های قلبي را کاهش مي دهد و دارای 

 .ترکیبات ضد سرطاني است

 سالمون
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و پروتئین است. ماهي های پرچرب مانند سالمون نه تنها باعث مي   Aسالمون منبعي غني از ويتامین

که در سالمون  9شوند احساس سیری کنید، بلکه به قوی شدن مغزتان نیز کمک مي کنند. چربي امگا 

مي توانید همین است. اگر از سالمون خوشتان نمي آيد  DHAو   EPAيافت مي شود از نوع نیرومند

 .را از ديگر ماهي های آب سرد مانند تن و ساردين دريافت کنید 9مقدار امگا 
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 !روغني که يک پزشک به همه توصیه مي کند

 

  ( EPA )ايکوزاپنتانوئیک اسید :متاسفانه بسیاری از مردم کمبود دو نوع حیاتي از چربي ها را دارند

از آنجا که مردم به اندازه کافي ماهي های چرب کم جیوه و  DHA )  .(و دوکو زا هگزا انوئیک اسید

نمي خورند استفاده از مکمل های حاوی روغن ماهي تبديل  9ديگر غذاهای سرشار از اسید چرب امگا 

 .به يک اجبار شده است

 چگونه مصرف چربي مان در طول تاريخ تغییر کرده است؟

مي خورديم.  5و اسید چرب های امگا  9د چرب های امگا روزگاری بود که مقدار تقريبا مساوی از اسی

سال پیش و زماني که انقالب صنعتي در دنیا رخ داد، صنعت روغن نباتي نیز شروع به رشد  541اما 

 .تاثیر منفي گذاشت 9افراد افزايش يافت و روی سطح امگا  5کرد و میزان مصرف امگا 

التهاب آور را در برنامه غذايي  5شتر هم شد و امگا مصرف روغن نباتي در طول پايان قرن بیستم بی

مان برجسته تر کرد. تحقیقات از التهاب مزمن، به عنوان يکي از عوامل اصلي بیماری های مدرن ياد 

مصرف مي کنید التهاب را افزايش مي دهید در حالي که اسید  5مي کنند. وقتي مقدار زيادی امگا 

 .ا کم مي کنیدکاهش دهنده التهاب ر 9چرب امگا 
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 9مزايای اسید چرب امگا 

مزايای فراواني دارد. تحقیقات نشان داده بیماراني که پس از حمله قلبي از مکمل  9اسید چرب امگا 

روغن ماهي استفاده مي کنند، خطر مرگ ناگهاني و ديگر حمالت قلبي را به شدت کاهش مي دهند. در 

کشور مي شد  53فرد در  511.111بود که شامل تحقیق انجام شده  72يک بررسي ديگر که روی 

 .مستقیما با بیماری های قلبي در ارتباط است 9محققان به اين نتیجه رسیدند که سطح امگا 

 9روغن ماهي مي تواند روی سالمت روان نیز تاثیر بگذارد. تحقیقات نشان داده اسید چرب های امگا 

تالل نقص توجه را بهبود ببخشد و به بهبود افسردگي مي تواند به پیشگیری از آلزايمر کمک کند، اخ

کمک کند. در واقع تحقیقات نشان داده مکمل های روغن ماهي مي توانند به اندازه داروهای ضد 

افسردگي برای درمان افسردگي مفید باشند. ديگر تحقیقات نشان داده اند روغن ماهي مي تواند از 

ي پیشگیری کند و يا تاثیرشان را معکوس نمايد. بیماری هايي از بیماری های مختلف خود ايمني و التهاب

 .جمله آرتروز، بیماری کرون، کولیت اولسراتیو، پسوريازيس، لوپوس، ام اس و سردردهای میگرني

تمام روغن های ماهي يکسان نیستند. روغن ماهي با کیفیت بايد به خوبي فیلتر شده باشد و از منابع 

سط ديگر اورگان ها آنالیز و با آنتي اکسیدان ها ترکیب شده باشد چون روغن پايدار آمده باشد. تو

ماهي چربي اشباع نشده ای است که مي تواند به سرعت فاسد شود. حتي اگر مرتب از ماهي های پر 

دريافت نکنید. در ادامه به شما  9چرب استفاده کنید باز هم ممکن است به اندازه کافي امگا 

 .ماهي چگونه بسته به اهدافي که داريد مي تواند به سالمتتان کمک کند خواهیم گفت روغن

 کاهش وزن1- 

در   DHAو  EPAتحقیقات نشان داده يک برنامه غذايي با چربي های سالم، مخصوصا اسید چرب های

روغن ماهي به کاهش چربي کلي بدن در مقايسه با ديگر چربي ها کمک مي کند. روغن ماهي حتي مي 

ه شکلي مثبت روی هورمون های استرس از جمله کورتیزول تاثیر بگذارد تا التهاب مزمن را تواند ب

 .که گاهي مانع کاهش وزن مي شود کاهش دهد

 سالمت روان2- 

مي توانند به بهبود خلق و خو، بهتر شدن افسردگي و تقويت کلي   EPAو  DHAتحقیقات نشان داده

خلق و خو و   EPAو عملکرد مغز مفید است در حالي کهبرای رشد  DHA .عملکرد شناختي کمک کند

 .رفتار را بهبود مي دهد
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 زوال عقل3- 

التهاب تمام بیماری ها را تحت تاثیر قرار مي دهد از جمله زوال عقل و آلزايمر. تحقیقات نشان داده 

 .مي تواند نشانه های آلزايمر را کاهش دهد و از زوال عقل پیشگیری نمايد 9اند امگا 

 استرس4- 

تحقیق نشان داد  يک. دهد کاهش را  روغن ماهي مي تواند استرس و آسیب های مربوط به استرس

هفته چندين عامل استرس را کاهش مي دهد، از جمله کورتیول و  9استفاده از روغن ماهي تنها برای 

 .آدرنالین

 سرطان5- 

حدود زيادی کاهش دهد از جمله سرطان روغن ماهي مي تواند خطر ابتال به بسیاری از سرطان ها را تا 

روده، پروستات و سرطان سینه. روغن ماهي مي تواند باعث شود داروهای مرسوم ضد سرطان تاثیر 

 .گذارتر شوند و همچنین به خودی خود تاثیر دارويي بگذارد

ازد تا ترکیب روغن ماهي با کیفیت و رژيم غذايي دارای چربي های سالم و گلیسمي پايین، راهي مي س

 .سالم و الغرتر شويد
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 چگونه توانستم نگاهي ساده به سالمتي داشته باشم

 

فردی کلي گرا هستم و وقتي با جزئیات گیج نشوم مي توانم عملکردی بهتر داشته باشم. دوست دارم 

ق به هسته چیزی که گفته مي شود بروم و بي جهت خود را با جزئیات مشغول نکنم. اگر بخواهم صاد

باشم، گاهي سیل اطالعات را کمي غیر قابل تحمل مي دانم مخصوصا زماني که مربوط به سالمت باشد و 

 !آنالين هم باشد

رشد توقف ناپذير شبکه های اجتماعي آزادی زيادی به ما داده و اين اجازه را داريم که همه چیز را به 

 حیطه در بسیاری افراد توسط که –ارد اشتراک بگذاريم. اطالعات بسیاری زيادی در اين فضا وجود د

 اعتماد دهیم، گوش چیز چه به اينکه دانستن خاطر همین به –شود  مي ارسال سالمت مختلف های

 .چیزی را ناديده بگیريم دشوار است چه يا و کنیم

 اطالعات بسیار زيادی وجود دارد؛ چگونه بفهمیم چه چیزی را مي توان باور کرد؟

عالقه داريد، دقیقا مي دانید منظور من چیست. شرکت ها محصوالت سالمتي که  اگر به موضوع سالمت

ما نیاز داريم را در پیجي که استفاده مي کنیم تبلیغ مي کنند و به ما وعده جواب به هرگونه مشکل و 

شرايطي را مي دهند. هر هفته يک رژيم جديد، برنامه ورزشي و راه حلي سريع. با اين همه اطالعاتي 

 وجود دارد، دقیقا بايد از کجا شروع کنیم؟که 
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 .فکر مي کنم با اين شروع کنیم که چقدر برای خود پیچیده اش کرده ايم

در طول چند سال اخیر، رويکردم به سالمت را اساسا ساده کردم. اگر داستانم را بشنويد مي فهمید 

م. رويکردم به سالمت که زندگیم قبل از اينکه تغییری اساسي ايجاد کنم چه ناامیدی ای را تجربه کرد

را تغییر داد مي توان به پنج موضوع دسته بندی کرد و من مي خواهم آنها را با شما به اشتراک 

 :بگذارم

 غذای واقعي1- 

غذايي را بخوريد که تا جای ممکن حالت طبیعي خودش را داشته باشد. برنامه غذايي من در حال حاضر 

جیل و دانه ها است. ديگر لبنیات استفاده نمي کنم چون به صورت بیشتر حاوی میوه، سبزيجات، آ

مستمر باعث مي شود سینوزيت را تجربه کنم. بسیاری از برنامه های غذايي مدرن حاوی مواد 

نگهدارنده هستند تا دوامشان را افزايش دهد. سعي کنید غذای خود را از میان اين گونه موارد 

 .انتخاب نکنید

 مايعات2- 

حاال وقتي تشنه  .ام نوشیدني های فرآوری شده و قندی را از برنامه غذايي ام حذف کردممن تم

هستم آب، چای، قهوه سیاه يا نوشیدني های سبز سرشار از کلم، بروکلي، هويج، لیمو، سیب، زنجبیل، 

زردچوبه و سیر مي نوشم. هیچ چیزی مانند اين نوشیدني های سالم نمي تواند تاثیری مثبت روی 

 .دنتان داشته باشدب

 ورزش3- 

موضوع يک برنامه مشخص نیست، بلکه داشتن ثبات و پیگیری برنامه است. پیاده روی، دو و يوگا 

ورزش های مورد عالقه من هستند. اگر دوست نداريد به باشگاه برويد مي توانید اين ورزش های 

 .ساده را هر جايي انجام دهید. ورزش نبايد خیلي پیچیده باشد

 استراحت4- 

دنیا طوری شده که افراد مي خواهند در مدت زماني کوتاه بیشترين نتیجه را بگیرند و بیشترين کار را 

بکنند، استراحت تبديل به عبارتي برابر با تنبلي شده است. من يک روز در هفته را به خودم 
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مي پردازم. با اين  استراحت مي دهم و در آن روز ورزش نمي کنم و بیشتر به کارهای مورد عالقه ام

 .کار روز بعد بدن و ذهنم تازه شده اند و دوباره مي توانم کارهايم را از سر بگیرم

 طرز فکر5- 

بايد افکار خود را با دقت انتخاب کنیم. بیشترين استرسي که در طول روز حس مي کنیم زايیده 

ن زندگي را بچرخاند آهنگشان تمرکز روی افکار اشتباه است. به جای اينکه اجازه دهید ذهن مشغولتا

 .را تغییر دهید و قدرتمندترشان کنید

قبل از اينکه خود را گیج کنیم و به خاطر حجم اطالعاتي که در مورد سالمت هست احساس درماندگي 

 .کنیم، اين پنج مورد را در زندگي خود به اجرا در آوريم
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 ر بگذارد؟آيا کمبود آهن مي تواند روی کاهش وزن تاثی

 

بدنتان برای اينکه خوب کار کند به مقداری از مواد معدني مختلف نیاز دارد. کاهش آهن مي تواند 

منجر به مشکل کمبود آهن و در نتیجه باعث از دست دادن اشتها شود. با اين حال کمبود آهن مي 

کالری بسوزاند و در نتیجه تواند باعث خستگي نیز بشود، بنابراين فرد نمي تواند با فعالیت های بدني 

 .کاهش وزن برايش بسیار دشوار مي شود

 آهن و بدن

آهن ماده ای معدني است که در مقادير کم برای عملکرد مناسب بدن مورد نیاز است. يکي از مهم 

ترين نقش های آهن در بدن ساخت هموگلوبین است، پروتئین حمل کننده اکسیژني که در سلول 

مي شود. اگر در برنامه غذايي خود به اندازه کافي آهن دريافت نکنید به مرور های قرمز خوني پیدا 

 .دچار نارسايي کمبود آهن مي شويد

 کمبود آهن و غذا خوردن

وقتي به اندازه کافي آهن در بدنتان نداشته باشید، دچار چندين نوع عالئم مي شويد.ممکن است 

ضیه منجر به کاهش وزن ناگهاني مي شود. افرادی متوجه شويد اشتهايتان کاهش پیدا کرده و همین ق

که دچار کمبود آهن هستند ممکن است هوس غذاهايي غیر عادی داشته باشند. کمبود آهن مي تواند 

غذا خوردن را برايتان سخت کند، چون ممکن است دور دهان و در گلو دچار زخم شويد و عمل 

 .بلعیدن غذا برايتان مشکل شود
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 کمبود آهن و ورزش

با اينکه کمبود آهن مي تواند باعث شود کمتر غذا بخوريد، اما مي تواند کمک کند تا کمتر کالری 

بسوزانید. وقتي کمبود آهن داريد انرژی تان نیز کمتر است چون بدنتان به اندازه کافي سلول های 

ل خستگي قرمز خوني تولید نمي کند. اين باعث مي شود ورزش کردن و فعالیت های فیزيکي به دلی

کمبود ورزش و فعالیت بدني، سوزاندن کالری را نیز برای بدنتان سخت مي کند،  .مزمن، دشوار شود

 .بنابراين افرادی که سعي در کاهش وزن دارند ممکن است به دلیل کمبود آهن کارشان سخت شود

 جمع بندی

اما از طرفي ممکن است  کمبود آهن مي تواند به خاطر از بین رفتن اشتها کاهش وزن را تقويت کند،

باعث کند شدن کاهش وزن شود ) در افراد مختلف تاثیر متفاوت است (. اگر نگران کمبود آهن 

هستید با پزشکتان مشورت کنید. کمبود آهن مي تواند مشکلي جدی باشد اما مصرف مکمل آهن، 

حد آهن مي بدون اينکه کمبودتان تشخیص داده شده باشد کاری خطرناک است. مصرف بیش از 

 .تواند منجر به انباشته شدن اين ماده معدني در بدن و در نتیجه آسیب به ارگان ها شود
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 چگونه سبک زندگیتان را تغییر دهید؟

 

چرا داشتن عزم و اراده و سالم غذا خوردن اينقدر برايمان دشوار است؟ به مدت شش سال تمرين 

گي بوده ام و اخیرا وقتي مراجعینم بعد از کلي تمرين عالي و دهنده خصوصي و مشاور تغییر سبک زند

دريافت منابع از طرف من نتیجه مورد انتظارشان را نمي گیرند مضطرب مي شوم. يک شب وقتي 

داشتم نتايج اخیر يکي از مراجعینم را مي ديدم غرق در اشک شدم و با خود فکر کردم مربي خیلي 

که متوجه شدم چرا اينقدر ناراحتم: فراموش کرده بودم تازه کار  اما در همان لحظه بود .بدی هستم

 .بودن چه شکلي است

 تغییر سبک زندگي دشوار است، مخصوصا اگر تازه کار باشید

فراموش کرده بودم معتاد بودن به قند چگونه است، فراموش کرده بودم خودم در دانشگاه يک 

ام. فراموش کرده بودم که زماني به خاطر نوشابه و ديگر  نیمسال را با پنیر موزارال و بال مرغ گذرانده

نوشیدني های قندی، کلي وزن اضافه کرده بودم و فراموش کرده بودم زماني با نمايان شدن يک 

قطره عرق روی پیشانیم ورزش را متوقف مي کردم. به ياد آوردم من هم روزی مانند مراجعینم تازه 

تغییر کرد، متوجه شدم رويکردم متفاوت است و بايد نگاهم را  کار بودم و در همین لحظه همه چیز

 .تغییر دهم

 فراموش نکنید که انتخاب های غذايي معموال توسط احساسات هدايت مي شوند
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شروع يک عادت جديد مي تواند دشوار، ناراحت کننده و ترسناک باشد. مخصوصا اگر تغییر عادت 

یزهايي است که خیلي وابسته به احساسات است، مي حول غذا و خوردن باشد. غذا يکي از آن چ

تواند باعث ايجاد حس راحتي، لذت، حمايت و بهبود شود. صرفا فکر کردن به غذا يا بوی آن مي تواند 

ما را به ياد خاطرات کودکي، کساني که دوستشان داريم و يا لحظاتي خاص بیاندازد. غذا حکمراني مي 

شوخي مي گفتم آنقدر غذا را دوست دارم که مي توانم با آن ازدواج  کند! حتي يادم مي آيد زماني به

 .کنم. اما حقیقت اين است که غذا برای بدنمان سوخت و مواد مغذی برای عملکردی بهتر مهیا مي کند

 الگوی غذايي مان سوخت رساني به بدن با غذا واقعي را ساده نمي کند 

اری از مردم فراموش کرده اند غذا تنها برای سوخت مشکلي که امروزه وجود دارد اين است که بسی

رساني است. اين روزها بسیاری از غذاها سرشار هستند از مواد نگهدارنده، قندهای تصفیه شده، 

واقعي نیستند. عادات ناسالم غذايي مان باعث به وجود آمدن  غذای که –مواد مصنوعي و پر کننده ها 

شدن آنها در اطراف ارگان های حیاتي مي شوند که منجر به  بیماری، اضافه شدن چربي و انباشته

، کلسترول باال، فشار خون باال 2افزايش چاقي است. چاقي خود با بیماری های ديگری نظیر ديابت نوع 

 .و بیماری قلبي همراه است

نید پس چگونه عاداتمان را تنظیم کنیم تا زندگي پربارتری داشته باشیم؟ سه چیز که امروز مي توا

 :انجام دهید تا عادت بد ناسالم غذا خوردن را از بین ببريم

 .هوشیار باشید1- 

در دنیايي زندگي مي کنیم که با سرعت در گذر است و خیلي وقت ها برای برآوردن نیازهايمان به 

دنبال چیزی هستیم که بدست آوردنش سريع باشد، ساده باشد و با آن آشنا باشیم. در مورد غذا هم 

است. دوست نداريم به آنچه مي خوريم زياد بیانديشیم. يکي از راه های فکر کردن به آنچه مي  چنین

خوريم، دنبال کردن غذاهای مصرفي مان در يک دفترچه غذايي است. من از مراجعانم خواستم به 

مدت سه روز هر آنچه را که مي خوردند به همراه زمان و کاری که در آن لحظه انجام مي دادند 

ادداشت کنند. اين کار بسیار تاثیر گذار بود چون قادر بودم الگوها و عادات را شناسايي کنم و ي

همچنین ببینم که کجا بايد اصالحات انجام داد. برای اين کار مي توانید هم از برنامه های موبايلي 

 .استفاده کنید و هم از يک دفترچه واقعي

 .صبور باشید2- 
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يع و ساده شده است، بعد از نتیجه نگرفتن در عرض يک يا دو هفته مي در دنیايي که همه چیز سر

 25 نه –روز زمان نیاز دارد  66خواهیم تسلیم شويم. تحقیقات نشان داده ساخت عادتي جديد به 

روزه بچینید، اما به جای پیاده سازی های عظیم  51برنامه  يک خود برای که است اين من توصیه. روز

ت کوچکي تمرکز کنید که مي توانید در يک روز انجامشان دهید. برای مثال به مدت رژيمي روی تغییرا

روز مصرف نوشابه را قطع کنید. همین که اين عادت به ثبات رسید عادت کوچک ديگری را آغاز  66

کنید. به همین شکل اين فرآيند را ادامه دهید تا تبديل به فردی شادتر، سالم تر و با اعتماد به 

 .شويد نفس تر

 .خودتان را ببخشید3- 

بیايید روراست باشیم، روزهايي هست که حالمان خوب است و تصمیمات فوق العاده ای درباره غذا 

مي گیريم، اما روزهايي هم هست که در برابر وسوسه تسلیم مي شويم. کلید کار ساده است، اجازه 

ورده ايد را از بین ببرد. خود را ندهید يک وعده غذای بد پیشرفت و اعتماد به نفسي که بدست آ

ببخشید و به حرکت ادمه دهید. وقتي تازه کار بودم به خاطر اشتباه در يک وعده خودم را سرزنش 

مي کردم، اما اين اجازه را به صدای درون خود ندهید. بايد به اين باور برسید که سرکوفت زدن به 

مي خواهید تسلیم شويد تماما داليل تغییر  خود، وقت تلف کردن است و نبايد انجامش دهید. وقتي

 .کردن را به خود يادآور شويد و اجازه دهید منبع انگیزه تان شوند

من حقیقتا باور دارم که قدرت شکستن عادات ناسالم را داريد. اما الزم است بدانید چه چیزی را مي 

نسبت به قابلیت موفق شدنتان خواهید وارد بدنتان کنید، روی انجام فعالیت هايتان استوار باشید. 

مثبت باشید و زندگي سالم، شاد و کاملي داشته باشید. توماس جفرسون مي گويد: اگر چیزی را مي 

 .خواهید که هرگز نداشته ايد، بايد کاری بکنید که هرگز نکرده ايد
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 روش های ساده و موثر برای تسکین درد دوره قاعدگي

 

های ناتوان کننده قاعدگي را تجربه کرده باشید، مطمئنا اولین باری اگر شما هم مثل من گرفتگي 

با آن را بايد به خاطر داشته باشید. من به  آمدن کنار برای هايتان تالش و شدند شروع دردها اين که 

 .سالگي همیشه در تالش بودم که درد خودم را در اين دوره کاهش دهم 52شخصه از 

مراه بود با جا ماندن از کارها، بي خوابي و اشک ريختن از سر دوره قاعدگي بیشتر وقت ها ه

افسردگي، خیلي چیزها را امتحان کردم طوری که شمارشان به کلي از دستم رفته است. حتي برای 

ثابت کردنش يک کمد دارم که پر است از جعبه های نیمه خالي قرص. در تالش های بي شمارم برای 

بازگشت به مباني ابتدايي بیشتر از هر چیز ديگری کمک مي کند با پیدا کردن تسکین، متوجه شدم 

اين وضعیت کنار بیايم. نمي خواهم دروغ بگويم که ديگر هیچ دردی حس نمي کنم، اما اين استراتژی 

های فوق العاده ساده خیلي کمکم کردند، طوری که با خود مي گويم ای کاش زودتر آنها را آموخته 

 .بودم

 ويدبه خواب بر1- 

مي دانم به نظر مسخره مي آيد چون ممکن است درد خوابیدن را غیرممکن کند، اما چیزی که مي 

خواهم بگويم اين است که قبل از قاعدگي خوابي مرتب داشته باشید. قبل از قاعدگي دوست داريد 

 تمام مدت چرت بزنید و دلیلش هم دوست مورد اطمینانمان پروژسترون است! پروژسترون هورمون

هدايت کننده در دومین نیمه چرخه مان ) بعد از تخمک گذاری ( است و نشان داده باعث افزايش و 

تثبیت خواب مي شود. بهتر از خوابیدن قبل از شروع قاعدگي اين است که خواب را تبديل به اولويت 

http://www.kermany.com


 
 

بیدار همیشگي خود کنید. خواب مرتب يعني هر روز در يک زمان مشخص به خواب برويد و از خواب 

شويد. وقتي ريتم شبانه روزی تان قابل پیش بیني باشد، مقدار بهینه ای مالتونین تولید مي کنید. 

مالتونین يک آنتي اکسیدان، مسکن و ضد التهاب است. تمام چیزهايي که برای آرام تر کردن درد 

 .رحمتان به آن نیاز داريد

 .يک دقیقه با کافئین خداحافظي کنید2- 

خاطر درد نتوانسته ايد درست بخوابید و حاال مي گويید چرا از قهوه يا چای محرومم مي يک شب را به 

کافئین در داروهای بهبود دهنده درد پیدا مي  .کني؟ اما به حرفم اعتماد کنید، واقعا کمک مي کند

شود اما هنگام گرفتگي های دوره قاعدگي به هیچ عنوان دوستتان نیست. تحقیقات نشان داده 

ای دوره قاعدگي در افرادی که نوشیدني های کافئین دار زياد استفاده مي کنند نسبت به درده

کساني که اين چنین نیستند بیشتر شايع است. کافئین تنگ کننده عروق است ) رگ هايتان را 

منقبض مي کند ( که يعني جريان خون به رحم را کاهش مي دهد. کاهش جريان خون به معنای کاهش 

ت و اين يعني گرفتگي عضالت و درد. من هم دوست دارم صبحم را با يک لیوان چای يا اکسیژن اس

قهوه شروع کنم اما وقتي چند روز قبل از قاعدگي و چند روز در طول آن، نوشیدني های کافئین دار 

 را کنار گذاشتم متوجه شدم خیلي بهتر مي توانم با قاعدگي کنار بیايم. بعد از اين دوره دوباره مي

 !توانید کافئین بگیريد

 .آجیل، دانه ها و شکالت بخوريد3- 

به غیر از اينکه همگي بسیار خوش طعم هستند، چه چیز مشترک ديگری دارند؟ پروستاگالندين ها را 

که تقلید کننده اسیدهای چرب و هورمون هستند را کاهش مي دهند. پروستاگالندين ها باعث 

شوند. شکالت بد جور مي خواهد دردمان را کاهش دهد پس چرا انقباضات رحمي، درد و التهاب مي 

جلويش را بگیريم! شکالت تلخ میل کنید ) سرشار از منیزيم است ( و به آن مقداری بادام، گردو، 

تخم آفتابگردان، کنجد، تخم کدو و بذر کتان اضافه کنید تا میان وعده ای ضد التهاب میل کرده 

 .باشید

 .ا امتحان کنیدماساژ روغن کرچک ر4- 

روغن کرچک روغن فوق العاده ای است که برای کاهش درد و التهاب به صورت موضعي استفاده مي 

شود. توصیه نمي کنم آن را به عنوان يک ملیّن استفاده کنید! وقتي روی رحم مالیده مي شود مي 

گرفتگي های رحم و تواند جريان خون را افزايش دهد و سیستم عصبي پاراسمپاتیک را فعال کند تا 
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قاشق غذا خوری روغن کرچک استفاده کنید و زماني که احساس درد  9تا  5از  .روده را کاهش دهد

داشتید اطراف رحم ماساژش دهید. اين روغن، لباس را لک مي کند بنابراين از لباسي استفاده کنید 

وانید روغن کرچک را همچنین مي ت .که برايتان مهم نیست. روغن در طول شب جذب پوست مي شود

 .روی مفاصل و بافت های گرفته شده بمالید، مانند سینه ها و پايین کمر

 .چند کپسول زنجبیل با کیفیت استفاده کنید5- 

اين کپسول ها مي توانند به اندازه آسپرين تاثیرگذار باشند. من تا مدت ها از خوردنش پرهیز مي 

تسکین دردم حتما بايد چیزی گران، کم ياب و پیچیده کردم چون ذهنیتم به گونه ای بود که برای 

استفاده کنم. دوز بسیار مهم است.کپسول زنجبیل را بايد سه روز قبل از اولین روزی که انتظار درد 

را داريد مورد استفاده قرار دهید. داروهای تسکین دهنده درد همیشه قبل از اينکه درد خود را 

ند. همچنین توصیه مي شود کپسول زنجبیل را در طول روزهايي که نشان دهد بهتر مي توانند کار کن

میلي گرم  211مقداری که من توصیه مي کنم روزانه  .درد مي کشید هم مورد استفاده قرار دهید

 .است. بر خالف ايبوپروفن، اين کپسول ها هیچگونه عوارض کبدی و گوارشي ندارند

و کنار آمدن با دردهای قاعدگي را مطالعه کرديد. نکات فوق العاده ساده برای پیشگیری، کاهش 

امیدوارم اين نکات را مورد استفاده قرار دهید و ببینید که چقدر خوب مي توانند درد اين دوره را 

 .برايتان قابل تحمل تر کنند
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 بهترين مواد غذايي برای داشتن موهايي سالم و قوی

 

از سطح پوست يا پوست کف سر مربوط مي شود، روده را مي داشتن موهايي عالي به چیزی عمیق تر 

توان منشا داشتن مويي سالم دانست. بنابراين برای اينکه موها در بهترين حالت خود قرار بگیرند 

 .بايد توجه کنیم که چه غذايي مي خوريم و از چه غذاهايي پرهیز مي کنیم

ای ترش، اسیدی و چرب پرهیز کنید و وقتي دچار ريزش موی شديد مي شويد بايد از مصرف غذاه

بیشتر سبزيجاتي را انتخاب کنید که بتوان داخل مخلوط کن قرار داد: سبزيجاتي مانند کدو سبز و 

 .مارچوبه و میوه هايي نظیر انار و آناناس

برنامه های غذايي سرشار از پروتئین هم برای رشد موها مناسب هستند. اگر مي خواهید کمتر 

غذاهای دريايي استفاده کنید مي توانید از پنیر محلي، ديگر گوشت های سفید، گوشت قرمز و 

 روی به را  آهن مخصوصا سبزيجاتي نظیر بروکلي و کاهو استفاده کنید و رنگین کماني از مواد مغذی 

کنید. برای اينکه به رشد، سالمت و درخشاني موهايتان هرچه بیشتر کمک کنید  باز تان غذايي برنامه

 :یه مي کنم اين غذاها را بیشتر در برنامه خود به کار ببريدتوص

 غذاهای سرشار از پروبیوتیک

پوست کف سر دارد ماست، کفیر و   pHبرای بهبود روده که ارتباط مستقیم با سالمت و تعادل

 .غذاهايي که سرشار از پروبیوتیک هستند مصرف کنید

 آجیل ها
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دني مناسب رشد مو از جمله منیزيم هستند. بادام و کاشو به کنجد و آجیل ها منابعي غني از مواد مع

و آهن هستند. هر دو برای درخشش مو و قدرت آن مناسب   Eترتیب منابع خوبي از ويتامین

 .هستند

 Cويتامین 

نه تنها برای عملکرد پوست و مو مناسب است بلکه باعث افزايش جذب   Cبسیاری نمي دانند ويتامین

 معدني و سوخت و ساز مواد

نظیر آهن ( نیز مي شود. به دنبال انواع شیرين تر میوه ها باشید تا مقدار نیاز روزانه تان به  )

 .را دريافت کنید  Cويتامین

 آب نارگیل

آب نارگیل منبعي از تامین کننده های آب برتر همچنین سالمت مو است. متعادل کننده الکترولیت 

 طبیعي موجود در آب نارگیل

وز سالم پتاسیم ( آب مورد نیاز بدن، پوست و پوست کف سر را تامین مي کند. همچنین در بعالوه د )

برابر تنش های محیطي روزانه که منجر به ريزش مو و مشکالت بدتری مي شود ما را محافظت مي 

 .نمايد

 آلوئه ورا

ز آن را آلوئه ورا يک داروهای فوق العاده برای پیشگیری از ريزش مو است. يک قسمت ضخیم ا

 .ببريد، با زيره به آن چاشني بزنید و میل کنید تا در رشد موهای جديد کمکتان کند

 داروهای گیاهي

گیاهاني مانند بهیرنگراج و براهمي را به خاطر قدرتشان در رشد مجدد مو مي شناسند. اگر خوش 

يا دو مرتبه در روز شانس باشید مي توانید اين گیاهان را به صورت پودر يا کپسول پیدا کنید. يک 

به همراه غذا آنها را میل کنید و يا مي توانید داخل اسموتي بريزيد و بنوشید. پس از مدتي مي بینید 

 .موهای جديدتان درخشان و قدرتمند شده اند

خانم های باردار قبل از استفاده اين داروهای گیاهي حتما بايد با پزشک خود مشورت کرده  :نکته

 .باشند
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 وش های طبیعي از سرماخوردگي پیشگیری کنیدبا اين ر

احساس بدی پیدا مي کنند  – هیچ چیز معمولي درباره سرماخوردگي وجود ندارد. همه از آن متنفرند

در طول فصل زمستان، سرماخوردگي يکي از  .و همیشه در نامناسب ترين زمان ممکن اتفاق مي افتد

ما واقعا الزم نیست که چنین باشد. در ادامه نکاتي اصلي ترين داليل مراجعه افراد به پزشک است ا

 .را ارائه مي کنیم تا بتوانید در طول زمستان سیستم ايمني بدن خود را قوی نگه داريد

 بیشتر بخوابید

شايد تا به حال اين را نمي دانستید اما خواب فوق العاده مهم است و در واقع مي تواند از 

کند. من به شخصه مي دانم اگر دائم عجله داشته باشم و چند  سرماخوردگي و آنفوالنزا پیشگیری

ساعت از خوابم را به اين خاطر قرباني کنم بیشتر در خطر ويروس ها قرار مي گیرم. در واقع تحقیقات 

نشان داده خواب کم احتمال سرماخوردگي را باال مي برد. پس چه راهي بهتر از اين که با بیشتر 

 .ين بیماری کالفه کننده پیشگیری کنیمخوابیدن از ابتال به ا

 کمي روزه بگیريد

متاسفانه فصل زمستان به گونه ای است که بسیاری از افراد در خوردن قند و لبنیات زياده روی مي 

 .کنند و حتي برخي از الکل استفاده مي کنند

ل مي شوند، قند، لبنیات و الکل در واقع باعث کاهش قدرت سیستم ايمني بدن در اين فصل از سا

بنابراين محدود کردن و به کلي استفاده نکردن ) الکل ( از اين موارد مي تواند تا حدود زيادی برای 

 .پیشگیری از سرما خوردگي مفید باشد

ساعت را امتحان کنید تا  95تا  59من پیشنهاد مي کنم يک گام فراتر برداريد و روزه گرفتن به مدت 

شود )منظور از روزه گرفتن در اين قسمت روزه هايي نیست که در  سیستم ايمني تان مجددا تنظیم

ماه رمضان مي گیريم بلکه در اين نوع روزه برخي غذاها خورده مي شود و برخي خورده نمي شوند(. 

وقتي اين کار را مي کنید از دمنوش های گیاهي با زنجبیل، اکیناسه، قارچ و همه غذاهايي که به 

ند استفاده کنید تا دوباره بدنتان در برابر سرماخوردگي قوی شود. بسیاری سیستم ايمني کمک مي کن

از فرهنگ ها سالیان دراز اين کار را مي کردند، به دستگاه گوارش استراحت مي دادند و سیستم 

ايمني را تقويت مي کردند. اين تکنیکي است که ما حتي به بیماران سرطاني نیز توصیه مي کنیم چون 
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ن داده با اين روش، سلول های سرطاني بي غذا مي مانند و در عوض سیستم ايمني بدن تحقیقات نشا

 .تقويت مي شود

 روده خود را تغذيه کنید

اطمینان از سالمت روده در طول اين فصل اهمیت بسیاری دارد. سالمت روده به آنچه مي خوريد 

رماخوردگي ها کارايي و تاثیر بستگي دارد. استفاده از مکمل های پروبیوتیک برای پیشگیری از س

بسیار بااليي دارد. تحقیقات زيادی نشان داده اند که پروبیوتیک مي تواند از سرماخوردگي پیشگیری 

 .کند

مکمل های پروبیوتیکي که برای افراد بزرگسال تجويز مي شود از مکمل های مخصوص کودکان قوی 

ای کودکان شامل دو تا سه نوع است. هر تر است و شامل پنج گونه باکتری است در صورتي که بر

 .چقدر اين باکتری ها متنوع تر باشند بهتر است

سعي کنید غذاهای تخمیری را نیز وارد برنامه غذايي خود کنید، مواردی مانند کیمچي ) کلم ترش (، 

 کفیر و ماست. البته زياد ماست و کفیر را در اين دوره توصیه نمي کنم چون لبني بودنشان ممکن

 .است برای بعضي از افراد مشکل ساز شود

 از عصاره استخوان کمک بگیريد

عصاره استخوان از غذاهايي است که به تازگي مورد توجه قرار گرفته است و مي تواند به خوبي از 

سرماخوردگي و آنفوالنزا پیشگیری کند. سديم باالی موجود در اين غذا نیز بسیار سودمند است و مي 

فصل زمستان کمکتان کند، چون ممکن است در اين فصل از همیشه ضعیف تر و خسته  تواند در طول

تر باشید و همچنین معموال بدنتان دچار کم آبي است. سوپ گرم همچنین موجب راحتي گلو مي شود و 

با اضافه کردن ادويه جات نیز مي توانید به تمیز شدن سینوس ها کمک کنید. درست کردن عصاره 

ار ساده است ) اما زمان بر (، کالژن، گلیسین و لیزين موجود در آن هم همگي به تقويت استخوان بسی

 .سیستم ايمني بدن کمک مي کنند

 استرس را کم کنید

استرس معموال خطر سرماخوردگي را افزايش مي دهد، بنابراين در طول فصل سرماخوردگي و 

انجامش ساده تر است (. مطمئن شويد  آنفوالنزا جلوگیری از استرس بسیار مهم است ) گفتنش از

برای خود وقت مي گذاريد و زماني را به استراحت و مديتیشن اختصاص مي دهید. اين موضوع 
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اهمیت زيادی دارد، بنابراين هر کاری را که موجب لذت بردن و بالفاصله کاهش استرستان مي شود 

 .انجام دهید. اين کار موجب مي شود کمتر مريض شويد
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 آنچه بايد درباره ماده ای مغذی به نام کولین بدانید

يا آهن نشنیده باشید اما   Dکولین يکي از مواد مغذی است که شايد نامش را به اندازه ويتامین

 .نقش ويژه اش در عملکرد بدن متقاعدتان خواهد کرد که بیشتر به آن توجه کنید

 کولین چیست؟

 

کولین در واقع مانند  .حلول در آب است که به تازگي مورد توجه قرار گرفتهکولین يک ماده مغذی م

 سلولي غشای ساخت به چون است  از جمله فولیک اسید و ريبوفالوين  Bپسر عموی ويتامین های

 يعني است، دنور متیل يک کولین. کند مي منتقل  داخل و خارج طرف به را مغذی مواد و کند مي کمک

ندهای مختلف فیزيولوژيکي از جمله سوخت و ساز بدن، انتقال چربي ها، متیالسیون و فرآي انجام برای

 .سنتز انتقال دهنده عصبي به آن نیاز داريم

 کولین چه کاری برای ما مي کند؟
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هرچند اين ماده مغذی تا مدت زمان زيادی ناشناخته باقي مانده بود، اما نقش حمايتي فوق العاده ای 

کند. به رشد مغزی، رشد عضالني و حرکتي، عملکرد سیستم عصبي و سوخت و ساز در بدن ايفا مي 

مناسب چربي های خوراکي و کلسترول کمک مي کند. کولین با توانا ساختن مسیر کبد و سیستم سم 

زدايي بدن عملکرد کبد را بهبود مي بخشد. بدن به مقدار زيادی مولکول های محلول نیاز دارد که به 

و ايجاد يک ماده محلول کنند تا اين سموم به راحتي از طريق ادرار، صفرا يا به شکل  سموم بچسبند

 .مدفوع از بدن خارج شوند

 کولین و ايجاد ارتباط بین سلول ها
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کولین دوست دارد با کمک به تثبیت تمامیت سلول ها، ديگر غشاهای سلولي بدنتان را زير نظر بگیرد 

ار مي کنند. کولین با چندين روش به ارتباط بین سلول ها کمک مي تا مطمئن شود آنها به درستي ک

کند. به همین دلیل تحقیقات اخیر درباره کولین روی بیماری های شناختي و عصبي خاص مانند زوال 

عقل متمرکز شده است. برای مثال يافته های اخیر نشان داده وقتي محققان به مردی که دچار سکته 

مان، دوز مناسبي سیتیکولین ) مشتق کولین ( داده اند پس از مدتي بهبود مغزی شده است برای در

قابل توجهي در عملکرد شناختي، احساسي و رفتاری او مشاهده کرده اند. پس از شش ماه دريافت 

سیتیکولین، عملکرد توجه اجرايي و گرايش زماني افرادی که دچار سکته مغزی شده اند بهبود مي 

 .ماه مصرف سیتیکولین بیشتر هم مي شود 52با ادامه يابد. اين بهبودها 

 به چه مقدار کولین نیاز داريم؟

 

بدن مقدار کمي کولین در کبد مي سازد ولي ما بايد کولین را بیشتر را از غذاها دريافت کنیم. حقیقت 

ل به سا 54اين است که دقیقا نمي دانیم چقدر بیشتر. با اين حال توصیه مي شود آقايان در سنین 

میلي گرم و خانم های  421به باال  53میلي گرم، خانم های غیر باردار در سنین  111باال روزانه 

 .گرم در روز کولین دريافت کنند 411باردار 

 چکونه کولین دريافت کنیم؟
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خوشبختانه کولین را مي توانیم با خوردن غذاهايي که دوستشان داريم دريافت کنیم. منابع کلیدی 

عبارتند از زرده تخم مرغ، میگو، گوشت گاو، بادام زمیني، کلم، گل کلم و غالت. منابع حیواني کولین 

بنابراين اگر گیاه خوار هستید سعي کنید مقدار زيادی سبزيجات  .معموال غلظت کولین بیشتری دارند

يافت نمي کنید چلیپايي نظیر بروکلي، کلم و کلم بروکسل میل کنید. با مصرف اين غذاها تنها کولین در

 .بلکه احتمال ابتالی خود به سرطان را نیز کاهش مي دهید

گرم جگر گاو  81برای دريافت هرچه بیشتر کولین در برنامه غذايي خود به سراغ اين غذاها برويد: 

 538میلي گرم کولین دارد. يک فنجان نخود  212میلي گرم کولین دارد. يک فنجان جوانه گندم  915

میلي  37گرم گوشت گاو  81میلي گرم کولین دارد،  547ین دارد. يک تخم مرغ بزرگ میلي گرم کول

میلي گرم  71گرم سالمون  81میلي گرم کولین دارد.  79گرم گوشت سینه مرغ  81گرم کولین دارد. 

میلي گرم  63میلي گرم کولین دارد. يک فنجان بروکلي  59کولین دارد. يک فنجان کلم بروکسل 

 .میلي گرم کولین دارد 21قاشق غذاخوری کره بادام زمیني  2 کولین دارد.

 کولین برای بارداری
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فولیک اسید، کلسیم و آهن مواد مغذی ای هستند که خانم های باردار زياد درباره شان شنیده اند. 

اين مواد مغذی برای رشد، تکامل کودک و جلوگیری از نقص لوله عصبي که شامل آنانسفالي و اسپینا 

یفیدا است بسیار قابل توجه هستند. تحقیقات جديد به ما نشان داده که شايد کولین نیاز به توجه ب

 .بیشتری داشته باشد

با اين حال از قديم به خانم های باردار توصیه مي شده که مکمل های ويتامین قبل از زايمان را که 

کولین به فرمول بعضي از شیر  حاوی کولین است مصرف کنند تا از نقص لوله عصبي پیشگیری شود.

تحقیقات نشان داده مقدار مناسبي از کولین نیاز است تا  .خشک ها برای نوزادان نیز اضافه مي شود

 .مغز بتواند به رشد و تکامل برسد. کولین همچنین به هوش، حافظه و حتي خلق و خو نیز کمک مي کند

 مي افتد؟اگر به اندازه کافي کولین دريافت نکنیم چه اتفاقي 
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کمبود کولین مي تواند باعث بروز بیماری کبدی غیر الکلي شود. اين تجمع چربي در کلیه مي تواند به 

مرور تبديل به وضعیتي بدتر به نام استئاتوهپاتیت غیرالکلي شود که مي تواند باعث التهاب و آسیب 

زايش خطر سیروز يا سرطان های فراوان به سلول های کبد شود. اين وضعیت حتي مي تواند باعث اف

 .کبد هم بشود
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 چگونه بهترين مکمل غذايي را انتخاب کنیم؟

 

 :پرسش

مي خواهم از مکمل های غذايي استفاده کنم اما انواع مختلف و بسیار زيادی از آنها هست، چگونه 

 انتخاب کنم که کدام بهتر است؟

 :جواب

م شده باشد مي تواند تمام مواد مغذی که افراد برای داشتن يک برنامه غذايي که به خوبي تنظی

سالمت و حفظ آن نیاز دارند مهیا کند. با اين حال در واقعیت، برنامه غذايي ما همیشه بر پايه بهترين 

انتخاب های غذايي شکل نمي گیرد. به همین دلیل، مکمل ويتامین مي تواند به بهینه سازی دريافت 

 .ی کمک کندويتامین و مواد مغذ

برخي از گروه ها مانند کودکان خردسال، خانم های باردار و کهنساالن ممکن است به مکمل ويتامین 

نیاز داشته باشند. مکمل ويتامین تنها زماني به کار مي آيد که نیاز خاصي به آن باشد، در غیر اين 

ید و يا مي خواهید برای مثال اگر نگران ريزش مويتان هست .صورت شايد وجودش ضروری نباشد

 .پس از يک بیماری سیستم ايمني بدن خود را تقويت کنید مي توانید مکمل ها را به کار ببريد
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اين بسیار مهم است که اشاره کنیم مکمل های ويتامین بر اساس داروها تنظیم نمي شوند. آنها بر 

مورد استفاده  اساس قانون غذا تنظیم مي شوند چون مي خواهیم به عنوان يک مکمل غذايي

قرارشان دهیم. قوانین سفت و سختي برای ساخت مکمل های ويتامین و ادعاهايي که يک مکمل مي 

تمام ويژگي هايي که يک مکمل ادعا مي کند دارای آن است بايد از  .تواند داشته باشد وجود دارد

 .نظر علمي ثابت شده باشد و آزمايش ها نیز آنها را تايید کنند

مکمل های موجود باعث مي شود تصمیم اينکه از آنها برايمان مناسب تر است گیج طیف گسترده 

کننده شود. بسیار مهم است که به لیست ويتامین ها و مواد معدني که يک مکمل دارد نگاه کنیم، 

میزان هر کدام از آنها نیز مهم است و بايد چک شود. از داروساز کمک بگیريد تا بتوانید بهترين 

 .برای خود انتخاب کنیدمکمل را 

توصیه مي کنم مکمل را از يک داروخانه کامال معتبر خريداری کنید جايي که بتوانند بهترين راهنمايي 

را درباره محصولي که به دنبالش هستید داشته باشند و کمک کنند مکملي را انتخاب کنید که بیشتر 

 .از انواع ديگر مناسبتان است

الين مکمل خريداری کنید بهتر است از برندهای معتبر خريداری کنید اگر مي خواهید به صورت آن

برندهای شناخته شده در فضاهايي کنترل شده و تحت   .Solgarيا Seven Seas ،Centrum :مانند

 .نظارت کیفیت سنجي تولید مي شوند

. برای خريد همچنین در صورت خريد آنالين بايد از معتبر بودن آن فروشگاه نیز اطمینان حاصل کنید

 .مکمل تنها به ادعاهايي که روی بسته آنها مطرح شده اکتفا نکنید
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 راهکارهايي که کمک مي کنند وزنتان را افزايش دهید

 

همانطور که برای کاهش وزن راه های معقولي وجود دارد، کساني که مي خواهند مقداری وزن اضافه 

ن برسند. خوردن زياد غذاهای قندی و سرشار از چربي کنند هم مي توانند از راهي سالم به هدفشا

مطمئنا باعث افزايش وزن خواهد شد اما عقل سلیم به ما مي گويد هر روز خوردن چندين بستني 

 .روش مناسبي نیست و هرگز مهر تايید متخصصان تغذيه را دريافت نخواهد کرد

در غذاها است حاال چه   (کالری باالتر مثل همیشه تمرکز اصلي روی مواد مغذی باال ) و در اين مورد

بخواهید وزن اضافه کنید، کم کنید يا وزنتان را ثابت نگه داريد. مورد ديگری که بايد در نظر بگیريد 

 .ديابت است. بايد تاثیر غذايي که اضافه مي شود روی کنترل گلوکز خون در نظر بگیريد

 کالری شماری

ری نیست اما به درک چندين چیز کمک مي کند از جمله اينکه چه با اينکه معموال نیازی به کالری شما

مقدار کالری برای اضافه کردن وزن نیاز داريد و چه مقدار کالری در غذاهايي که مي خوريد وجود 

دارد. يک راهنمای کلي وجود دارد و در حالي که بسیار ساده است و کامال دقیق نیست مي گويد برای 

کالری دريافت کنید. بنابراين اگر مي خواهید هفته ای نیم  9.111ايد حدود اضافه کردن نیم کیلو ب

 .کالری به میزان کالری دريافتي تان اضافه کنید 111کیلو وزن اضافه کنید بايد روزانه 
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مي توان بر اساس فاکتورهايي نظیر سن، جنسیت، قد، وزن و سطح فعالیت محاسبه کرد که يک فرد 

 ز داردبه چه مقدار کالری نیا

به صورت آنالين هم مي توانید اين کار را انجام دهید ( همین که متوجه شديد میزان کالری مورد  )

کالری ) يا بیشتر ( اضافي کنید. در  111نیازتان چقدر است، مي توانید شروع به اضافه کردن آن 

 .کمک بگیريد ادامه به شما مي گويیم از چه نوع غذاهايي برای اضافه کردن اين مقدار کالری

 مواظب کربوهیدرات ها باشید

همانطور که بسیاری از شما همین حاال هم مي دانید پر کردن خود از غذاهای کربوهیدراتي نظیر نان، 

پاستا، شیر و شیريني مي تواند گلوکز خون را به شدت افزايش دهند. اين بدان معنا نیست که نبايد 

حواستان به مقدار وعده باشد و همچنین پس از خوردن چنین زياد از اين غذاها بخوريد، بلکه بايد 

 .غذاهايي گلوکزتان را چک کنید تا ببینید چگونه روی آن تاثیر مي گذارد

کربوهیدرات ها را هوشمندانه انتخاب کنید، کربوهیدرات های با شاخص گلیسمي پايین مانند غالت 

عالي هستند چون پس از خوردن آنها قند خونتان  کامل، لوبیاها و بسیاری از انواع میوه، انتخاب هايي

به شدت باال نمي آيد. شیر و ماست هم شاخص گلیسمي پايیني دارند و تحقیقات نشان داده چربي 

بد ( در سطح مناسب   ) LDLموجود در لبنیات آنقدر هم که فکر مي کرديم بد نیست. اگر کلسترول

 .يا شیر کامل استفاده کنید درصد 2باشد مشکلي ندارد که از شیر با چربي 

در نهايت، اگر خوردن غذاهای سالم کربوهیدراتي جهت افزايش وزن منجر به افزايش گلوکز خون 

شد، افردی که ديابت دارند مي توانند از داروهای بیشتری برای ديابت خود استفاده کنند. البته بايد 

 .قبل از اين کار حتما با پزشک مشورت شود

 وردن غذا را افزايش دهیدتعداد دفعات خ

هیچ چیزی بدتر از اين نیست که وقتي گرسنه نیستید خود را مجبور به خوردن کنید. انجام اين کار 

تمام لذت غذا خوردن را از بین مي برد. برخي افراد نمي توانند به يکباره غذای زيادی بخوردند. 

و يا همیشه احساس سیری داريد سعي  بنابراين اگر برای تمام کردن وعده خود دچار مشکل مي شويد

کنید تعداد دفعات غذا خوردن در روز را افزايش دهید. به جای خوردن سه وعده بزرگ در روز، 

روزانه شش وعده کوچک تر میل کنید. افرادی که ديابت دارند در صورت استفاده از اين روش بايد 

 .تعداد دفعات چک کردن گلوکز خونشان را نیز افزايش دهند
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 از چربي ها استفاده کنید

شايد خوانده يا شنیده باشید که چربي ها کالری بیشتری نسبت به کربوهیدرات و پروتئین دارند. 

کالری است در حالي که پروتئین و کربوهیدرات در هر  3اين حقیقت دارد: چربي در هر گرم دارای 

اضافه کردن وزن، میزان مصرف چربي را کالری دارند. بنابراين با عقل جور در مي آيد که برای  4گرم 

باال ببريم. اما بايد چربي های سالم را انتخاب کنید. پخش کردن کره روی نان و يا خوردن چربي به 

 .صورت مستقیم راهي هوشمندانه برای تقويت کالری دريافتي توسط چربي نیست

نامه غذايي تان اضافه کنید: به جای اين کار سعي کنید چربي های مناسب برای سالمت قلب را به بر

بیشتر با روغن زيتون يا کانوال آشپزی کنید، به عنوان میان وعده از آجیل ها و دانه ها استفاده کنید، 

در ساالدتان زيتون بريزيد و میل کنید و از کره بادام زمیني استفاده کنید. مي توانید کره ديگر بادام 

 .ها را نیز امتحان کنید

کز خون نیز باشد چون خوردن زياد چربي باعث مقاومت به انسولین مي شود؛ اين حواستان به گلو

 .يعني انسولین برای کاهش دادن گلوکز خون بايد بیشتر ترشح شود

 از پروتئین ها استفاده کنید

تا زماني که کلیه هايتان در بهترين حالت قرار دارند، مي توانید میزان مصرف پروتئینتان را نیز 

 21تا  571گرم مرغ در يک وعده غذايي، اين مقدار را به  559تا  81ید. به جای خوردن افزايش ده

گرم افزايش دهید. از پنیر کم چرب يا تخم مرغ آب پز به عنوان میان وعده استفاده کنید. همچنین 

ر ه .مي توانید پودر پروتیئن را به شیر، قهوه، ماست، پودينگ، غالت، مافین يا پنکیک اضافه کنید

 .کالری دارد. اما حتما برچسب اطالعات تغذيه ای آن را مطالعه کنید 511اسکوپ پودر پروتئین حدود 

 غذاهای کم کالری را کنار بگذاريد

سعي کنید تا جای ممکن خود را با غذاها و نوشیدني هايي که کم کالری هستند و يا اصال کالری ندارند 

يا چای و بسیاری از سوپ ها مي توانند بدون اينکه کالری پر نکنید. آب، نوشیدني های رژيمي، قهوه 

زيادی به شما بدهند سیرتان کنند. اين برای کسي که اضافه وزن دارد خوشايند است اما برای افراد 

الغر، يک کابوس به حساب مي آيد. همچنین با اينکه خوردن سبزيجات اهمیت دارد اما سعي کنید 

 .ز اينکه غذاهای پرکالری خورديد مصرف کنیداسفناج و بروکلي تان را بعد ا

 وزنه بزنید
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شايد هدفتان اضافه کردن وزن باشد اما نمي خواهید تمام آنچه اضافه مي کنید چربي باشد. از دمبل 

ها، کتل بل، کش های مقاومتي يا دستگاه های بدنسازی استفاده کنید تا بدن بتواند از کالری های 

ده کند. اما زياده روی نکنید، بیش از حد ورزش کردن مي تواند اضافه جهت ساخت عضله استفا

 .افزايش وزن را برايتان دشوار کند

 با يک متخصص تغذيه مشورت کنید

اگر مي خواهید برنامه ريزی دقیقي برای افزايش وزن داشته باشید، بهترين کار اين است که با يک 

سبي برای افزايش وزن پیش پايتان مي متخصص تغذيه مشورت کنید. متخصص تغذيه راه های منا

 .گذارد و همچنین کمک مي کند آرام آرام پیشرفت کنید
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 با اين کارها مطمئن مي شوم که ديگر وزن اضافه نمي کنم

 

ده سال پیش يک مربي ورزشي خصوصي بودم و در بهترين وضعیت تناسب اندامم قرار داشتم. از 

نمي شدم اما نمي دانستم چه کسي هستم. عاشق يک مربي ورزشي ديگر نظر ظاهری، بهتر از اين 

 .شدم اما اين رابطه با خشونت به پايان رسید

پايان بد اين رابطه باعث شد احساس شکست کنم، خودم را مقصر بدانم و احساس بي ارزشي کنم. 

ین رفتاری از او سر چطور گذاشتم چنین اتفاقي بیفتد؟ آيا من باعث شدم اينقدر عصباني شود که چن

 .بزند؟ بعد از آن ديگر با هیچکس کاری نداشتم و رابطه ام با دنیای خارج را به کلي قطع کردم

کیلو هم به  58پس از آن ماجرا مربي گری را رها کردم، خودم را به کلي از همه جدا کردم و البته 

امني برای من نبود. به بدترين وزنم اضافه شد. کامال از بدنم زده شده بودم، ديگر اين بدن جای 

شکل ممکن خشونت را تجربه کرده بودم در حالي که حس مي کردم دوست داشته مي شوم. پنج سال 

بعدی را روی درونم کار کردم در حالي که از بیرون خود را آزار مي دادم. غذا و داروهايي که از دنیای 

م مانند سپری بود که از آن برای قطع بیرون بي حسم مي کرد بهترين دوستانم شده بودند. وزن

 .ارتباطم با ديگران استفاده مي کردم
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به خوبي بلد بودم چگونه وزنم را پايین بیاورم، اما متناسب و زيبا شدن از نظر ظاهری برايم ترسناک 

شده بود. هر بار که شروع به انجام کاری خوب و ورزش مي کردم صداهايي که مرا از اين کار مي 

کمتر از دو سال پیش سخت تالش مي کردم تا به وزن هدفم  .بلندتر و بلندتر مي شدندترساند 

روز تمام وزني که کم کرده  31برسم، اما وقتي به آن وزن رسیدم ترس به سراغم آمد. در طول 

بودم دوباره سر جايش برگشت. ناخودآگاهم با ذهنم درگیر بود و مکالماتي مي ساخت تا مرا از سالم 

 .ازداردبودن ب

خوردن غذاهای ناسالم فکر خوبي بود، نا خودآگاهم واقعا باور داشت بايد وزن اضافه کنم و هرچه 

 .وزنم بیشتر باشد بیشتر در امنیت هستم

اما متوجه شدم هرچقدر بیشتر از خودم مراقبت کنم و خودم را در وضعیت مناسبي قرار دهم، در 

و به قدرت واقعي درونم پي خواهم برد. اين قدرت مرا از  واقع اين انرژی منفي را دور نگه مي دارم

خودم را به خاطر اشتباهي که در زندگي کردم بخشیدم و حاال جز  .خطر و درد محفوظ نگه مي دارد

 .عشق چیزی در زندگي ندارم

اما کارهای زيادی برای رسیدن به اين مرحله انجام دادم و مي خواهم به شما بگويم هر روز برای 

 .گرداندن قدرت از دست رفته ام و عقب نشاندن افکار منفي چکار کردمباز

 .هر روز از خواب بیدار مي شدم و خودم را تسلیم خداوند مي کردم1- 

دقیقه مشغول مديتیشن مي شدم و  21هر روز صبح قبل از اينکه از رخت خواب بیرون بیايم 2- 

 .زندگیم را به دست بگیرداجازه مي دادم قدرتي بسیار باالتر از خودم کنترل 

سعي مي کردم تا جای ممکن متفکر باشم و تصمیمي بر اساس مشکالت گذشته يا ترس های آينده 3- 

 .نگیرم

 .مرتب به بدنم مي گفتم که دوستش دارم4- 

 .وقتي نفسم سعي مي کرد تا نتوانم بهترينم باشم از خداوند کمک مي خواستم5- 

اني ورزشکار پیدا کردم. بنابراين هنگام ورزش در باشگاه وقتي تا جايي که مي توانستم دوست6- 

نفسم به سراغم مي آمد، همیشه يکي از دوستانم بود که هم صحبتم شود و فرصتي برای افکار منفي 

 .باقي نگذارد
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 .در خانه فقط مواد غذايي سالم نگهداری مي کردم و از آشپزی با آنها لذت مي بردم7- 

های مورد عالقه ام را پخش مي کردم و اين به يکي از کارهايي که واقعا  هنگام آشپزی آهنگ8- 

دائما احوالم را در يک دفترچه يادداشت مي کردم، بنابراين  -3برايم لذت بخش بود تبديل مي شد 

 .همیشه مي توانستم با آنچه درونم اتفاق مي افتد در ارتباط باشم و از خود غافل نشوم
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 ين غذاها احساس سیری را افزايش دهیدبا ا

اگر به دنبال غذاهايي هستید که به کمکشان احساس گرسنگي را تا جای ممکن به تعويق بیندازيد، 

در اين مقاله مي خواهیم چند نمونه از آنها را به شما معرفي کنیم. اين غذاها عالوه بر اينکه سالم 

 .رسانند مي توانند در کاهش وزن نیز کمکتان کنند هستند و مواد مغذی فراواني را به بدنتان مي

 سیب زمیني1- 

سیب زمیني ها مقدار زيادی آب در خود دارند و همچنین میزان متعادلي فیبر و پروتئین. اگر مي 

خواهید بیشترين بهره را از سیر کنندگي سیب زمیني ببريد توصیه مي شود آن را به صورت آب پز يا 

کنید. بیشترين فیبر سیب زمیني روی پوست آن قرار دارد. کالری سیب زمیني کبابي و با پوست میل 

 .زماني که در روغن سرخ مي شود، بسیار افزايش مي يابد

 تخم مرغ2- 

گرم پروتئین  5تخم مرغ يکي از منابع فوق العاده پروتئین با کیفیت است. يک تخم مرغ بزرگ حاوی 

. تخم مرغ در رده بندی غذاهای سیر کننده جايگاه آمینو اسید ضروری مي شود 3است که شامل 

بااليي نیز دارد. برای صبحانه از يک تخم مرغ با يک تکه نان سبوس دار استفاده کنید تا عالوه بر 

 .پروتئین، فیبر نیز به سیری هرچه بیشترتان کمک کند

 سوپ لوبیا3- 

ر کمي کالری معده تان را پر کند. سوپ حاوی آب بسیار بااليي است، يعني مي تواند با مقدار بسیا

نوعي کربوهیدرات که به آرامي وارد جريان - سوپ لوبیا عالوه بر آب، پروتئین، فیبر و نشاسته مقاوم

 .نیز دارد -خون مي شود و آن را ثابت نگه مي دارد

 روغن زيتون اکسترا ويرجین4- 

زيتون ها به دست مي آيد و خالص روغن زيتون اکسترا ويرجین روغني است که از اولین روغن گیری 

ترين روغن حساب مي شود. اين روغن سرشار است از اسید اولئیک. اين ترکیب نشان داده که مي 

تواند میزان سیری را افزايش دهد. روغن زيتون اکسترا ويرجین را روی ساالد و سبزيجات خود 

 .بريزيد تا شاخص سیر کنندگي شان افزايش پیدا کند
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 انيماست يون5- 

دو برابر ماست معمولي پروتئین دارد. ماست يوناني انتخابي مناسب برای استفاده به عنوان صبحانه يا 

میان وعده است، چون مي تواند اشتها را کنترل کند. برای اينکه فیبر و مواد مغذی آن را افزايش 

 .دهید مي توانید روی ماست، میوه و يا غالت بريزيد و میل کنید

 سیب6- 

درصد میزان  57گرم فیبر است که حدود  4ر از فیبر است ) يک سیب متوسط حاوی حدود سرشا

اگر مي خواهید ازسیب به  .مورد نیاز بدن در يک روز است ( و شاخص گلیسمي پايیني نیز دارد

عنوان يک میان وعده سیر کننده و مقوی استفاده کنید، آن را با مقداری کره بادام زمیني ترکیب 

 .نمايید

 بادام7- 

گرم ( آجیل میان وعده ای سیرکننده است که مي تواند اشتها را در فاصله بین  91يک مشت ) حدود 

دو وعده کنترل کند. حتي وقتي در کنار غذاهای حاوی کربوهیدرات خورده مي شود میزان شاخص 

سالم برای قلب  گلیسمي آنها را پايین مي آورد. آجیل ها همچنین منبعي غني از پروتئین و چربي های

 .هستند
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 بي فايده ترين رژيم های شايع را بشناسید

 

برخي افراد برای کاهش وزن هر کاری مي کنند، حتي اگر اين کار بر خالف قواعد عقلي، تغذيه ای و 

توصیه های پزشکان باشد. اما فقط به اين خاطر که دختر عمه دوست خاله تان با خوردن دمنوش فلفل 

کیلوگرم وزن کم کرده بدان معنا نیست که شما هم بايد همان کار را بکنید. برنامه های  51 و لیمو،

 .غذايي که در ادامه معرفي مي کنیم نه تنها مضحک هستند بلکه بي تاثیر و حتي خطرناک مي باشند

 اتکینز1- 

لي از رژيم گیرنده ها با اينکه بسیار شناخته شده است و برخي نیز با آن نتیجه گرفته اند اما برای خی

مناسب نیست. اين رژيم غذاهای سالمي مانند میوه ها را حذف مي کند و در عوض غذاهايي را 

جايگزين مي کند که عموما سرشار از چربي های ناسالم هستند. مهم تر از همه اينکه دستورات و 

 .قوانین سخت اين برنامه غذايي، اجرای آن را برای بسیاری دشوار کرده است

 رژيم سوپ کلم2- 
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با نام رژيم روستايي روسي يا رژيم سوپ معجزه گر نیز شناخته مي شود. اين رژيم شامل خوردن 

روز است. به طور کلي ادعا مي شود اين برنامه غذايي مي تواند در طول  7سوپ کم کالری به مدت 

ه هستند که چنین چیزی کیلو وزن شود، حتي با اينکه متخصصان بر اين عقید 1يک هفته باعث کاهش 

ممکن نیست. بیشتر وزني که در اين برنامه غذايي کم مي شود آب است بنابراين کاهش وزني که 

تجربه مي کنید دائمي نیست. همچنین اين رژيم به دلیل سديم باال، پروتئین بسیار پايین، احساس 

 .شودضعف و نفخي که به رژيم گیرنده مي دهد، مي تواند برايتان مشکل ساز 

 رژيم غذايي کرم روده3- 

برنامه اين است که اجازه  !در اين روش، شما کیستي که از الشه گوشت گاو خارج شده را مي بلعید

هفته در بدنتان زندگي کند و سپس داروهايي مصرف کنید تا آن را  51دهید کرم روده به مدت 

برای دست يابي به کاهش وزن  بکشید. الزم به گفتن نیست که اين روش از خطرناک ترين راه ها

است. هیچ پزشکي به شما توصیه نمي کند که انگل بخوريد و با کمک آن وزن کم کنید. مسلما اگر 

کسي هم بتواند با اين روش وزن کم کند، گرم به گرم وزني که کم کرده را دوباره باز مي گرداند چون 

 .هیچ تغییری در عادت های غذايي اش ايجاد نشده است

 رژيم غالت4- 

اين برنامه غذايي احمقانه است چون شما را مجبور مي کند فقط از مواد غذايي خاصي استفاده کنید. 

وقتي تنها يک نوع غذا مصرف مي کنید، مسلما مواد مغذی ديگری به بدن نمي رسد و اين ناسالم 

نده را تغییر دهد و است. مهم تر از همه اينکه چنین برنامه غذايي نمي تواند سبک زندگي رژيم گیر

فقط مي خواهد با کاهش وزن باعث رضايتي موقت شود. مسلما حتي اگر بتوان با اين برنامه وزن کم 

 .کرد باز هم وزن کم شده را باز خواهید گرداند

 برنامه غذايي کم چرب5- 

ن فکر مي مسلما بسیاری از ما تا به حال به دنبال خريد محصوالت کم چرب يا بدون چربي رفته ايم چو

اما بايد اين را بدانید که محصوالت کم چرب يا  .کنیم چربي کمتر يعني غذای سالم تر و کاهش وزن

بدون چرب به هیچ وجه سالم تر نیستند. در واقع فقط چربي را با قند، سديم و کالری های ديگر 

 .ه مي کنندمعاوضه مي کنید. گاهي با اين ترفندها يک غذای ناسالم را با ظاهری سالم ارائ

 اسلیم فست6- 

http://www.kermany.com


 
 

برنامه غذايي ديگری که بر پايه يک محصول خاص و کامال بي تاثیر است. شايد در کوتاه مدت شاهد 

 .کاهش وزن باشید، اما اين برنامه ها مسلما نمي توانند تاثیری ماندگار روی شما بگذارند

 رژيم شکالت7- 

يک مکمل مي تواند به برنامه غذايي کمک کند،  بعد از اينکه تحقیقات ثابت کرد که شکالت به عنوان

رژيم شکالت هم ساخته شد. در اين برنامه غذايي سعي شده بود با شیک های شکالتي رژيمي میزان 

شکالت مانند يک جايگزين ويتامین استفاده مي شد و  .مصرف کالری در روز پايین آورده شود

مانند بسیاری ديگر از رژيم های مشابه، اين تاثیر همچنین در کوتاه مدت به خوبي جواب مي داد. اما 

 .موقت و برای مدتي بسیار کوتاه بود

 رژيم غذايي فینگولد8- 

دکتر بنجامین فینگولد نوعي رژيم غذايي ابداع کرد که ادعا مي شد خالي از مواد شیمیايي عامل بیش 

مواد بهداشتي را نیز در بر فعالي است. اين برنامه تنها شامل غذا نمي شد بلکه برخي داروها و 

داشت. با اينکه اين برنامه غذايي به صورت فیزيکي مضر نبود و حتي در بعضي موارد مي توانست 

 .کمک کننده باشد، اما به صورت کلي استفاده از آن زياد عاقالنه نبود

 رژيم غذايي گروه خون9- 

ي خود غذا بخورند. برای مثال اگر گروه اين برنامه گیج کننده از افراد مي خواست که مطابق گروه خون

بود، يعني سبزيجات غذای ايده آلتان است. تنها دلیلي که اين برنامه غذايي مقداری   Aخوني تان

جواب مي داد اين بود که نوع غذای مصرفي تان محدود مي شد. مسلما همین کار را بدون گیج کردن 

 .ته از همه نوع غذايي هم استفاده کردخود با گروه خوني نیز مي توان انجام داد و الب

 رژيم هالیوود10- 

بر کسي پوشیده نیست که هیچ غذايي جز آبمیوه نخوردن باعث مي شود فرد گرسنه و ناراضي بماند. 

اما با اين حال بسیاری از اين روش استفاده مي کنند، به امید اينکه بتوانند کاهش وزني پايدار را 

چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. آبمیوه سرشار از قند است و مسلما وزني  تجربه کنند. اما متاسفانه

 .که کم خواهید کرد تنها وزن آب بدنتان است که پس از مدتي باز خواهد گشت

 رژيم غذايي گريپ فروت11- 
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اين برنامه غذايي وحشتناک بسیار ناپايدار است. کالری و طعم در اين برنامه بسیار کم است. بدتر 

ه مصرف بیش از حد اين میوه اسیدی مي تواند منجر به زخم معده شود. به عالوه آب گريپ اينک

 .فروت وقتي با برخي داروها همراه مي شود تاثیری خطرناک دارد

 رژيم سم زدايي12- 

به عنوان رژيم سم زدايي با آب و آبلیمو نیز شناخته مي شود. اين معجون را حتي نمي توان يک برنامه 

امید چون در واقع چیزی نمي خوريد. اين روش فوق العاده موقتي است و هرنتیجه ای از آن غذايي ن

 .بگیريد خیلي زود باز مي گردد

 رژيم غذايي سرکه سیب13- 

برنامه سرکه سیب تنها در اين موفق بوده که باعث مي شود رژيم گیرنده ها ديگر نخواهند چیزی 

خوردن سرکه به صورت مستقیم دوست نداريد چیزی بخوريد. بخورند. بیشتر به اين خاطر که بعد از 

در اين روش چند قاشق چای خوری سرکه مي خوريد که اشتهای خود را سرکوب کنید. فکر نکنید 

دلیلش اين است که سرکه سیب خاصیت چربي دارد ) جنین چیزی نیست ( بلکه باعث مي شود میل 

اما مصرف مستقیم آن به مرور زمان، مسلما معده افراد به خوردن کم شود. سرکه سیب مفید است 

 .را اذيت خواهد کرد و اصال راه هوشمندانه ای برای کنترل اشتها به حساب نمي آيد

 رژيم چای وو يي14- 

با اينکه افراد معروفي نیز اين چای را تايید کردند اما دلیل نمي شود که حقیقت درباره چای وو يي 

چای خاص هیچ چیز خاصي ندارد. در واقع همان چای اوالنگ است و نمي تغییری بکند. در واقع اين 

 .تواند بیشتر از همان چای های معمولي که خودتان از فروشگاه ها مي خريد مزيت داشته باشد
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 چگونه برای رشد موها از ماست استفاده کنید؟

کز روی رشد موها مي تواند در حالي که سالم نگه داشتن موها برای خود وظیفه ای مستقل است، تمر

سخت تر باشد. برای اينکه موهای خود را سالم و درخشان نگه داريد بايد انرژی، تالش و مراقبت 

زيادی را به کار بگیريد. اما همیشه موادی هستند که مي توانند در کنار سالم نگه داشتن موها به 

 :اين فرآيند سرعت ببخشند

ه شده مراقبت از مو است. سرشار از ويتامین ها و اسیدهای چرب ماست يکي از مواد طبیعي و شناخت

است که برای سالمت موها ضروری هستند. مواد درون ماست به خوبي مي توانند رشد مو را بهبود 

 :دهند و داليلش اينها است

  با خواص ضد قارچي که دارد پوست کف سر را تسکین مي دهد و به از بین رفتن شوره سر

 .کمک مي کند

  آب مورد نیاز موها را برای مدت زمان طوالني تامین مي کند و به همین دلیل شکسته شدن

 .موها را کم مي کند

 با بهبود سالمت کف سر و کاهش گرفتگي کالژن به کنترل ريزش مو کمک مي کند. 

 با تنظیم تولید سبوم، سطحph  کف سر را متعادل مي کند. 

  پوست کف سر را تسکین مي دهدماست با تاثیر خنک کنندگي خود مشکل. 

  

 چگونه از تخم مرغ برای رشد موها استفاده کنیم؟
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 ماست و تخم مرغ1- 

 :مواردی که نیاز داريد

 يک عدد تخم مرغ 

 دو قاشق غذا خوری ماست 

 :مدت زمان

 دقیقه 30

 روش آماده سازی

 .هم بچسبند در يک کاسه، تخم مرغ را آنقدر بهم بزنید تا زرده و تخم مرغ کامال به1- 

به تخم مرغ ها دو قاشق ماست اضافه کنید، سپس خوب بهم بزنید تا ماده ای خمیری شکل درست 2- 

 .شود

 .موهای خود را بخش بخش کنید و اين ماسک را از ريشه تا نوک موها بمالید3- 
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تا  12مطمئن شويد تمام موهای خود را به آن آغشته کرده ايد، سپس اجازه دهید ماسک به مدت 4- 

 .دقیقه روی موها بماند 91

 .ماسک را با آب سرد و شامپو از روی سر بشويید5- 

 :هر چند وقت استفاده کنیم

 .میتوانید اين ماسک را دوبار در هفته مورد استفاده قرار دهید

 :چرا اين ماسک تاثیرگذار است

یبات اين ماسک باعث تخم مرغ سرشار از پروتئین است که به تغذيه کف سر و مو کمک مي کند. ترک

 .مي شوند موها سريع و سالم رشد کنند

 موز و ماست2- 

 

 :مواردی که نیاز داريد

 يک دوم از يک موز رسیده 

 يک قاشق غذا خوری ماست 

 سه قاشق غذا خوری عسل 
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 يک قاشق غذا خوری آب لیمو 

 :مدت زمان

 دقیقه 30

 :روش آماده سازی

 .ال نرم شود و توده ای وجود نداشته باشددر يک کاسه، موز را پوره کنید تا کام1- 

 .به موزهای پوره شده باقي مواد را اضافه کنید و خوب با هم میکس کنید تا نرم شوند2- 

 .ترکیب را از ريشه تا باالی موها بمالید تا زماني که کامال موها را فرا بگیرد3- 

 .دقیقه آغشته به ماسک نگه داريد 91تا  21موها را 4- 

 .امپو بشويیدبا ش5- 

 :هر چند وقت استفاده کنیم

 .مي توانید اين کار را دوبار در هفته تکرار کنید

 :چرا اين ماسک تاثیر گذار است

اين ماسک فوق العاده آب رسان، مغذی و همچنین دارای ترکیبات تمیز کننده پوست کف سر است. 

 .کمک مي کند پوست کف سر و موی سرتان سالم بماند

 غن زيتونماست و رو3- 
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  :مواردی که نیاز داريد

 يک قاشق غذا خوری روغن زيتون 

 يک فنجان ماست 

 يک قاشق غذا خوری آب لیمو 

 دو فنجان آب 

 :مدت زمان

 دقیقه 20

 :روش آماده سازی

 .روغن و ماست را در يک کاسه ترکیب کنید و کنار بگذاريد1- 

 .آب لیمو و آب را پارچ ترکیب کنید2- 

 .با شامپو بشويید و آب اضافي را از آن بگیريدموهای خود را 3- 

 .دقیقه بماند 21ماسک ماست و روغن را به موهای مرطوب خود بمالید و اجازه دهید 4- 
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 .ماسک را با آب سرد يا ولرم بشويید5- 

 .سپس موها را با ترکیب آب و آبلیمو بشويید6- 

 :هر چند وقت استفاده کنیم

 .کار را انجام دهید مي توانید دو بار در هفته اين

 :چرا اين ماسک تاثیر گذار است

سالم نگه داشتن مو و پرهیز از شکستگي آن، برای رشد موها ضروری است. اين ماسک موهای شما 

  pHرا نرم نگه مي دارد و باعث مي شود راحت تر بتوانید حالتشان دهید. شستشو با آب و آبلیمو نیز

 .درخشندگي موها کمک مي کند پوست کف سر را متعادل مي کند و به

 ماست و عسل4- 

 

 :مواردی که نیاز داريد

 يک دوم فنجان ماست 

 يک قاشق غذا خوری عسل 
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 يک قاشق غذا خوری سرکه سیب 

 :مدت زمان

 دقیقه 30

 :روش آماده سازی

 .تمام مواد گفته شده را داخل يک کاسه ترکیب کنید تا کامال نرم شوند1- 

ز ريشه تا نوک موها بمالید. اين کار را تا زماني که موها به کلي آغشته ترکیب بدست آمده را ا2- 

 .شوند ادامه دهید

 .دقیقه روی موها بماند 91اجازه دهید ترکیب عسل و ماست، 3- 

 .آن را با يک شامپوی ماليم بشويید4- 

 :هر چند وقت استفاده کنیم

 .مي توانید اين کار را هر هفته دو مرتبه تکرار کنید

 :اين ماسک تاثیر گذار است چرا

اين ماسکي فوق العاده برای کنترل تولید روغن و در نتیجه جلوگیری از مسدود شدن فولیکول های 

آن در کف سر است. اگر موهايي خشک داريد مي توانید به اين ماسک، موز نیز اضافه کنید و اگر 

 .موهايي چرب داريد توت فرنگي اضافه کنید

 تآلوئه ورا و ماس5- 
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 :مواردی که الزم داريد

 سه قاشق غذا خوری ژل خالص آلوئه ورا 

 دو قاشق غذا خوری ماست 

 دو قاشق غذا خوری روغن زيتون 

 يک قاشق غذا خوری عسل 

  :مدت زمان

 دقیقه 45

 :روش آماده سازی

 .مواد گفته شده را در يک کاسه ترکیب کنید تا نرم شوند1- 

 .به کف سر خود ماساژ دهیددقیقه  51ابتدا مواد را به مدت 2- 

 .دقیقه بماند 91همین که ماساژ را انجام داديد، کل موها را با اين ماسک بپوشانید و بگذاريد 3- 
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 .آن را با شامپو بشويید4- 

 :هر چند وقت استفاده کنیم

 .مي توانید بیش از دوبار در هفته از اين ماسک استفاده کنید

 :چرا اين ماسک تاثیرگذار است

ه ورا مقدار زيادی آمینو اسید و پروتئین در خود دارد. اين گیاه همچنین ضد میکروب است و آلوئ

 .کمک مي کند پوست کف سرتان سالم باقي بماند

 آبلیمو و ماست6- 

 

 :مواردی که نیاز داريد

 چهار قاشق غذاخوری ماست 

 دو قاشق چای خوری آب لیمو 

 يک قاشق چای خوری عسل 

 :مدت زمان
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 دقیقه 20

 :وش آماده سازیر

 .مواد گفته شده را داخل يک کاسه با هم ترکیب کنید تا خوب نرم شوند1- 

 .اين میکس را به کف سر و موها بمالید2- 

دقیقه روی سرتان بماند و سپس با آب ولرم شستشو  21تا  51اجازه دهید اين ترکیب به مدت 3- 

 .دهید

 :هر چند وقت استفاده کنیم

 .وانید هفته ای يک مرتبه استفاده کنیداز اين ماسک مو مي ت

 :چرا اين ماسک تاثیر گذار است

با اين ماسک  .اين ماسک مو يکي از ساده ترين روش ها برای تسکین پوست سر تحريک شده است

مي توانید روغن اضافي از پوست کف سر را حذف و تولید سبوم را تنظیم کنید. در نتیجه سالمت 

 .بد و موهايي سالم خواهید داشتفولیکول ها افزايش مي يا

رشد مو هرگز ساده نبوده و مستلزم صبر زيادی است. با اين حال استفاده از ماست به عنوان کمک 

 .کننده به رشد مو باعث مي شود در طول اين فرآيند سالم نیز بمانند

ت ها درباره تجربه آيا تا به حال از ماست در برنامه مراقبت از خود استفاده کرده ايد؟ در قسمت کامن

 .تان بنويسید
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 چکار کنید تا بدنتان مواد مغذی بیشتری جذب کند؟

تصور کنید سخت تالش مي کنید تا غذاهای سالم بخوريد. هر روز مکمل هايي که توصیه شده است 

را استفاده مي کنید، مرتب به ورزش مي رويد و حتي تالش مي کنید زياد در معرض سموم قرار 

اما بعضي روزها به داليلي جدای تالشي که مي کنید بي انرژی هستید و اين حس بي حالي  نگیريد.

 .همه جا به دنبالتان مي آيد

يا ممکن است نشانه های واضحي از کمبود ويتامین يا مواد معدني داشته باشید، نظیر گرفتگي کلي 

 .عضالت يا احساس درد در مفاصل

 د که از خود مراقبت کنید در اين میان چه چیزی کم است؟با اينکه تمام تالشتان را کرده اي

 .ممکن است جواب در اعماق روده تان باشد جايي که میکروب ها در آنجا زندگي مي کنند

 !همه چیز با روده ای سالم شروع مي شود

يکي از اصلي ترين خدماتي که باکتری های روده ارائه مي کنند سنتز کردن مواد مغذی غذايي است 

مي خوريد. وقتي موضوع جذب مواد مغذی است، چیزی که مي خوريد زياد مطرح نیست. موضوع  که

اين است که بدنتان چقدر خوب مي تواند مواد مغذی ضروری را از برنامه غذايي و مکمل هايتان جذب 

چربي سالم و بي عیب و نقص هم بخوريد باز ممکن است دچار سوء تغذيه  اگر حتي يعني اين –کند 

 .ويدش

در يک تحقیق به دو گروه از موش ها رژيم يکساني دادند. به يک گروه از اين موش ها میکروب های 

روده کودکان سوء تغذيه ای را تزريق کرده بودند و به گروه ديگر میکروب های روده کودکان سالم را. 

 نتیجه اين تحقیق نشان داد گروه اول نسبت به گروه دوم

ن ( رشد کمتری داشتند. همچنین گروه موش هايي که از کودکان سالم باکتری با وجود رژيمي يکسا )

 .دريافت کرده بودند تراکم استخواني و بافت عضالني بیشتری داشتند

بنابراين حتي اگر مراقب هستید که زندگي سالمي داشته باشید و با آگاهي کامل بدنتان را تغذيه 

مي خوريد به خوبي جذب کند در نتیجه نمي توانید از انتخاب  کنید، اگر بدنتان قادر نباشد آنچه را که

صحیح غذايي هم آنطور که بايد سود ببريد. چنین وضعیتي مي تواند برای سالمتتان بسیار گران تمام 

 !)همچنین جیبتان ( شود
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لي راه هايي وجود دارد که مي توانید با کمک آنها روده خود را تقويت کنید و میزان جذب غذا و مکم

 :که مي خوريد را باال ببريد. در ادامه مي خواهیم اين روش ها را به شما معرفي کنیم

 دوباره پر کردن روده با پروبیوتیک1- 

روده تان تیريلون ها باکتری در خود دارد، بسیاری از اين باکتری ها سخت کار مي کنند تا بسیاری از 

 .امل گوارش نیز مي شودفرآيندهای بدني را حمايت کنند و اين فرآيندها ش

اجزاء کوچکتر مي شکنند که  به را غذاها تنها نه – دارند نام پروبیوتیک –اين باکتری های سودمند 

بدن بتواند جذب کند، بلکه آنزيم هايي تولید مي کنند که گوارش و جذب را بهبود مي دهد. برای 

افرادی که مشکل عدم تحمل الکتوز دارند مثال، برخي پروبیوتیک ها الکتاز تولید مي کنند. الکتاز به 

 .کمک مي کند الکتوز را هضم کنند

به طور معجزه آسايي، میکروب های روده حدود يک سوم ويتامین ها و مواد شیمیايي بدن را تامین مي 

کنند، بنابراين اگر مي خواهید توانايي جذب بدنتان را تقويت کنید، سعي کنید تا جای ممکن میزان 

ری های خوب در بدنتان را افزايش دهید. برای دريافت پروبیوتیک مي توانید از ماست، کفیر اين باکت

 .و غذاهای تخمیر شده مانند انواع شورها استفاده کنید

 .حصار روده را حمايت کنید2- 

قسمت شگفت انگیزش  .حصار روده مانند يک جداکننده بین جريان خون و محیط خارجي عمل مي کند

اين حصار قابلیت انتخاب دارد، يعني اجازه مي دهد مواد مغذی وارد شوند و سموم، آنتي آنجاست که 

 .ژن ها و باکتری های بد را بیرون نگه مي دارد

با اين حال اگر حصار معده به دلیل کمبود فلورا خوب کار نکند، بدن نمي تواند به اندازه کافي مواد 

لي چون حساسیت و ديگر مشکالت ايمني مي شود. با مغذی جذب کند که در نتیجه باعث بروز مسائ

مانند عصاره استخوان ( مي توانید به افزايش جذب بدنتان و   )خوردن غذاهای سرشار از گلوتامین

 .همچنین حفظ يکپارچگي حصار روده کمک کنید

تنها پروبیوتیک ها غذای باکتری های خوب معده هستند. با خوردن غذاهای سرشار از پروبیوتیک نه 

 .به گوارش خود بلکه به تقويت حصار معده نیز کمک خواهید کرد

 .آگاهي بیشتری در انتخاب غذاهای خود به کار ببريد3- 
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متاسفانه برنامه های غذايي مدرن با چیزی انباشته شده اند که درست بر خالف مواد مغذی است: 

ار بدی روی سالمت روده مي غذاهای فرآوری شده، قند و مواد افزودني مصنوعي که تاثیر بسی

 .گذارند، باکتری های خوب معده را ضعیف مي کنند و گاهي به کلي آنها را از بین مي برند

بعالوه ما مي دانیم غذاهايي که مي خوريم بسیار مهم هستند طوری که مي توانند يک ساعت پس از 

اهای کامل و گیاهي، ويتامین ها، خورده شدن باعث تغییر در باکتری های روده شوند. با استفاده از غذ

 .مواد معدني و چربي های سالم و پروبیوتیک ها مي توانید همه چیز را دوباره تغییر دهید

 .روزه داری متناوب را امتحان کنید4- 

بر اساس تحقیقات زمان غذا خوردن مي تواند به اندازه آنچه مي خوريد روی باکتری های روده تاثیر 

با تنظیم زمان های غذا خوردن و غذا نخوردن تاثیر مثبتي روی باکتری های روده  بگذارد. مي توانید

 .بگذاريد

چگونه عمل مي کند؟ روزه گرفتن روزه به میکروب های روده و تمام سیستم گوارشي تان که سخت 

ین کار مي کنند اجازه مي دهد استراحت کنند و کامال همه چیز را تمیز کنند. اين زمان استراحت همچن

 .به فلورای روده فرصت مي دهد روی وظايفي غیر از گوارش تمرکز کند

تحقیقات روی موش ها  .روزه گرفتن همچنین به پیشگیری از حصار روده چکه کننده کمک مي کند

نشان داده روزه گرفتن روزانه به تغییر ژنتیکي که حصار روده را در برابر باکتری های مضر قوی تر 

 .ندمي نمايد کمک مي ک

 .از خالي کننده های میکروب و عادات بهداشتي متعصبانه پرهیز کنید5- 

بسیاری از جنبه های زندگي مدرنمان از تمیز کننده های آنتي باکتريال و محصوالت سمي در خانه تا 

آفت کش ها و داروهايي که اغلب استفاده مي کنید، باعث از بین رفتن باکتری های خوبي مي شود که 

 .رش، جذب مواد مغذی و سالمت کلي مان به آنها نیاز داريمبرای گوا

توانند به يکباره باکتری های خوب و  مي – غذاها در هم و داروها در هم –برای مثال آنتي بیوتیک ها 

بد را با هم نابود کنند و باعث شوند روده فضايي بیمار به خود بگیرد و نتواند به درستي کارش را 

 .انجام دهد
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روها نظیر داروهای ضد بارداری، آنتي اسیدها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مي ديگر دا

و محصوالت آنتي باکتريال ) که بیشتر در  .توانند برای فلورا که به روده کمک مي کند بسیار بد باشند

تری تمیز کننده ها و محصوالت نظافت شخصي استفاده مي شوند ( طوری طراحي شده اند که تمام باک

 .ها را از بین ببرند بدون اينکه خوب يا بد بودن باکتری اهمیتي داشته باشد

مي توانید پروبیوتیک های ارزشمند خود را با پرهیز از هرگونه مواد و محصوالتي که وجودشان را 

 .تهديد مي کند حفظ نمايید. تا جای ممکن از داروهای غیر ضروری و محصوالت ضد باکتری دوری کنید

 .متر استرس داشته باشید، بیشتر لذت ببريدک6- 

يک حقیقت جالب: شرايط سیستم عصبي بدنمان تعیین مي کند که چقدر خوب مي توانیم يک غذا را 

گوارش کنیم. اين يعني اگر مرتب در حالت جنگ و گريز باشید بدنتان خود را آماده عکس العملي 

 يا کند – گوارش مانند –ی بقا زياد مهم نیستند جدی مي کند و خیلي از عملکردهايي که آن لحظه برا

 .بدنتان بتواند روی چیزهايي نظیر افزايش ضربان قلب کار کند تا شد خواهند متوقف

مشکل اين است که دائما دچار استرس شدن باعث بهم ريختگي کل سیستم بدن مي شود ) عالوه بر 

 .یز دچار مشکل مي شودمیکروب های روده (. در نتیجه گوارش و جذب مواد مغذی ن

خوشبختانه مي توانید به صورت آگاهانه بخش آرام بخش سیستم عصبي خود را فعال کنید، طوری که 

به حالت استراحت و گوارش برويد. اين حالت همراه است با آزاد شدن آنزيم های بسیار مهم، 

ها به معنای جذب مواد افزايش بزاق، آرام شدن عضالت و حتي باکتری های روده سالم تر، همه اين

 .مغذی بیشتر است

برای اينکه بدن تشويق شود بیشتر در حالت استراحت و گوارش بماند خود را بیشتر درگیر کارهايي 

کنید که باعث آرامش و شادی تان مي شوند. اين کار مي تواند هر چیزی باشد از جمله يوگا، 

 .مديتیشن، ورزش يا خنديدن
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 !چرا رژيمم رو شکستم

 

 دانلود فايل صوتي مقاله

منظورمو اشتباه نگیر، تو روی  .رژيم خودسرانه عزيز! واقعا اين بار من نبودم بلکه مقصر خودت بودی 

میشي فکر کنم هر کاری مي تونم کاغذ قشنگي، ظاهرت قشنگه، وسوسه انگیزی، گیرايي و باعث 

انجام بدم. ) مثال باعث میشي انگور رو به چیپس ترجیح بدم! ( اما، توی زندگي واقعي نمیتونم چیزی 

که مي خوای باشم. بیشتر به خاطر اينکه منو به گرسنگي مي کشوني درست مثل اينکه بخوای يه 

 !باشه رگرچیزب شیريني اون اگه مخصوصا –شیريني رو از بچه بدزدی 

وقتي رژيم مي گیرم، دوستان و خانواده م جاهايي میان که خبری از غذا نیست چرا؟ چون وقتي دارن 

 .جلوم پیتزا مي خورن و من ساالد مي خورم ، قیافه م براشون قابل تحمل نیست

وقتي با توام حس  !میدوني اگه يکي از حساتو از دست بدی چطوريه، حسای ديگه برجسته تر میشن

شايیم خیلي کار مي کنه طوری که فقط با بو کشیدن نفس کسي که نزديکم وايساده میتونم بفهمم چ

ناهار چي خورده. و وقتي بدن حس سیر بودنو کامال از دست داد، افراد اطرافم شبیه غذاهايي میشن 

 !که تو بهم میگي نخور

و قسم مي خوری مزه شون  کالری دارن 511يه چیزيو میدوني؟ اون شیريني ها و شکالت هايي که 

وقتي مي خورمشون، اصال نمیدونم  !مثل همه شیريني و شکالت های ديگه س، اصال اينطور نیستن

http://www.kermany.com
https://kermany.com/wp-content/uploads/2017/02/diet-with-music.mp3
https://kermany.com/wp-content/uploads/2017/02/diet-with-music.mp3


 
 

چه حسي بايد داشته باشم. بايد به خودم افتخار کنم که به جای يه شیرني پر کالری اينو خوردم؟! يا 

 بايد حسرت بخورم که مزه ی اصلي رو نمي تونم بچشم؟

تانداردهای مضحک تو، من بیش از حد چیزی که بايد بخورم يا نبايد بخورم رو آنالیز مي به لطف اس

 .کنم و آخرين باری که طعم يه چیزيو چشیدم يادم نمیاد

حاال من اينجا نشستم و يه بار ديگه ازت شکست خوردم، میدونم که هیچ وقت برات کافي نبودم. 

ل روی مجله ها باشم، هموني که يه بشقاب کلم و يه همیشه دوس داشتم اون زنه فوق العاده خوشحا

 !لیوان آبم دستشه! اما میدوني اون برای چي خوشحاله؟ چون يه مدله و بابت اون عکسا پول میگیره

اگه چیزی از اين دوره محرومیت و احساس گناه ياد گرفته باشم اينه که تو به درد نمي خوری. فکر مي 

ما مشکل، تو و احساسي هستي که درباره خودم بهم میدی. من هیچ کردم اين منم که مشکل دارم، ا

وقت نمي تونم از اون زنايي باشم که خودمو با يه مدل غذا حبس کنم و نشون بدم که خوشحالم، من 

دوست دارم آزادانه غذام رو انتخاب کنم و ازش لذت ببرم. ديگه نمي خوام زندگیم اطراف تو 

 !بچرخه، برای من مردی

 .خر میخوام خیلي رو راست بهت بگم ما ديگه هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت با هم نخواهیم بودو در آ

  

 غذاها را خودتان انتخاب کنید، از طعم غذای واقعي لذت ببريد

 رژيم غذايي دکتر کرماني
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 با اين غذاها سیستم گوارشي خود را حمايت کنید

ای سالم است. همه مي دانیم سیستم گوارشي که  يکي از مهم ترين ارکان بدن سالم، داشتن روده

دچار مشکل باشد چه دردسرهايي مي تواند برايمان ايجاد کند و در واقع اگر گوارشتان ناراحت باشد 

سیستم گوارشي ضعیف باعث مي شود فرد دائم نگران  .هرگز طعم سالم بودن را نخواهید چشید

 .ذت بردن از غذاها را از دست بدهدباشد و بسیاری از قابلیت های خود، از جمله ل

سرمايه گذاری روی روده سالم در واقع به معنای سرمايه گذاری روی سالمت کل بدن و شادی است. 

با اينکه اطالعات بسیار زيادی درباره بهینه سازی سالمت روده وجود دارد، بهترين قسمت برای شروع 

د مورد از غذاهای گیاهي مورد عالقه مان که به غذاهايي است که مي خوريم. در ادامه مي خواهیم چن

سالمت معده کمک مي کنند را به شما معرفي کنیم تا با استفاده از آنها پايه های دستگاه گوارشتان را 

 .مستحکم کنید

 غالت کامل1- 

استفاده از غالت کامل راهي عالي برای تقويت سالمت روده به واسطه حمايت از میکروبیوم است. مي 

نید از غالت سالم ) مانند بلغور جو دو سر ( به عنوان صبحانه استفاده کنید و مقداری میوه نیز در توا

 .کنارش میل کنید

 زردچوبه2- 

کورکومین يکي از اصلي ترين مواد فعال موجود در زردچوبه است و برخي تحقیقات ثابت کرده اند که 

اين ادويه فوق العاده پرخاصیت در انواع دارای خواص ضد التهابي است. بنابراين سعي کنید از 

 .غذاها استفاده کنید تا روده را خوشحال کنید

 سیر3- 

سیر يکي از سوپرغذاهای مورد عالقه ما برای کمک به سالمت دستگاه گوارش سیر است. سیر را مي 

 .توانید به سادگي به انواع غذاها اضافه کنید و از خواص فراوانش بهره مند شويد

 یلزنجب4- 
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زنجبیل را قرن ها برای کمک به گوارش مورد استفاده قرار مي دادند. همچنین برخي تحقیقات نشان 

 .داده اند که برای بهبود حالت تهوع و استفراغ نیز مي تواند به کار برود

 سبزيجات چلیپايي5- 

ن ها هستند که سبزيجاتي مانند بروکلي، گل کلم و کلم بروکسل سرشار از فیبر، مواد معدني و ويتامی

به بدنمان آنچه نیاز دارد را مي رسانند و سالمتمان را حمايت مي کنند. فیبر کمک مي کند در روده 

 .همه چیز روان و نرم پیش برود

هرچه بیشتر درباره سالمت روده مي آموزيم، بیشتر متوجه مي شويم که چقدر رابطه اش با سالمت 

کرده است رابطه ای بین باکتری های دستگاه گوارش با  کلي بدنمان تنگاتنگ است. تحقیقات ثابت

 .سالمت کلي بدن از جمله سالمت گوارش، سیستم ايمني و سالمت مغز وجود دارد

بنابراين به دنبال راه هايي باشید که غذاهای مفید برای روده را وارد برنامه غذايي تان کنید چون 

 .هر و داخلي بدنتان تاثیر مستقیم داردهرآنچه مي خوريد سالم يا غیرسالم روی سالمت ظا
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 چگونه متوجه شويم برنامه غذايي کتوژنیک برايمان سودمند است؟

 

دنیا، اين حقیقت را که رژيم باعث گرسنگي مي شود قبول کرده است. به سر و صدا درآمدن شکم 

ه يک ماه پس از رژيم دو ساعت بعد از يک وعده غذايي شايد يکي از اصلي ترين داليلي باشد ک

گرفتن تسلیم مي شويم. برخي متخصصان تغذيه بر اين باورند که برای کاهش وزن نیازی به گرسنگي 

 .کشیدن يا کالری شماری نیست

رژيم کتوژنیک را به عنوان برنامه کتو نیز مي شناسند و يک نوع روش غذايي است که در بین افراد 

کنند محبوبیت پیدا کرد. در رژيم غذايي کتوژنیک میزان  ديابتي و کساني که کراس فیت کار مي

مصرف کربوهیدرات بسیار کاهش پیدا مي کند و مقدار زيادی چربي به برنامه غذايي اضافه مي شود. 

 1درصد از پروتئین و  51درصد کالری را از چربي،  81به طور مشخص برنامه غذايي کتوژنیک، 

 .ددرصد را از کربوهیدرات تامین مي کن

 مزايای کتوز

با اين که اين روش رژيم گرفتن، بین ورزشکاران و کساني که ديگر ورزش های شديد را انجام مي 

دهند زياد رواج دارد اما نمي توان گفت تنها کساني که از آن بهره مي برند همین گروه هستند. وقتي 

مي کنید، مي توانید همزمان يک برنامه غذايي کتوژنیک را که به خوبي تنظیم شده است پیاده سازی 

هم در عملکرد و هم در ترکیب بدن پیشرفت را ببینید. ظاهرتان الغرتر مي شود و وزن کم مي کنید 

اما مانند زماني که کالری را محدود مي کرديد احساس بي انرژی بودن نمي کنید. خوبي روش کتوژنیک 
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يک وعده غذايي احساس گرسنگي  آن است که مانند رژيم های سرشار از کربوهیدرات، قبل از

 .شديد نداريد

برای بسیاری از کساني که به تازگي برنامه غذايي کتوژنیک را شروع کرده اند، حتي نیازی به شمارش 

کالری هم نیست. تا وقتي به برنامه غذايي تان دقت کنید و با دريافت چربي باال و کربوهیدرات پايین 

 .خواهید رسید که اجازه مي دهد وزن کم کنیدکتوز القا کنید به میزاني کالری 

 برنامه غذايي کتوژنیک چگونه کار مي کند؟

دريافت کالری کمتر به معنای کاهش وزن است اما کالری کمتر يعني بیشتر از همیشه احساس 

گرسنگي خواهید کرد. در برنامه غذايي کتوژنیک چنین مشکلي وجود ندارد چون بیشترين کالری که 

نید چربي است. چربي بسیار سیر کننده است، بنابراين برنامه غذايي که سرشار از چربي مصرف مي ک

 .باشد کمکتان مي کند برای مدت زمان طوالني تری احساس سیری کنید

بعالوه عالقه مندان به اين برنامه غذايي مي گويند با استفاده از آن احساس انرژی بیشتری خواهید 

و حتي ممکن است از ديگر مزايای عصبي اش نیز برخوردار شويد. اگر کرد، هوشیارتر خواهید بود 

رژيم غذايي مان در درجه اول از کربوهیدرات تشکیل شده بود بدن آن را به عنوان منبع اصلي 

سوخت استفاده مي کرد. اما با کاهش شديد مصرف کربوهیدرات و القای کتوز، مي توانید بدن را 

ات از چربي استفاده کند. کربوهیدرات ها ضرورتا بد يا خوب نیستند، مجبور کنید به جای کربوهیدر

اما اگر مقدار زيادی غذا با شاخص گلیسمي باال بخوريد ممکن است تولید انسولین را افزايش دهید 

 .و بیماری های قلبي مي شود 2که منجر به افزايش وزن و در بدترين حالت ديابت نوع 

کالری را به شکل چربي با خود داشته باشد.  11.111چیزی حدود  حتي يک شخص الغر هم مي تواند

با کمتر خوردن و القای کتوز بدن راحت تر به سراغ ذخاير انرژی که در دست دارد مي رود و در بین 

 .وعده ها همچنان با انرژی نگهتان مي دارد

شد اما بايد به اين تحقیقات نشان مي دهد برنامه غذايي سرشار از چربي مي تواند بسیار مضر با

اشاره کرد که اين مورد تنها زماني صادق است که هم غذاهای سرشار از چربي و هم غذاهای سرشار 

از کربوهیدرات مي خوريد. اگر کتوز القا نکرده باشید و يا بدن را مجبور به سوخت و ساز چربي نکرده 

. تحقیقات ثابت کرده برنامه غذايي با باشید، آنگاه برنامه غذايي سرشار از چربي مي تواند مضر باشد

چربي بسیار باال و کربوهیدرات بسیار کم مي تواند برای کاهش وزن به کار بیايد. اين در حالي است 

 .که عضالت و انرژی تان نیز حفظ مي شود
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 کاری کنید کتوز برايتان کار کند

د غذاهای سرشار از کربوهیدرات به عنوان اولین گام برای کتوز توصیه مي شود تا جايي که مي توانی

را از برنامه غذايي خود حذف کنید: نان، پاستا، برنج، غالت و شیريني ها. در همین حین بايد مقدار 

مصرف چربي خود را به مرور افزايش دهید. برای مثال: پروتئین های حیواني سرشار از پروتئین 

روغن ها و برخي آجیل ها. همین که مانند ماهي، گوشت و تخم مرغ و چربي های گیاهي مانند 

توانستید القای کتوز را انجام دهید، شروع به تمرکز روی تنوع و کیفیت چربي ها کنید اما حاال که اول 

 .کار هستید چربي چربي است

بعد از اينکه مشخص ترين منابع چربي را از برنامه غذايي تان حذف کرديد به سراغ لبنیات، میوه ها و 

ويد که ممکن است مقادير پنهاني کربوهیدرات در خود داشته باشند. همچنین بايد سعي چاشني ها بر

گرم کربوهیدرات روزانه خود را به جای شیريني ها از فیبر دريافت کنید. اين مقدار فیبر  91کنید 

اين حال باز هم بايد مواظب  با –معموال در سبزيجات سبز برگ و ديگر سبزيجات پیدا مي شود 

اتي که سرشار از کربوهیدرات هستند باشید: مواردی مانند سیب زمیني شیرين و کدو سبزيج

 .حلوايي

شايد مهم ترين گام در سريع رسیدن به حالت کتوز همین روش باشد. همین طور که بدن، خود را با 

منبع جديد تامین انرژی اش تنظیم مي کند ممکن است در ابتدا احساس خستگي، بي حالي و بدخلقي 

کنید. بسیار مهم و ضروری است که هرچه سريع تر از اين مرحله عبور کنید و با ديدن نتايج رسیدن 

 .به حالت کتوز برای ادامه دادن انگیزه بگیريد

 معیاب رژيم غذايي کتوژنیک

واضح است که مرحله انتقال به حالت کتوز يکي از سخت ترين مراحل گام گذاشتن در راه رژيم 

خواهید ديد ارزشش را دارد. همچنین خوب است بدانید اگر برای اشتباه کرديد و  کتوژنیک است اما

از برنامه کتوژنیک خارج شديد، دوباره مجبور نخواهید بود سختي های مرحله انتقال را تحمل کنید. 

زماني عالئم خارج شدن از حالت کتوز را مي بینید که مانند ابتدای ورود به اين رژيم غذايي احساس 

 .تگي و بي حالي کنیدخس

اين را هم بدانید که برنامه غذايي کتوژنیک، کم آب شدن بدن و از دست دادن الکترولیت ها را 

ساده مي کند. بنابراين بسیار مهم است که آب بدن را تامین کنید و الکترولیت هايي نظیر پتاسیم، 

 .سديم و منیزيم را با مکمل ها در برنامه غذايي خود تامین کنید
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در آخر وقتي درباره رژيم کتوژنیک تحقیق يا صحبت مي کنید ممکن است با يکي از شايعات مواجه 

اين شرايطي است که تنها در ديابت های  .شويد که مي گويد کتوز مي تواند منجر به کتواسیدوز شود

چنین  کنترل نشده ديده مي شود. اگر برنامه غذايي کتوژنیک به خوبي تنظیم شده باشد هرگز دچار

مگر اينکه يکي از مسائل پزشکي انگشت شمار گريبان گیرتان باشد ) مانند  .شرايطي نخواهید شد

 .اختالل کارکرد کلیه ها، کیسه صفرا، پانکراس يا کبد ( زيرا برنامه غذايي کتوژنیک کامال بي خطر است
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 ؟توضیحات يک پزشک: چگونه از سد توقف کاهش وزن عبور کنیم

 

سالي که در زمینه پزشکي فعالیت مي کنم تغییرات و پیشرفت های فراواني در علم کاهش  21در طي 

وزن ديده ام. همچنین با تعداد بي شماری از افراد کار کرده ام تا بتوانند به وزن هدف و سالمت خود 

ردن قند، آرد سفید دست پیدا کنند. بنا به تجربه ی من هر کسي مي تواند با کاهش يا به کلي قطع ک

و غذاهای فرآوری شده از برنامه غذايي اش، ايجاد تغییر در میزان وعده ها، تنظیم مقدار 

يا مقاومتي   )کربوهیدرات، پروتئین و چربي در وعده ها و افزايش تمرينات هوازی و قدرتي

 .کند کم وزن مقداری ( 

است پس از مدتي با کوهي به نام توقف  با اين حال همواره کسي که در ابتدا وزن کم مي کند ممکن

کاهش وزن مواجه شود. آنهايي که حس مي کنند با کاهش وزن، سبک زندگي شان سالم تر شده و 

انرژی بیشتری دارند در چنین شرايطي که ديگر ترازو حرکت مثبتي از خود نشان نمي دهد احساس 

باره برنامه غذايي و ورزشي، نکاتي برای بنابراين جدای توصیه های همیشگي ام در .ناامیدی مي کنند

مراجعیني دارم که فکر مي کنند نمي توانند به هدفشان برسند دارم. در اين مقاله مي خواهم اين 

 .نکات را برای شما نیز بگويم

 .خواب خود را ارزيابي کنید1- 
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منجر به کمبود خواب منجر به التهاب و افزايش سطح کورتیزول مي شود، هورمون استرسي که 

سوخت و ساز ضعیف بدن و مقاومت به انسولین مي شود. کمبود خواب همچنین مي تواند باعث بهم 

لپتین و گرلین ( شود و وقتي سطح باالی   )ريختگي در هورمون های تنظیم کننده اشتها و سیری

 .نیدگرلین و سطح کمي لپتین داشته باشید، بیشتر غذا خواهید خورد و کمتر احساس سیری مي ک

کمبود خواب روی رشد سطح هورمون ها تاثیر منفي مي گذارد و موجب اختالل در توانايي تثبیت بافت 

عضله بدون چربي دارد. برای اينکه مطمئن شويد مي توانید روی میزان خواب خود نظارت کنید و يا 

پنه خواب داشته اينکه با کمک پزشک بررسي نمايید که مبادا مشکالت نهفته اختالل در خواب نظیر آ

باشید. سعي کنید حداقل هشت ساعت بخوابید. در بیداری بدون کمک کافئین حس کنید به خوبي 

 .استراحت کرده ايد

 .غذا خوردن بین دو وعده را محدود کنید2- 

تحقیقات جديد نشان داده خوردن آخرين وعده غذايي در اوايل شب و غذا نخوردن تا وعده صبحانه 

 نهايت در که –د به سوخت و ساز کربوهیدرات و چربي و نوسانات گرسنگي کمک کند روز بعد مي توان

وزن کمک مي شود. توجه داشته باشید اين کار محدود کردن کالری دريافتي نیست بلکه  کاهش به

 .تنها در مدت زماني که کالری روزانه تان را دريافت مي کنید تغییر ايجاد مي شود

 .یدتیروئید خود را چک کن3- 

غده تیروئید به بدن کمک مي کند مصرف و ذخیره انرژی را تنظیم کند. بیشتر اوقات مراجعیني که 

قادر به کاهش وزن نیستند عالئمي مانند يبوست، ريزش مو، خشکي پوست، خستگي، درد مفاصل يا 

 (.عضالت و راش پوستي را تجربه مي کنند )تمام عالئم مشکل کم کاری تیروئید

ن عملکرد تیروئید، پزشک بايد خونتان را مورد آزمايش قرار دهد و هورمون های برای چک کرد

هورمون های تیروئید اصلي ( را چک کند. اگر سطح   ) T4و  T3تحريک کننده تیروئید و سطح

هورمون تیروئیدتان پايین است، پزشک مي تواند در صورت لزوم شما را تحت تیروئید درماني قرار 

 .دهد

 .ه غذا را در نظر بگیريدحساسیت ب4- 

بسیاری از مردم حساسیتي ندارند که خود را به شکل راش يا حمله آلرژيک نشان دهد، اما بسیاری 

از آنها حساسیت هايي به برخي غذاها دارند که موجب التهاب و ضعیف شدن سوخت و ساز بدن مي 
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خلقي، آسم، سردرد، خستگي و شود. اين حساسیت ها مي تواند با ديگر عالئم همراه شود مانند کج 

 .درد عضالت يا مفاصل

مي توانید توسط پزشکتان مورد آزمايش قرار بگیريد تا ببینید آلرژی داريد يا خیر و يا مي توانید به 

مدت سه تا چهار هفته از برنامه غذايي خود گلوتن، لبنیات، قند، غذاهای فرآوری شده، آرد سفید، 

حذف کنید. اگر حس کرديد تغییری ايجاد شده است، به مرور هر کدام آجیل ها، سويا و تخم مرغ را 

از اين گروه های غذايي را بازگردانید تا ببینید مشکل از کدام است. حتي گاهي اضافه کردن 

 .پروبیوتیک به برنامه غذايي مي تواند تا حدود زيادی به کاهش عالئم کمک کند

 .چک کنید که کمبود نداشته باشید5- 

يا کمبود آهن داشتند هم با کاهش وزن دچار مشکل   Dوجه شدم بیماراني که کمبود ويتامینمن مت

شده بودند. اين افراد ممکن است همزمان عالئمي مانند خستگي، ريزش مو، درد مفاصل يا مشکالت 

پوستي را تجربه کنند. اگر در اين موارد کمبود داريد مصرف مکمل های مناسب ) پزشک مي تواند 

 .ار کافي را تعیین کند ( شدت عالئم را کاهش مي دهد و مي تواند به کاهش وزنتان کمک کندمقد

خانم هايي که نزديک يائسگي و يا در دوره پیش يائسگي قرار دارند نیز، بايد سطح هورمون های خود 

 .را چک کنند چون عدم تعادل هورموني مي تواند روی کاهش وزن تاثیر بگذارد

 .اهش استرس پیدا کنیدراهي برای ک6- 

درست مانند کم خوابي، سطح استرس زياد نیز مي تواند باعث افزايش سطح کورتیزول شود که در 

نتیجه منجر به افزايش وزن و سوخت و ساز ضعیف بدن مي شود. استرس همچنین تاثیر منفي روی 

ز استرس خود بکاهید خواب و ديگر هورمون ها دارد. روش هايي که مي توانید با استفاده از آن ا

عبارتند از مديتیشن، پیاده روی در آرامش، کمک گرفتن از گروه های حمايت کننده، گذراندن اوقاتي 

 .لذت بخش در کنار دوستان و يا وقت گذراندن در طبیعت
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 !چگونه سالم غذا بخوريم، سیر شويم و وزن کم کنیم؟

 

اند ( و سعي کرده اند وزن کم کنند، يک مانع  تمام کساني که رژيم گرفته اند ) و شکست خورده

بزرگ بر سر راه رسیدن به هدفشان داشته اند و آن هم احساس دائمي گرسنگي است. در واقع 

احساس گرسنگي يکي از داليل اصلي است که اجرای بیشتر برنامه های غذايي زياد طول نمي کشد. 

گرسنگي مي کنیم، اما نوع غذايي که مي خوريم  وقتي به اندازه کافي کالری دريافت نمي کنیم احساس

نیز مي تواند روی میزان احساس سیری بعد از خوردن تاثیر بگذارد. در اين مقاله مي خواهیم درباره 

کنترل سطح گرسنگي بدن و اينکه چه غذاهايي مي توانیم بخوريم تا از هجوم غول گرسنگي پیشگیری 

 .کنیم صحبت نمايیم

 ي دهد که سیر است؟بدن چگونه تشخیص م

سیری احساس پری است که میل به غذا خوردن را مدتي پس از يک وعده غذايي مهار مي کند. 

احساس سیری نقش بسیار مهمي در کنترل مقدار غذايي که مي خوريم ايفا مي کند. بسیاری از افراد 

تنها بخشي از داستان  بر اين باورند که سیری به زماني گفته مي شود که معده پر شده باشد اما اين

است. وقتي مي خوريم يا مي نوشیم، غذا وارد معده و دستگاه گوارش مي شود جايي که هضم و مواد 

 .مغذی اش جذب مي شود و يک سری سیگنال به مرکز گرسنگي / سیری مغز فرستاده مي شود

بدن را به سپس در پاسخ وارد شدن مواد مغذی به جريان خون، هورمون ها آزاد مي شوند که 

دقیقه  21تا  51تشخیص اينکه ديگر غذا خوردن کافي است تحريک مي کند. اين فرآيند به طور کلي 

مي افتد. اينکه بعد از غذا خوردن تا چه مدت احساس  اتفاق بعد از تجربه احساس پری در معده 

http://www.kermany.com


 
 

اکتورهای داخلي سیری مي کنیم، به اين بستگي دارد که چه غذايي و چه مقدار مي خوريم، همچنین ف

 .ذخاير چربي نیز اهمیت دارند

 غذاهايي که سیری را تقويت مي کنند

تحقیقات نشان داده غذاهای افزايش دهنده سیری مستقیما کاهش مقدار غذايي دريافتي را بهبود 

مي دهند و همچنین با کاهش تاثیر گرسنگي روی انگیزه و خلق و خو به استراتژی های سالم غذا 

ترل وزن کمک مي کنند. فاکتورهايي که در ادامه مي آيد روی اينکه يک غذاهای خاص خوردن و کن

 .چقدر مي تواند سیرکننده باشد تاثیر دارد

 تراکم انرژی

اين فاکتور به عنوان میزان انرژی ) يا کالری ( در هر گرم از يک غذای خاص تعريف مي شود. غذاهايي 

رم کالری کمتری دارند و اين امکان را مي دهند تا بدون که تراکم انرژی شان پايین است، در هر گ

اينکه کالری زيادی جذب کنید مقدار زيادی از آنها را میل کنید. نمونه غذاهايي که تراکم انرژی 

پايیني دارند عبارتند از میوه ها، سبزيجات و غذاهايي که میزان آبشان زياد است مانند سوپ و 

 .خورشت ها

 

 میزان فیبر

نامه غذايي سرشار از فیبر مي تواند باعث بهبود سیری و کنترل وزن شود، چون حاوی غذاهايي يک بر

با تراکم انرژی پايین است. مانند میوه ها و سبزيجات که وقتي به اندازه يک غذا با تراکم انرژی باال 
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ند. نوع هضم خورده مي شوند به همان اندازه سیر کننده هستند اما کالری کمتری نسبت به آنها دار

غذاهايي که فیبر بااليي دارند نیز به افزايش سیری کمک مي کنند. فیبر خالي شدن معده را کند مي 

 .کند، مدت زمان گوارش را افزايش مي دهد و روی آزاد شدن هورمون های سیری تاثیر مي گذارد

 میزان پروتئین

ی کربوهیدراتي يا دارای چربي، سیر تحقیقات نشان داده غذاهای سرشار از پروتئین بیشتر از غذاها

که  GLP- 1نگهمان مي دارد. پروتئین میزان چندين هورمون سیری را تغییر مي دهد از جمله گرلین و

روی اشتها تاثیر مي گذارند. غذاهای سرشار از پروتئین عبارتند از گوشت بدون چربي، ماهي، تخم 

 .مرغ، حبوبات، آجیل ها و ماست

 شاخص گلیسمي

است که به غذاها اختصاص داده شده و نشان مي دهد  511تا  1گلیسمي نوعي رتبه بندی از شاخص 

که کربوهیدرات يک غذا به چه سرعت هضم و وارد جريان خون مي شود. به جای غذاهايي که شاخص 

گلیسمي بااليي دارند مانند نان سفید و پاستا، غذاهايي با شاخص گلیسمي پايین انتخاب کنید مانند 

ان و پاستای سبوس دار که به مرور انرژی خود را آزاد مي کنند و برای مدت زمان طوالني تری سیر ن

 .نگهمان مي دارند

 میزان چربي

چربي تراکم انرژی  .چربي نیز سیر کننده است با اين حال برچسب هشدار روی آن ديده مي شود

ش وزن مي شود. همچنین يک برنامه بسیار بااليي دارد و مصرف بیش از حد آن مسلّماً باعث افزاي

غذايي سرشار از چربي اشباع مي تواند آسیب های زيادی به سالمت قلب بزند. غذاهايي انتخاب کنید 

که سرشار از چربي های سالم مناسب برای قلب باشد مانند آجیل ها ) که سرشار از پروتئین هم 

 .هستند ( و روغن زيتون

 سرعت غذا خوردن

دقیقه طول مي کشد تا پیام سیری به مغز برسد.  21تا  51وردن غذا مي کنید، وقتي شروع به خ

بنابراين خیلي سريع خوردن باعث افزايش پرخوری مي شود و بدون اينکه بدانید چقدر سیر و پر 

 .هستید باز به خوردن ادامه مي دهید
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 اتفاقات غافلگیر کننده ای که با کاهش وزن برايتان رخ مي دهد

 

تازگي برنامه غذايي تان را شروع کرده ايد و يا در میانه راه هستید مي توانید هم منتظر اگر به 

 .تغییرات جالبي باشید و هم تغییرات جالبي را برای خود رقم بزنید

 يادداشت برداری کمک مي کند

در يک دفترچه برای خود بنويسید چه چیز مهمي خارج از غذا باعث مي شود احساس راحتي و 

 برای روز هر. دارد  وری داشته باشید. اينکه چه حسي درباره خودمان داريم تاثیر بسیار زيادیخودبا

برايتان مهم است تمرکز کنید مانند دين، هنر، سیاست و  که ای منطقه روی و بگذاريد زماني خود

ديگر به  اگر وقتي اين کار را مي کنید حس خوبي درباره خودتان پیدا مي کنید .درباره شان بنويسید

 .غذا و پرخوری برای بهتر شدن نیاز نداريد

 اطالعات و توضیحات روی محصوالت، بر خريدتان تاثیر مي گذارد

ممکن است متوجه  .قبل از رفتن به فروشگاه برای خريد يا رستوران، برنامه ريزی داشته باشید

ان ها درباره ترکیبات غذا شويد از زمان کاهش وزن به بعد ديگر توضیحات روی غذاها يا منوی رستور
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روی انتخاب و خريدتان تاثیر دارد. اگر از قبل بدانید چه چیزهايي مي خواهید بخريد يا سفارش 

 .دهید کمتر وسوسه مي شويد غذاهای ناسالم را امتحان کنید

 باال بردن درجه حرارت

خواهید کرد. اين درصد يا بیشتر از وزن کلي بدنتان را کم کنید احساس سرمای بیشتری  51اگر 

ممکن است باعث شود سطح هورمون های تیروئیدتان افت کند و بدان معناست که در روزهای سرد 

 .مجبوريد لباس های بیشتری برای گرم نگه داشتن خود بپوشید

 سلفي بگیريد

تحقیقات نشان داده روزانه روزی يک عکس گرفتن مي تواند به تالشتان در راه کاهش وزن کمک 

درصد توانستند به وزن دلخواه  79بین کساني که به صورت داوطلبانه شرکت کرده بودند،  کند. در

مرور تغییر را در عکس ها مي بینید و در واقع  به و گیريد مي خود برسند. وقتي روزی يک سلفي 

 .انگیزه ای قوی برای کاهش وزن به خود مي دهید

 ممکن است شما کار اشتباهي نکرده باشید

کاهش وزن نخواهید ديد پس برای اينکه در مسیر کاهش وزن دچار ياس و نا امیدی  همیشه هم

نشويد اين قسمت را با دقت مطالعه کنید. در يک نظر سنجي از چندين متخصص معروف تغذيه 

پرسیده شد که آيا يک رويکرد کاهش وزن برای همه کار مي کند يا خیر؟ او جواب داد: خیر، به هیچ 

ای از جواب های متخصصان بود. هر فرد با ديگری متفاوت است. اين يعني اگر يک  وجه! اين چکیده

برنامه غذايي برای دوستتان کار کرد، بدان معنا نیست که برای شما هم همان نتیجه را داشته باشد. 

خود را سرزنش نکنید و سعي کنید با کمک يک متخصص تغذيه روشي مناسب و درست برای کاهش 

 .دوزن پیدا کنی

 به خريد کفش برويد

آيا مي دانستید روی پايتان هم ممکن است چربي وجود داشته باشد؟ اگر وزن کم کرديد و متوجه 

شديد کفشتان بزرگ شده ديگر بايد به فکر کفش هايي کوچک تر باشید. پس به مناسبت کاهش 

 .وزن خوبي که داشتید به فروشگاه برويد و برای خود يک جفت کفش جديد بخريد

 کاهش وزن همه چیز را حل نمي کند
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رسیدن به وزن هدفتان در کاهش وزن مي تواند باعث افسردگي شود. بر اساس تحقیقات افرادی که 

درصد يا مقدار بیشتری از وزن بدن خود را کاهش مي دهند بیشتر افرادی که کمتر از اين مقدار  1

سید کاهش وزن چه ربطي به افسردگي شايد از خود بپر .کاهش وزن دارند در خطر افسردگي هستند

دارد اما محققان مي گويند اين افسردگي با نداشتن هدف بلند مدت در زندگي پس از رسیدن به 

وزن هدف و همچنین تصور تغییراتي بزرگ در زندگي بر اثر کاهش وزن ايجاد مي شود. سعي کنید از 

 .غیر واقع گرايانه نکنیدکل فرآيند لذت ببريد و خود را اسیر يک شماره يا تغییری 

 ممکن است بدخواه پیدا کنید

افرادی که کاهش وزن را تجربه کرده اند مي دانند در میان افراد خانواده و دوستان کساني هستند 

که به شدت انگیزه مي دهند و حمايت مي کنند اما در اين میان چند نفری هم هستند که نه تنها 

یز مي دهند. اگر مي خواهید به حسادت ها جواب دهید فقط روی حمايت نمي کنند بله انرژی منفي ن

هدفتان بیشتر تمرکز کنید تا موفقیتتان جواب آنها باشد. همچنین سعي کنید افرادی که حمايت مي 

کنند را در حلقه دوستان خود قرار دهید. کاهش وزن دشوار و نگه داشتن وزن کم شده چالش 

ومي را که باعث مي شوند از هدفتان دور شويد کنار بگذاريد. به برانگیز است. بنابراين افراد مسم

 .خاطر داشته باشید شما خود به اين هدف رسیده ايد و خوشحال بودن از اين بابت کامال طبیعي است
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 اين غذاها میل جنسي تان را از بین مي برند

سیار مهم است میل جنسي است. در غذاها روی همه چیز تاثیر مي گذارند و يکي از اين موارد که ب

اين مقاله مي خواهیم غذاهايي را به شما معرفي کنیم که گفته مي شود مي توانند میل جنسي را از 

 .بین ببرند

 آنچه بايد درباره کشنده های میل جنسي بدانید

 

بکنید ” غذاهايي که میل جنسي را از بین مي برند ” کافیست يک جستجوی کوچک در گوگل با موضوع 

تا لیستي از مقاالتي جلويتان سبز شوند که به معرفي غذاهای کاهش دهنده میل جنسي پرداخته اند. 

اما متاسفانه بسیاری از غذاهايي که در اين لیست ها مي بینید بدون دلیل علمي و فقط چون از 

س قانون رعايت گذشته گفته شده وارد آنها شده اند. هرآنچه مي خوانید را باور نکنید. ما بر اسا

 .تعادل در اين مقاله مي خواهیم چنین غذاهايي را با دلیل علمي به شما معرفي کنیم

 غذاهای بر پايه سويا
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نگران نباشید قرار نیست که ديگر سويا را به کلي کنار بگذاريد، اما بسیار مهم است که حواستان به 

رف باالی غذاهايي که بر پايه سويا هستند مقدار سويايي که مي خوريد باشد. تحقیقات نشان داده مص

مي تواند سطح تستوسترون و تعداد اسپرم را کاهش دهد. پس الزم نیست حتما سويا را از برنامه 

 .غذايي تان حذف کنید، فقط کافیست میزان مصرفتان را متعادل کنید

 غذاهای سرشار از چربي های اشباع

 

کردني هستند ممکن است خوشمزه باشند اما سرشار از  اگر برخي از غذاهای مورد عالقه تان سرخ

چربي های اشباعند.چربي های اشباع از جمله عوامل بسته شدن شريان ها، جريان خون ضعیف و 

افزايش وزن هستند که همه اينها روی هم باعث اختالل در نعوظ مي شود. اختالل در نعوظ تاثیر 
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وريد بیشتر در خطر چاقي و مشکالتي نظیر ديابت و اگر بد غذا بخ .مستقیمي روی میل جنسي دارد

فشار خون باال قرار مي گیريد که روی میل جنسي تان تاثیر مي گذارد. عاقالنه اين است که امروز 

درست غذا بخوريم تا در آينده زندگي جنسي سالمي داشته باشیم. ديگر غذاهای سرشار از چربي 

 .های اشباع، گوشت قرمز و پنیر هستند

 غن سبزيجاترو

 

برخي از روغن های گیاهي سرشار از چربي های دارای حلقه های اشباع نشده اند که ممکن است باعث 

تستوسترون در میزان میل جنسي خانم ها و  .شوند سطح تستوسترونتان به شدت کاهش پیدا کند

دردسرساز شوند، آقايان نقش ايفا مي کند. بنابراين اگر نگران هستید اين نوع چربي ها برايتان 

 .توصیه مي شود از روغن زيتون اکسترا ويرجین استفاده کنید

 نمک
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يکي ديگر از داليلي که باعث مي شود بیشتر حواستان به میزان مصرف نمکتان باشد کاهش میل 

جنسي است. نمک و غذاهايي که سرشار از اين مواد معدني هستند مي توانند منجر به فشار خون باال 

 .روی میل جنسي نیز تاثیر دارد بشوند که

 الکل

 

مصرف الکل مي تواند منجر به کاهش سطح تستوسترون و افزايش سطح استروژن شود. همه اينها 

در ترکیب با هم مي توانند منجر به تاثیر منفي روی میل جنسي شود. الکل از آن مواردی است که 

 .دو مورد است بهتر است هرگز استفاده نکنید چون ضررهايش بیش از يکي
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 قند

 

قند مي تواند روی میان تنه تاثیر بگذارد و در نهايت باعث شود میل جنسي نیز آسیب ببیند. قندها 

برای پردازش به انسولین نیاز دارند. اين افزايش پايدار میزان انسولین با کاهش سطح 

خوردن تبديل به قند  تستوسترون در ارتباط است. کربوهیدرات های سنگین مانند پاستا نیز پس از

مي شوند که مي تواند باعث افزايش سطح گلوکز خون شوند و پانکراس را مجبور به تولید مقدار 

بیشتری انسولین کنند. بنابراين سعي کنید میزان مصرف قند و کربوهیدرات خود را کنترل کنید تا 

 .تان نیز کمک کرده باشید عالوه بر سالمت کلي بدن به میل جنسي 
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 آنچه بايد درباره پوست های ترکیبي بدانید

پوست ترکیبي پوستي است دارای نقاط خشک و چرب است. به خاطر توزيع مختلف غدد چربي در 

پوست صورتمان، همگي تا حدودی پوست ترکیبي داريم. در برخي افراد، به علت اينکه درجه ترکیبي 

 .ست باعث خشکي و حساسیت مي شودبودن پوستشان باال است روتین های مراقبت از پو

وقتي پوستتان ترکیبي است استفاده درست از محصوالت مراقبت از پوست نیز دشوار مي شود چون 

بايد روتیني را دنبال کنید که هم نقاط چرب پوست را هدف قرار دهد و هم باعث شود نقاط خشک 

 .اهیم دادبدتر نشوند. در ادامه آنچه بايد بدانید را برايتان توضیح خو

 .چک کنید که از روتین درست استفاده مي کنید1- 

وقتي نگراني اصلي، چرب بودن پوست باشد استفاده از تمیز کننده های سنگین و بر پايه الکل 

وسوسه بر انگیز مي شود. مشکلي که اينجا وجود دارد اين است که سد پوستي ممکن است نامتعادل 

اقع در بیشتر مواقع برای جبران، روغن بیشتری تولید کند. در و دچار التهاب و خشکي باشد. در و

واقع زماني مي توان گفت پوستتان کامال ترکیبي است که در واکنش به روتین مراقبت پوست اشتباه، 

حالتي غیر متعادل به خود بگیرد. پس ابتدا ببینید روشي که برای رسیدگي به پوستتان استفاده مي 

 .کنید درست است يا خیر

 .از تمیز کننده های ماليم استفاده کنید2- 

وقتي پوست  .طبیعي پوست هماهنگ باشد pH  من شستشويي ماليم را توصیه مي کنم که با

شستشو داده مي شود بايد احساس آرامي و رطوبت داشته باشد نه اينکه سفت شود. رويکرد 

توسط پوست پیشگیری کند. يک  مناسب پوست بايد به گونه ای باشد که از تولید بیش از حد روغن

 .لوسیون سبک مرطوب کننده مي تواند بدون اينکه باعث جوش شود به پوست آبرساني کند

 .روی سرم سرمايه گذاری کنید3- 

سرم همیشه به عنوان درماني فعال توصیه مي شود تا از پوست محافظت کند و به سلول ها برای 

را برای محافظت از پوست علیه استرس های روزانه  احیای مجدد کمک کند. من آنتي اکسیدان ها

مانند آلودگي ها و در معرض نور خورشید قرار گرفتن ترجیح مي دهم. سرم های پوست سبک و 

معموال بر پايه آب هستند و به خوبي تحمل مي شوند. بعد از اينکه سرم جذب شد، يک مرطوب کننده 
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ید ( بايد زده شود تا پوست را مرطوب نگه دارد و سبک )ترجیحا يک لوسیون يا ژل هیالورونیک اس

 .درخشش را تثبیت کند

 .کم اليه برداری کنید4- 

من اين کار را بیشتر  .اليه برداری برای از بین بردن پوست های مرده و روغن های اضافي مفید است

اند پوست های از دوبار در هفته توصیه نمي کنم و معموال مالیدن پارچه پشمي گرم به صورت، مي تو

مرده را از بین ببرد. همچنین توصیه مي کنم هر چهار هفته اگر برايتان ممکن بود درماني حرفه ای 

 .داشته باشید

 .سبک استفاده کنید Eآکنه داريد؟ از يک کرم ويتامین 5- 

همان قوانین قبلي ايجا هم صادق است. شستشوی ماليم از خشک و حساس شدن پوست پیشگیری 

 از را  اسید سالیسیلیک موجود در شستشو دهنده ها و ماسک های پوست، پوست های مردهمي کند. 

رد و همچنین باعث آرام کردن پوست مي شود. بنزوئیل پراکسید نیز به باز کردن منافذ و ب مي بین

را که آنتي اکسیداني   Eتحقیقات نشان داده بنزوئیل پراکسید ويتامین .کاهش التهاب کمک مي کند

عي است در پوست کاهش مي دهد بنابراين توصیه مي کنم وقتي آکنه را درمان مي کنید از يک طبی

 .نیز استفاده کنید  Eکرم سبک ويتامین

 .پوستي که پوسته پوسته شده را آرام و مرطوب نمايید6- 

 در اينجا هم بايد يک يا دو بار در هفته پوست را اليه برداری کنید. يک ماست آرامش بخش و آب

، گلیسیرين، اسید سالیسیلیک، گل همیشه Eرسان استفاده کنید، به دنبال ترکیباتي مانند ويتامین 

بهار و آلوئه ورا در ماسکي که تهیه مي کنید باشید. به خاطر داشته باشید شايد اين تمیز کننده 

 .پوستتان باشد که پوستتان را نامتعادل کرده است

 .نده داشته باشیدبراق موم مات کن Tبرای مناطق 7- 

اين موم ها براق بودن اين مناطق را کم مي کند و منافذ را در نقاط چرب به حداقل مي رساند. 

بنابراين بدون اينکه زحمت زيادی به خود داده باشید، پوست ظاهری نرم و بي عیب به خود مي گیرد. 

 .اين روش کامال مناسب پوست های ترکیبي است

 .بک و ساده نگه داريدپوشش فونداسیون را س8- 
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از پوشش های سنگین و بر پايه پودر پرهیز کنید چون مي توانند تشديد کننده آکنه در نقاط چرب 

 .شوند و همچنین نقاط خشک را برجسته مي کنند که باعث بي رنگ شدن و مرده بودن پوست مي شود
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 کافي نداشته باشد ؟چه اتفاقي مي افتد اگر برنامه غذايي تان چربي 

چربي خوراکي با بسیاری از چیزهای منفي همراه شده است. سال ها بسیاری بر اين عقیده بودند که 

دريافت چربي زياد باعث افزايش بیماری قلبي و ديگر بیماری های مزمن مي شود هم چنین وزن را نیز 

 .مي تواند باال ببرد

در نتیجه تمرکز  .ود کردن مصرف چربي مي دانستندراه حل کاهش دادن خطر چنین شرايطي را محد

 .روی کربوهیدرات و پروتئین باال مي رفت و چربي ناديده گرفته مي شد

تحقیقات جديد نشان داده نوع چربي، نه فقط کیفیتش مي تواند برای سالمتي بسیار مهم باشد. 

با سطح هورموني، سالمت  دريافت ناکافي چربي مي تواند برای سالمتتان مضر باشد چون مي تواند

 .پوست، عملکرد شناختي، جذب مواد مغذی و سیری از وعده ها تداخل ايجاد کند

 .پس برای دريافت چربي بايد روی چه چیزی تمرکز کنیم؟ تعادل، همه چیز است

درصد از اين  91تا  21دريافت انواع مختلف غذا در برنامه غذايي برای سالمت کلي بدن مهم است و 

 .ها بايد از چربي باشد کالری

بیشتر چربي هايي که دريافت مي کنید بايد از غذاهايي بیايد که دارای چربي غیر اشباع هستند. 

آجیل ها، آووکادو، روغن زيتون و ماهي  :نمونه غذاهايي که حاوی چربي غیر اشباع هستند عبارتند از

 .های چرب

فودها منابع چربي های ترانس هستند و بايد غذاهايي مانند شیريني های بسته بندی شده يا فست 

 .محدود شوند

 .غذاهای سرشار از چربي های اشباع مانند گوشت قرمز و محصوالت لبني نیز بايد محدود شوند

اگر برنامه غذايي متعادلي با انواع غذاها استفاده مي کنید مطمئنا در آن به اندازه کافي چربي نیز 

ي کنید که به اندازه کافي چربي ندارند و يکي از اين عالئم را حس داريد. اگر غذاهايي استفاده م

 .کرديد بايد به فکر اضافه کردن مقداری چربي به برنامه غذايي تان باشید

ستفاده مي کنید يا خیر مي توانید از پزشک و مشاور ا چربي کافي اندازه به که دانید نمي اگر درست 

 .خود کمک بگیريد
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 عدم تعادل هورموني

هورمون مانند تنظیم کننده در بدن عمل مي کند. هورمون ها سیگنال ارسال مي کنند و مي توانند 

فرآيندهايي مانند رشد و سوخت و ساز را در بدن تنظیم کنند. چربي و کلسترول جزئي از مصالح 

 .ساخت هورمون در بدن هستند

کافي چربي مي تواند با چرخه قاعدگي برای خانم هايي که در دوره پیش يائسگي قرار دارند، دريافت نا

 .و سوخت و ساز استخوانشان تداخل ايجاد کند

خانم ها با دريافت ناکافي چربي در برنامه غذايي شان ممکن است چرخه منظم قاعدگي شان را از 

 هورمون در اختالل دچار دست بدهند. آقايان نیز ممکن است در صورت عدم دريافت کافي چربي، 

 .ندشو جنسي های

اگر در چرخه خود متوجه تغییر شديد ممکن است دلیلش عدم دريافت کافي چربي خوراکي باشد. با 

اين حال اختالل در اين چرخه مي تواند داليل فراواني داشته باشد. بنابراين اگر نمي دانستید مشکل 

 .دقیقا چیست بهتر است با پزشکتان صحبت کنید

چربي های اشباع و ترانس نیز مي تواند درهورمون های بدن  دريافت مقدار زيادی چربي مخصوصا از

 .تداخل ايجاد کند

بهترين کار اين است که غذاهای سرشار از مواد معذی دريافت کنید و بیشتر چربي های دريافتي تان 

 .را از غذاهايي بگیريد که دارای چربي غیر اشباع هستند

 سالمت پوست

غذايي خود چربي دريافت نکند، اين کمبود مي تواند خود را روی اگر کسي به اندازه کافي در برنامه 

پوستش نشان دهد. اگر به اندازه کافي چربي دريافت نکنید ممکن است پوستتان خشک، پوسته 

 .پوسته و به نظر پیر بیايد

برای غشای سلولي و اليه خارجي سلول ها مورد نیاز است. منابع  5و  9اسید چرب های ضروری امگا 

نیز   Eو A  ،Dعبارتند از: ماهي های چرب، روغن سبزيجات، آجیل ها و دانه ها. ويتامین 5و  9ا امگ

نقش مهمي در سالمت پوست ايفا مي کنند. اين مواد مغذی در چربي جذب مي شوند، بنابراين دريافت 
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در مخصوصا بیشتر   Eکافي چربي خوراکي برای جذب اين مواد مغذی بسیار ضروری است. ويتامین

 .غذاهايي پیدا مي شود که چربي بااليي دارند ماند آجیل ها و روغن ها

به عنوان محلول در چربي به حساب مي آيند. اين يعني با کمک چربي از   Kو A  ،D ،Eويتامین های

سیستم گوارش به بدن جذب مي شوند. دريافت ناکافي چربي مي تواند میزان جذب اين مواد مغذی 

 .مهم را کم کند

 ختالل شناختيا

 دريافت ناکافي چربي مي تواند روی عملکرد مغز تاثیر بگذارد؟

تحقیقات بیشتری نیاز است تا نقش اصلي اسید چرب ها در عملکرد مغز کامال شناخته شود، اما تا به 

روی اين عملکرد شده اند. برخي تحقیقات اما نه همه آنها حتي  9اينجا هم محققان متوجه تاثیر امگا 

بعالوه داروهای ضد افسردگي نسبت به مصرف دارو به تنهايي،  3داده اند دريافت مکمل امگا  نشان

 .تاثیر بیشتری روی درمان افسردگي دارند

با اينکه فاکتورهای زيادی روی عملکرد شناختي تاثیر مي گذارند اما روی برنامه ای با میزان باالی 

 .د سالمت شناختي مي توان حساب کردچربي غیر اشباع نیز به عنوان راهي برای بهبو
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 يبوست داريد؟ با اين غذاها شکمتان را به کار بیندازيد

مشکل مي شود. پريشان  نرژيتان دچاروقتي دچار يبوست مي شويد همه چیز از خلق و خو گرفته تا ا

قبل از استفاده ی داروها بهتر است  مي شويد و احساس سنگیني داريد. برای درمان اين مشکل،

را به شما معرفي خواهیم کرد که شکمتان را مجبور به کار  روی غذاها تمرکز کنید. در ادامه، غذاهايي

 .کردن مي کنند

  تمشک 

اين میزان، –  گرم فیبر دارد 8تمشک يکي از غذاهای سرشار از فیبر است و هر فنجانش حدود 

دهد تا کمک کند غذا به نرمي در  برابر فیبر توت فرنگي است. فیبر حجم مدفوعتان را افزايش مي

باکتری های درون روده را برای گوارش بهینه تغذيه مي  بعالوه فیبرمسیر گوارش به حرکت درآيد. 

 .کند

 پرتقال

دارد که به   Cزيادی ويتامین پرتقال در اين زمینه کمک زيادی مي تواند به شما بکند. پرتقال مقدار

گرفتن مدفوع کمک مي کند و همچنین حاوی  دارد که به حجم نرم شدن مدفوع کمک مي کند، فیبر

محققان مي گويند مانند ملیّن عمل مي کند. پرتقال را به صورت  فالونوئیدی به نام نارينجنین است که

 .در ساالد مورد استفاده قرار دهید میان وعده يا

 آب

نمي تواند نرم  تامین آب بدن برای حرکت دادن روده ها ضروری است. بدون آب فراوان، مدفوع

چرا کم آب شدن بدن يکي از  شود و به راحتي در مسیر گوارش حرکت کند. جای تعجب نیست که

باشید که آب بنوشید. مي توانید با قطعات لیمو  عوامل يبوست است. در روز همیشه به خاطر داشته

 .طعم اضافه کنید و خیار به آبي که مي نوشید

 کفیر

بیشتر از ماست   برابر 51نوشیدني های لبني تخمیر شده سرشار از پروبیوتیک هستند. کفیر 

روده هستند و کمک مي کنند  تیک ها در اصل غذای باکتری های درونپروبیوتیک دارد. پروبیو

اند که پروبیوتیک مي تواند به بهبود يبوست  گوارشتان تقويت شود. محققان به اين نتیجه رسیده
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و ماست های حاوی پروبیوتیک را به صورت میان وعده يا همراه با  کمک و مدفوع را نرم تر کند. کفیر

 .کنیداصلي میل  وعده های

 بادام

اين میزان منیزيم باالی  بادام ها سرشار از چربي های مفید برای قلب، پروتئین و فیبر هستند اما

اسید معده را خنثي مي کند و مدفوع را در روده  بادام است که روده را هیجان زده مي کند. منیزيم

درصد از منیزيم مورد نیازتان در  21گرم ( حاوی  28مشت بادام )  رکت در مي آورد. تنها يکبه ح

کنید،  بادام میان وعده خوبي است مي توانید حتي در حال حرکت هم از آن استفاده .طول روز است

 .مي توانید از آرد بادام در پخت و پز و يا اسموتي نیز استفاده کنید

 آلو سیاه

در هر نصفه فنجان (  گرم فیبر 5اين التیام دهنده قديمي يبوست نه تنها سرشار از فیبر است ) 

طبیعي که روده را تحريک مي کند و  بلکه حاوی دی هیدروکسي فنیل ايزاتین نیز مي باشد، ترکیب

دارد. بعالوه آلو سیاه دو برابر موز حاوی پتاسیم است. اگر  همچنین نوعیقند)سوربیتول( که اثر ملین

 پتاسیم دريافت نکنید ممکن است دچار يبوست و خستگي شويد. آلو سیاه را به به اندازه کافي

 .صورت مستقیم، در ساالد يا به همراه ماست میل کنید

 گیاهاني که برگ سبز دارند

دستگاه گوارش از جمله  اسفناج، برگ چغندر و کلم سرشار از مواد مغذی هستند که به فعال شدن

و  است (. منیزيم به منقبض شدن روده گرم فیبر 4فیبر کمک مي کند) يک فنجان برگ چغندر حاوی 

انقباض عضالت مفید است کمک مي کند. اين سبزيجات را به  پتاسیم که برای تنظیم تعادل مايعات و

 .اضافه کنید و يا با روغن زيتون و سیر تفت دهید و میل نمايید ساالد و ساندويچ خود

 سبوس گندم و قهوه، چای يا نوشیدني های بدون کافئین

اليه بیروني دانه  .جای تعجب نیست که سبوس گندم به درمان يبوست و بهبود گوارش کمک مي کند

توانید از سبوس گندم در پخت و پز  گرم فیبر دارد. مي 21گندم حاوی فیبر است و هر فنجان آن 

اگر به تنهايي برايتان کارساز نبود يک فنجان قهوه يا چای  استفاده کنید تا مزايايش به بدنتان برسد و

 .کنید را نیز اضافه
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 !استرس چه باليي بر سر پوستتان مي آورد؟

چیز را تشخیص دهم:  ان يک پزشک بدون اينکه حتي در مطبم شما را معاينه کنم مي توانم يکبه عنو

در دنیای همیشه در جريان   دچار استرس هستید، حقیقت اين است که همه ما دچارش هستیم

آن اندازه تکامل نیافته که بتواند با سرعت  امروز با خواسته هايي روبرو هستیم که بدنمان به

با هم در ارتباطیم و از هر زمان ديگری ارتباط انساني مان کمتر  انجامشان دهد. به صورت ديجیتالي

 استرس زندگي مدرن روی پوست و سالمت کلي انسان ها تاثیرات منفي بسیاری شده است. اين

 .گذاشته است

 اجازه دهید توضیح دهم

مي تواند به نشانه های  يا مي دانستید نور آبي که از دستگاه های ديجیتالتان مي تابدبرای مثال آ

دقیقه در  21در مقابل لپ تاپ معادل  روز 4پیری ظاهری پوست سرعت ببخشد؟ در واقع گذراندن 

دانستید کم آبي بدن منجر به خط افتادن و چین و چروک  مقابل آفتاب ظهر نشستن است. و آيا مي

واقعیت دارد، وقتي سلول هايمان کامال آب رساني نشده باشند، خراب مي شوند  ي شود؟ اينپوست م

رسیدن به بافت ها  نمي توانند عملکردی در بهترين سطح خود ارائه دهند. در نتیجه منجر به آسیب و

 .مي شود که آن را پیری مي نامیم

 پیری آدرنال

مي آيد، اين  وقتي يک موقعیت استرس زا پیشغدد آدرنال مسئول تنظیم کردن استرس هستند و 

کنند. اين روغن های اضافي صحنه را  غده ها، غدد چربي ما را تحريک مي کنند تا روغن بیشتری ترشح

جريان خون و التهاب را افزايش مي دهد که منجر مي  آماده افزايش آکنه مي کنند. استرس همچنین

 .پیدا کند شود پوستتان ظاهری قرمز

که شادی مي تواند  بین سالمت روان و سالمت فیزيکي بسیار قوی است. دلیلي وجود دارد ارتباط

مقدار کمي از استرس را تحمل  باعث درخشان شدن پوستتان شود. بدنمان طوری طراحي شده که

در مقابلش ايستادگي کند مانند استرسي که در  کند، استرس ثابت و فراگیر چیزی نیست که بتواند

هستیم: ايمیل های تمام نشدني کاری، انتظارات غیرمعمول شبکه  ن امروزی با آن روبروزندگي مدر

 .خیلي چیزهای ديگر های اجتماعي و
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آسان زيادی وجود دارد  اما چیزهای زيادی هست که بتوان به آنها امیدوار بود، در واقع نکات ساده و

 .و سالمي داشته باشیدشاد  که بتوانید با فشار زندگي مدرن مقابله کنید و زندگي

 !برای خودتان استرس نسازيد1- 

با سخت تالش کردن  من بر اين عقیده هستم که زندگي سالم بايد بر پايه تعادل باشد. خودتان را

طول شام خوردن همراه با خانواده،  برای کاهش استرس بیشتر دچار استرس نکنید! برای مثال در

روی افرادی که با آنها هستید تمرکز کنید. از قدرت  .اريدگوشي همراهتان را در اتاقي ديگر بگذ

 .شگفت زده خواهید شد التیام بخش زندگي در لحظه

 .جدا کردن خود از ديگران مي تواند تبديل به يک زندان خود ساخته شود2- 

 ساله استرالیايي نشان 51آيا مي دانستید دوستي مي تواند يکي از بهترين داروها باشد؟ يک تحقیق 

 22افرادی که دوستان کمتری داشتند تا  داد افرادی که حلقه دوستي بزرگ تری دارند نسبت به

داشتن ارتباط اجتماعي مناسب مي تواند با باال رفتن سنمان  .درصد کمتر در خطر مرگ قرار داشتند

 .مغز کمک کند به بهبود سالمت

کرديد کي بود؟ اين بسیار  د ارتباط برقرارآخرين باری که عمیق و واقعي با همسر، فرزند يا والدين خو

خود را پايین نیندازيد و دائم غرق در کار و ايمیل و  مهم است که با آنها زمان بگذارنیم. بنابراين سر

 .نباشید شبکه های اجتماعي

 .بهترين هنوز نیامده، فقط کافي است اجازه دهید بیايد3- 

بايد استرس های  ز زندگي ما بوده اما در واقعآرامش داشتن ضروری است! استرس همیشه بخشي ا

 :هفته فکر کنید اضافي را از خود دور نگه داشت. مي توانید به اين ايده ها در

 مي توانید طوری برای صبحتان برنامه ريزی کنید که درگیر عجله نباشید؟ 

 میق وقتي مشکالت خود را نشان مي دهند و ذهنتان درگیر مي شود، مي توانید چند نفس ع

 بکشید و با مديتیشن آرام شويد؟

  مي توانید زمان بیشتری را در فضای آزاد صرف کنید تا از قدرت آرامش بخش طبیعت لذت

 ببريد؟
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استرس در زندگي همه وجود دارد، فقط به خودمان بستگي دارد که چگونه بهترين استفاده را از آن 

 .بکنیم
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 به پیشنهاد همسرم رژيم دکتر کرماني را انتخاب کردم

 آزيتا غفاری

 

 رکورددار وب سايت دکتر کرمانيمصاحبه اختصاصي ما با آزيتا غفاری جديدترين 
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رکورددار سايت ماست که موفق شده با  ساله و ساکن تهران، جديدترين 93خانم آزيتا غفاری 

د. وی کیلوگرم کاهش وزن داشته باش 91يازده ماه، نزديک به  استفاده از رژيم دکتر کرماني در مدت

اينکه  برنامه رژيم دکتر کرماني صحیح غذا خوردن و سالم زندگي کردن را آموختم. از مي گويد: من با

 .کرده بسیار خوشحالم در سالمتي کامل به سر مي برم و بیماری کم کاری تیروئیدم بهبود پیدا

موضوع برايم آزار  گزيده ای از صحبت های ايشان را در ادامه بخوانید:از کودکي چاق بودم و اين

را تشديد مي کرد. افزايش وزن،  دهنده و ناخوشايند بود و بیماری کم کاری تیروئید هم چاقیم

تالش های زيادی انجام دادم ولي رژيم هايي که  .اضطراب و استرس زيادی برايم ايجاد کرده بود

  .دبیماريم نبود و کمکي هم به کاهش وزنم نمي کر دريافت مي کردم با توجه به

 کیلوگرم 81/111وزن اولیه 

 کیلوگرم 11وزن فعلي: 

 کیلوگرم 111/91میزان کاهش وزن: 

پیشنهاد همسرم رژيم  بعد از جستجوی راه های کاهش وزن که اکثرا پیامدهای ناخوشايندی داشت به

های با اراده و پشتکاری که داشتم و حمايت  دکتر کرماني را انتخاب کردم. با استفاده از اين رژيم،

 .برای من انتخاب کرده بود دست پیدا کنم همسرم، توانستم به وزني که سیستم
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مي توان گفت هم غذای خانواده و هم بیماری   رژيم دکتر کرماني بسیار عالي و دلخواه بود. در واقع

چیز تحت کنترل بود که توانستم کاهش وزن خوبي داشته باشم. از  من در نظر گرفته شده بود و همه

 سالمتي کامل به سر مي برم و بیماری کم کاری تیروئیدم بهبود پیدا کرده بسیار اينکه در

مطالعه مي کردم و تمام  خوشحالم.بیشتر کتاب معجزه ای برای چاق ها و تقويت اراده دکتر کرماني را

دکتر کرماني خیلي برايم جالب بود و  بودم. عکس های رکورددارانسي دی هايشان را هم ديده 

 رکوردداران باشم تصمیم گرفتم خودم هم يک روز از
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ويتامین مینرال بود و ورزشي که انجام مي  در طول رژيم تنها دارويي که استفاده مي کردم مولتي

چیزی هم که با آن درگیر بودم وسوسه های غذايي بود اما با  ادم فقط پیاده روی بود. دشوارتريند

 مطالب انگیزشي و ديدن عکس های رکوردداران به ادامه مسیر تشويق مي شدم و خواندن جمالت و

 .انگیزه ام بیشتر مي شد

تمرکز نکنید  خوردن« چقدر»توصیه ام به افرادی که مي خواهند رژيم بگیرند، اين است که روی 

خوب تالش کنید و صبور باشید  خوردن تمرکز کنید. تغییر زمان مي برد، اگر« چه چیزی»بلکه روی 

باشید، برای رسیدن به تناسب اندام آرزو نکنید،  نتیجه را خواهید ديد.در زندگي قهرمان خودتان

دامم هست.در پايان از همراهي امسال، حفظ وزن و نگه داشتن ان بلکه تالش کنید. هدف من برای

 پاسخگويي کارشناسان که با کمال صبوری، من را در طول رژيم راهنمايي مي کردند مشاوره ها و

 .سپاسگزارم

 

http://www.kermany.com


 
 

 هیچ وقت وسوسه نشدم رژيم را بشکنم

 سمیرا بنفشه

 

 مصاحبه اختصاصي ما با سمیرا بنفشه جديدترين رکورددار وب سايت دکتر کرماني
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رکورددار سايت ما است که با استفاده از  ساله و ساکن استان خوزستان جديدترين 25سمیرا بنفشه 

کیلوگرم کاهش وزن داشته باشد. وی مي گويد: بعد از  91رژيم دکتر کرماني موفق شده است 

ام تغییر زيادی کرده است. احساس مي کنم چند سال جوان تر شده ام و  روزمره کاهش وزن، زندگي

ادامه  نفسم خیلي باالتر رفته است. الغری به من انگیزه مي دهد اين سبک زندگي را اعتماد به

 :دهم.گزيده ای از صحبت های ايشان را بخوانید

واقعاً اضافه وزنم  ي چاق شدم وسالگي اضافه وزن داشتم ولي بعد از زايمانم خیل 24من از سن 

توانستم لباس مورد عالقه ام را بخرم،  برايم مشکل ساز شده بود. زماني که به خريد مي رفتم و نمي

بخرم و وزنم آنقدر باال رفته بود که دچار پا درد و کمر درد  مجبور مي شدم لباس های قديمي و ساده

 .شده بودم

شوند و به من مي  م و همه ی هم دوره ای هايم دارند الغر ميديدم روز به روز دارم چاق تر مي شو

که من هرچه زودتر تصمیم بگیرم طرز  گويند عمراً تو اگر بتواني الغر شوی! اين حرفشان باعث شد

خدا را شکر آنقدر موفق شدم که بقیه به من غبطه مي  درست غذا خوردن را ياد بگیرم و االن هم

 . توانستمخواستم و  خورند، چرا که من

 کیلوگرم38/811وزن اولیه : 

 کیلوگرم 53وزن پاياني : 

 کیلوگرم 23/811میزان کاهش وزن )تاکنون(: 

داشتم وقتي به خريد  به مرور زمان، از مورد تمسخر قرار گرفتن اطرافیان واقعاً خسته شدم. دوست

م. برای همین تصمیم جدی فکر سالمتیم بود مي روم لباس مورد عالقه ام را بخرم و بیشتر از همه به

روز است که وزنم ثابت مانده  8کشید تا به وزن کنونیم برسم.  ماه طول 8برای کاهش وزن گرفتم و 

 .کالری شماری توانستم وزنم را تثبیت کنم و با استفاده از

لباس هايم فکر مي  رمز موفقیتم اين بود که مي خواستم يک اندام عالي داشته باشم و فقط هم به

 .بخرم دم که بتوانم هرچه زودتر هر لباسي که دلم مي خواهد راکر
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چون خودشان لیست غذايي ام را انتخاب مي  قبل از اين در آبادان پیش چند دکتر تغذيه رفتم ولي

. اما وجود لیست دلخواه در برنامه رژيم دکتر توانستم ادامه بدهم کردند، بیشتر از يکي دو روز نمي

در ارتباط  اينکه هر وقت برايم مشکلي پیش مي آمد، مي توانستم خیلي راحت با کارشناسان کرماني و

 .باشم، باعث شد اين بار با دفعات قبل تفاوت داشته باشد

چون با لیست  .مدر برنامه رژيم دکتر کرماني، بیشتر سعي مي کردم لیست دلخواه را انتخاب کن

غذا بخورم و ديگران نیز مرا به ادامه  دلخواه به راحتي مي توانستم در کنار خانواده ام سر يک سفره،

 مسیر، تشويق مي کردند
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بزرگ ترين تغییری که در روند کاهش وزنم  کاهش وزن با رژيم دکتر کرماني برايم خیلي راحت بود و

. اولین باری که ديدم وزنم کاهش فعالیت روزانه را بیشتر کردم دادم اين بود که سالم غذا خوردن و

ايشان  خیلي خیلي خوشحال بودم. مرتب دکتر کرماني را دعا مي کردم، چون فقط با رژيم پیدا کرده،

 .توانستم الغر شوم

آنها تشکر مي کنم،  از طريق تماس تلفني با کارشناسان برنامه رژيمم در ارتباط بودم و از همه ی

خیلي با حوصله جواب سؤاالتم را مي  با ايشان تماس مي گرفتم، مخصوصاً آقای فضائلي که هر وقت

 .دادند

مي کنم چند سال  بعد از کاهش وزن، زندگي روزمره ام به نظر خودم خیلي تغییر کرده است. احساس

الغری به من انگیزه مي دهد اين سبک  .جوان تر شده ام و اعتماد به نفسم خیلي باالتر رفته است

 .همزندگي را ادامه د

به رژيم گرفتن  من قبل از رژيمم اصالً عالقه ای به ورزش کردن نداشتم ولي از زماني که شروع

برای ورزش کردن بیشتر شود. با  کردم، کم کم تغییراتي در خودم ديدم که باعث شد انگیزه ام

 .ام بهتر شد ورزش کردن هم سايزم کاهش پیدا کرد و هم روحیه

بخواهم يک وعده غذای  زياد مي خورم، ماهي ) بخار پز ( است و اگرغذای سالم موردعالقه ام که 

 .دلخواه به خودم بدهم، زرشک پلو با مرغ و چلو گوشت است

اسکي فضايي  ورزش موردعالقه ام که بیشتر اوقات انجام مي دهم، حلقه زدن، تردمیل، دمبل و
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یلي خوب پايین مي آيد و هم خ است. من با انجام اين چند ورزش در خانه، احساس کردم هم وزنم

 .بدنم شل نمي شود

خوردم. مواقعي هم  هر وقت در طول رژيم احساس ضعف مي کردم قهوه تلخ، آب، خیار و يا قارچ مي

ياد اينکه وقتي به مهماني مي رفتم، نمي  که ناامید مي شدم، ياد مسخره کردن اطرافیان مي افتادم و

بودند، لباس شیک بپوشم و انگیزه و امیدم تقويت مي  خودم توانستم مثل بقیه که همسن و سال

 .شد

توانستم به آن دست  خواستن، توانستن است. هدف من برای امسال فقط الغری بود که خدا را شکر

 .نشدم رژيمم را بشکنم پیدا کنم. اصال نگران نیستم وزنم برگردد و هیچوقت وسوسه

و ديگر خیلي راحت و با اعتماد به نفس باال در همه کاهش وزن روی روابط اجتماعیم هم تاثیر گذاشت 

 .ی مهماني ها شرکت مي کنم

فردا نکنند. هرچه  توصیه ام به افرادی که مي خواهند رژيم بگیرند اين است که اين قدر امروز و

الغری لذت بخش نیست. بايد خودشان  زودتر تصمیم بگیرند و شروع کنند. به نظر من هیچ چیزی مثل

 .خسته بشوند و چاقي برايشان آزاردهنده شود تیجه برسند يعني از خوردن سیر وبه اين ن
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