• نان مصرفی باید از آرد سبوس دار تهیه شده باشد و
فرایند تخمیر که سبب بهبود کیفیت تغذیه ای آرد میی
شود نیز در آن رخ داده باشد .در میان نان های سنتی میا
سنگک واجد این ویژگی ها هستند.
ال لخم و چربی آن گرفته شیده
• گوشت مصرفی باید کام ً
باشد .مرغ نیز بهتر است بدون پوست طبخ و مصرف شود.
• ماهی ترجیحا تنوری و یا کبابی طبخ شیود و تیتیی
المقدور از مصرف پوست آن اجتناب شود.
• توصیه می شود که دست کم دو بار در هیفیتیه میاهیی
مصرف شود.
• لبنیات مصرفی (عمدت ًا شیر ماست و پنیر) بیایید کیم
چرب باشند
• روغن مصرفی در طبخ غذا باید از نوع گیاهی مایع باشد.
برای سرخ کردن مواد غذایی نیز باید صرف ًا از روغین هیای
گیاهی مخصوص سرخ کردن استفاده نمود.
• بهتر است غذاها به شکل آب پز یا بخار پز و یا کیبیابیی
طبخ و مصرف شوند .غذاهای سرخ شده بیرای سیالمیت
انسان مضرند و در صورت نیاز باید غذاها را با مقدار کمیی
روغن مخصوص سرخ کردنی تفت داد.
• بهتر است غذای روزانه در تجم کم و دفعات زیاد صرف
شود.
• توصیه می شود ساعات صرف غذای روزانه تتی المقدور
ثابت و بدون تغییر باشند.
• مصرف نمک باید بسیار محدود گردد .بهتر اسیت سیر
سفره از نمک استفاده نشود و هنگام طبخ نیز صرفاً مقدار

اندکی نمک (نمک یددار تصفیه شده) مورد استفاده قرار گیرد.
• بهتر است مصرف قند و شکر و غذاهای تاوی آن ها در برنامه
غذایی بسیار محدود گردد.
• اگر از غذاهایی که بیرون از منزل تهیه می شونید میایی ییید
استفاده کنید از مکان هایی این غذا ها را تهییه کینییید کیه
مطمئن هستید روغن مصرفی از نوع روغن جامد نیییسیت و
غذاها کم نمک و کم چرب و به روش بهداشتی تیهیییه شیده
است.
• سرخ کرن ماهی که موجب جذب مقدار زیادی روغن بیه آن
می شود تنها راه مصرف آن نیست .می توانید ماهی را همراه بیا
سبزیجات و چاشنی هایی مانند رب نارنج آلیو زرشیک بیه
صورت بخارپز و یا با آب کم طبخ کنید.
درمان اص ی و اساسی چاقی ایجاد تعادل در انرژی دریافتیی و
مصرفی می باشد .ازنظر تئوری به چند صورت این عمل امکیان
پذیراست:
افزایش مصرف انرژی نسبت به سابق با ثابت نگه داشتن مقیدار
غذایی قب ی کاهش مقدار غذایی مصرفی بیدون تیغیییییر در
فعالیت های قب ی شامل :
رژیم مناسب غذائی وکم کالری
ورزش منظم روزانه
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چاقی به انباشته شدن غیرعادی چربی در بدن چیاقیی
می گویند .زمانی که کالری دریافتی بیشتر از کیالیری
مصرفی باشد به چربی تبدیل شده ودربیدن ذخیییره
می شود.
به چه کسانی چاق می گویند؟
هر فرد با توجه به سن جنی و قیدی کیه دارد وزن
ایده آل خاص خود را دارا میی بیاشید .اگیر وزن فیرد
مناسب سن و قیدش نیبیاشید و در واقیع بیییشیتیر از
استانداردها باشد این فرد مبتال به اضافه وزن یا چاقیی
است.
چه عواملی دربروزچاقی نقش دارند؟
عوامیل بسییییار زیییادی د ر بیر و ز چیا قیی میو ثیر
هستنید  .ع ت ها ی شنا ختیه شد ه به طو ر عمید ه
عبا ر تنید ا ز :


عو ا م

ژ نكی ی :عا مل ا ر

دربییروز چیا قیی

مو ثر ا ست .میواردی ماننید سو خت و سا ز پا ئیین
عد مسو خیت و سا ز کا مل چربیی تیمیایییل ز ییا د
بد ن بر ا ی ا ستفیا د ه ا ز کربوهییییدرات هیا ) میو ا د
قند ی ( ا ز ع ل ژ نتیکیی چا قی ر ا می باشنید .
 عوام محیطی :ماشینی شیدن زنیدگیی وکیاهیش
تحرك بدنی از دالیل عمده اضافه وزن وچاقی دردنیای
امروز است .استفاده از اتوموبیل آسانسور پ ه بیرقیی
ماشین های لباسشوئی و ظرفشوییی دسیتیگیاه هیای
کنترل از راه دور مایکیرووییو و هیزاران میورد دییگیر
همگی انسان را از تحرك واداشته و از طرف دیگر

غذاها ی آماده (فست فودها) مصرف غذاهای چرب و سیرخ
شده انواع س

های چرب مثل مایونز مواد قندی شیرینی

شکالت و نوشابه های گازدار از عوامل موثر در بروز اضافه وزن و
چاقی هستند.

 بیماری ها  :بسیاری از بیماری ها با توجه به مکانیسم آن ها

توصیه هاو راهنمایی های مفیدبرای پیشگیری
ازاضافه وزن وچاقی:
چربی ها و روغن های خوراکی نقش مهمی در تغذیه
انسان دارند .بدیهی است مقدار کافی چربی در رژیم
غذایی برای تفظ سالمتی
ضروری است ولی از سوی دیگر مصرف زیاد چربی ها
دربرنامه غذایی روزانه عالوه براینکه خطر بروز بیماریهای
ق بی-عروقی را افزایش می دهد عالوه برآن چربی
موجود دررژیم غذایی باعث پیشرفت چاقی و بیماری
دیابت غیروابسته به انسولین می شود.
مصرف زیاد موادغذایی پرچرب بخصوص چربی های
تیوانی وگوشت قرمز خطر ابتال به سرطانه سینه روده
بزرگ وپروستات را نیز افزایش می دهد.
بیماری های ق بی وعروقی وسرطانها مهمتیریین عی یل

باعث چاقی می شود کم کاری غده تیروئید سبب کاهش
هورمون های تیروئیدی می شود .این هورمون ها نقش بسیار
مهمی در سوخت و ساز مواد غذایی در بدن دارند و کم شدن
آن ها باعث ذخیره سازی چربی و درنتیجه چاقی می شوند .
بیماری های دیگری مانند اختالل های عصبی عضالنی بیماری
های استخوان – و مفاصل به صورت غیر مستقیم و از طریق
کاهش فعالیت باعث چاقی می شوند .اختالل درهورمون های
جنسی چه در زنان و چه در مردان ممکن است تعادل
متابولیکی بدن را به هم زده و خود را با چاقی نشان دهند .

مصرف غذاهای چرب وسرخ شده والگوی غ ی مصیرف

 داروها  :بسیاری از داروها در افزایش وزن نقش دارند .این

روغن های خوراکی است .کیاهیش مصیرف چیربیییهیا

اثرات ممکن است مستقیم باشد مثل داروهای ضد بارداری یا
کورتون ها و یا در اثر پیامدهای ناشی از دارو باشد مثل
داروهای ضد
افسردگی و ضد اضطراب که با ایجاد خواب آلودگی و بی تحرکی
سبب کاهش مصرف انرژی و در نتیجه اضافه وزن و چاقی می
شوند

واستفاده درست از روغن ها نقش مهمی در پیشگییری

 اخكالالت عصبی و مش الت روانی  :در این نوع اختالالت
به دلیل ماهیت بیماری یا اثرات داروهای مخت ف .

مرگ ومیر در کشور ما می باشند که یکی از دالیل آن

از ابتال به این بیماریها دارد.
برای بهره مندی از تغذیه ای صحیح باید همه روزه از
تمامی گروه های غذایی (شامل نان و غالت گوشت ها
لبنیات میوه ها سبزی ها و گروه قندها و چربی ها) به
تعادل و تناسب استفاده نمود.

