تغذیه سالم چیست ؟
افشاط دس هصشف کشثَّیذساتّب ،هصشف ًکشدى هیَُ ٍ سجضی ،هصشف فستفَدّب ،هصشف گَضت خبم ٍ ًخَسدى صجحبًِ اص عبدات
ًبهٌبست غزایی است .تغزیِ دس سبلن صیستي اًسبى ًقص هْوی داسد ٍ عبدتّبی ثذ غزایی ،هیتَاًٌذ ثش سالهت توبم اسگبىّبی
ثذى تأثیش هٌفی ثگزاسًذ؛ ثٌبثشایي توبم افشاد ثبیذ ثشای حفظ سالهت خَد ،هدوَعِای اص اًَاع گشٍُّبی غزایی سا ثِ تٌبست دس سطین
سٍصاًِضبى قشس دٌّذ .دس غیش ایي صَست ٍ دس اثش هصشف ًبهٌبست ایي گشٍُّب ،ثذى ثب آسیتّبیی خذی هَاخِ خَاّذ ضذ .دس اداهِ
ثِ ثشسسی ثشخی اص عبدتّبی غزایی اضتجبُ ٍ تأثیش هٌفی آىّب ثش دستگبُ گَاسش هیپشداصین.
کزبوهیدرات
عبدت اٍل  :افشاط دس هصشف کشثَّیذسات ٍ اثتال ثِ کجذ چشة هتأسفبًِ ثشخی اص افشاد ،توبیل صیبدی ثِ هصشف اًَاع کشثَّیذساتّب
هبًٌذ ًبى ٍ ثشًح داسًذ ٍ دس طَل سٍص ّن ثِ اًذاصُ کبفی هیَُ یب سجضی ًویخَسًذ ،دس حبلی کِ گٌدبًذى حدن ثبالیی اص
کشثَّیذساتّب دس سطین غزایی سٍصاًِ ،ثبعث ثشٍص چبقی هفشط هیضَد.اص آًدب کِ افشاد چبق ٍ پشخَس ،دس کٌبس کشثَّیذساتّب ثِ
هصشف غزاّبی چشة ّن عالقِ داسًذ ،اثتال ثِ ثیوبسی کجذ چشة ٍ عَاسض ًبضی اص آى ثشایطبى دٍس اص اًتظبس ًخَاّذ ثَد.
پس ثذ ًیست کِ ثب اًذکی تغییش دس سجک خَسد ٍ خَساک ٍ کن کشدى هصشف کشثَّیذسات ٍ چشثیّب ،احتوبل اثتال ثِ کجذ چشة سا
دس خَد کبّص دّیذ.
عبدت دٍم  :هصشف ًکشدى هیَُ ٍ سجضی ٍ اثتال ثِ یجَست دس حبلت عبدی ،خَسدى ٍ ۳عذُ غزای اصلی ّوشاُ  ۲هیبىٍعذُ ،ثِ توبم
افشاد سبلن تَصیِ هیضَدً .تبیح هطبلعِّبی هختلف ًطبى هیدّذ کِ هصشف ٍ ۵عذُ هیَُ ٍ سجضی دس طَل سٍص ،خطش اثتال ثِ اًَاع
سشطبىّب اص خولِ سشطبىّبی دستگبُ گَاسش سا تب حذ قبثل قجَلی کبّص هیدّذ .پس اگش تب اهشٍص اّل خَسدى هیَُّب ٍ سجضیّب
ًجَدُایذ ،ثْتش است سجضیّب سا دس کٌبس ٍعذُّبی اصلی غزایی ٍ هیَُّب سا ّن دس هیبىٍعذُّبیتبى خبی دّیذ.
ًکتِ دیگش ایي است کِ ضوب هیتَاًیذ ثب هصشف ثِ اًذاصُ فیجش غزایی کِ ثِ ٍفَس دس سجضیّب ٍ هیَُّب ٍخَد داسد ،تحشک طجیعی
دستگبُ گَاسش سا حفظ کٌیذ .کسبًی کِ عالقِ چٌذاًی ثِ خَسدى هیَُّب ٍ سجضیّب ًطبى ًویدٌّذ ،ثب کبّص دسیبفت فیجش غزایی،
دچبس کبّص تحشک طجیعی دستگبُ گَاسش ٍ دس ًتیدِ اثتال ثِ عَاسض ًبضی اص آى هبًٌذ یجَست خَاٌّذ ضذ.
اعتیبد ثِ فست فَدعبدت سَم  :هصشف فستفَد ٍ اثتال ثِ سیفالکس هتأسفبًِ گشایص ثِ هصشف فستفَدّب ٍ غزاّبی آهبدُ ،اص
ثذتشیي اسهغبىّبی صًذگی هبضیٌی است .چشثی ثیص اص اًذاصُ ٍ افضٍدًیّبیی هبًٌذ اًَاع سس یب پٌیشّبی چشثی کِ ثِ فستفَدّب
اضبفِ هیضًَذ ،اص هْنتشیي دالیل چبق ضذى ًسل اهشٍص ًسجت ثِ ًسلّبی گزضتِ است.
اص طشف دیگش ،افضٍدًیّبً ،گِداسًذُّب ٍ هَاد تطکیلدٌّذُ فستفَدّب ثب تأثیش هٌفی ثش دستگبُ گَاسش ،ثبعث ثبال سفتي احتوبل
سیفالکس هعذُ ثِ هشی هیضًَذ .ثِ عجبست سبدُتش ،کسبًی کِ ثِ اصطالح دچبس تشش کشدى یب ّوبى ثشگطت اسیذ اص هعذُ ثِ هشی
هیضًَذ ،ثبیذ هصشف فستفَدّب ٍ غزاّبی حبضشی سا کٌبس ثگزاسًذ.
عبدت چْبسم  :هصشف غزاّبی سشخ کشدًی ٍ اثتال ثِ سشطبى ثشخی اٍقبت سٍغٌی کِ قشاس است غزا دس آى سشخ ضَد ،ثیص اص اًذاصُ
حشاست هیثیٌذ کِ ثبعث ایدبد تغییشات ضیویبیی دس سبختوبى سٍغي خَاّذ ضذ.

اص طشف دیگش ،اهکبى سَختي ثخطی اص

قسوتّبی سطحی هبدُ خَساکی دس طَل فشآیٌذ سشخ کشدى ٍخَد داسد .حشاست دیذى ثیص اص اًذاصُ سٍغي ٍ هصشف غزاّبی
سشخکشدُای کِ کوی ّن گَضِ ٍ کٌبس آىّب سَختِ است ،ثبعث آصاد ضذى تشکیتّبی سشطبىصا دس ثذى خَاّذ ضذ ٍ دستگبُ
گَاسش ّن اص صیبى ایي تشکیتّب دس اهبى ًخَاّذ هبًذ .ضوي ایٌکِ ثب سشخ کشدى ٍ حشاست دادى ثیص اص حذ ثشخی خَساکیّب هبًٌذ

سجضیّب ،حدن قبثلتَخْی اص ٍیتبهیيّبی آىّب ّن اص ثیي خَاٌّذ سفت ٍ دیگش ًجبیذ اص آىّب اًتظبس عولکشد ضذسشطبًی داضت.
عبدت پٌدن  :هصشف گَضت خبم ٍ اثتال ثِ اسْبل حتوبً ضوب ّن تب ثِ حبل ثب افشادی کِ عبدت ثِ خَسدى گَضت یب خگش ًیوِ پختِ
یب ثِ تعجیش خَدضبى «آثذاس» داسًذ ،هَاخِ ضذُایذ .دس حبلی کِ اگش گَضت ثِ طَس کبهل ٍ صحیح پختِ ًطَد ،احتوبل ثبقی هبًذى ٍ
تکثیش ثشخی اص هیکشٍةّب ٍ عَاهل ثیوبسیصا دس آى ثبال هیسٍد ،ثٌبثشایي کسبًی کِ ثِ خَسدى گَضتّبی آثذاس عالقِ داسًذ ،ثبیذ دس
اًتظبس اثتال ثِ اًَاع ثیوبسیّبی گَاسضی هبًٌذ هسوَهیت ،اسْبل ٍ استفشاغ ّن ثبضٌذ.
عبدت ضطن  :خَسدى غزای هبًذُ ٍ اثتال ثِ هسوَهیت گبّی اص سٍی تٌجلی یب ضبیذ سْلاًگبسی ،یبدهبى هیسٍد ثبقی هبًذُ غزاّب سا
داخل یخچبل ثگزاسینٍ ،لی احتوبل تکثیش هیکشٍةّب دس غزاّبیی کِ حبٍی هَاد فبسذضذًی هبًٌذ گَضت ٍ چشثی ّستٌذ ،صیبد
است.اگش دٍست ًذاسیذ ثِ علت هسوَهیت غزایی ًبضی اص هصشف غزاّبیی کِ ثیطتش اص  ۲-۱سبعت خبسج اص یخچبل هبًذُاًذ ،ساّی
ثیوبسستبى ضَیذ ،ثْتش است اص خیش خَسدى ایي غزاّب ثگزسیذ.دستگبُ گَاسش ثچِّب ،سبلوٌذاى ٍ کسبًی کِ سیستن ایوٌی ثذًطبى
ضعیف است ،ثِ هیکشٍةّب ٍ سوَم غزاّبی هبًذٍُ ،اکٌص ضذیذتشی ًطبى هیدّذ.
صبحانه
عبدت ّفتن ً :خَسدى صجحبًِ ٍ اثتال ثِ چبقی ثشخی اص افشاد عبدت داسًذ ثذٍى خَسدى صجحبًِ ،خبًِ سا تشک کٌٌذ دس حبلی کِ
صجحبًِ یکی اص هْنتشیي ٍعذُّبی غزایی است ٍ هصشف آى ًقص هْوی دس حفظ سالهت ثذى داسد .افشادی کِ صجحطبى سا ثب
خَسدى صجحبًِ آغبص هیکٌٌذ ،اًشطی کبفی ثشای اًدبم توبم فعبلیتّبی فکشی ٍ خسویطبى دس طَل سٍص داسًذ.
کسبًی کِ عبدت ثِ خَسدى صجحبًِ ًذاسًذ ،دچبس اختالل دس کبسکشد طجیعی ثذى هیضًَذ ٍ قذست کبفی ثشای اًدبم کبسّبی فکشی ٍ
حتی خسوی ثِ خصَظ دس سبعتّبی اٍلیِ صجح ًذاسًذ.اص طشف دیگش ،ایي افشاد ثِ علت ًشسیذى قٌذ خَى کبفی ثِ هغضضبى دس
سبعتّبی اٍلیِ سٍص دچبس گشسٌگی ٍ اضتْبی کبرة هیضًَذ .ایي اضتْبی کبرة هیتَاًذ آىّب سا ثِ سوت هصشف خَساکیّبی
چشة ،ضیشیي ٍ پشکبلشی ثکطبًذ ٍ ّویي هسئلِ ثبعث چبق ضذى ،اثتال ثِ کجذ چشة ٍعَاسض ًبضی اص ایي

ًبساحتیّبخَاّذضذ.

