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ﻏذاھﺎی ﺳﺎﻟم را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد
U30T

ﺑرﺧﯽ از ﻏذاھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎﻟم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ھر ﻣﺗﺧﺻص ﺗﻐذﯾﮫ ای وﺟود دارد .دراﯾﻧﺟﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﻔﯾد و
ﺿروری را ﮐﮫ در ھر رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود را ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :

ﻟوﺑﯾﺎ و ﻋدس
ﻟوﺑﯾﺎ و ﻋدس از ﺳﺗﺎره ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ھﺳﺗﻧد  .اﯾن ﻣواد ﭘر از ﭘروﺗﺋﯾن  ،ﻓﯾﺑر و ﺳرﺷﺎر از ﮐرﺑوھﯾدرات ھﺎ  ،ﭘﺗﺎﺳﯾم ،آھن  ،ﻣﻧﯾزﯾم و
روی ھﺳﺗﻧد .
ﺻدھﺎ ﻧوع از اﻧواع ﻏذا ھﺎ ﮐﮫ ﺳرﺷﺎر از ﻟوﺑﯾﺎ و ﻋدس ھﺳﺗﻧد  ،در ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ وﯾژه ﮐرد .ﻟوﺑﯾﺎ
و ﻋدس را ﻣﯽ ﺗوان در ﺧورﺷت  ،ﺳﺎﻻد  ،ﺳوپ و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﺎﺷﻧﯽ ھم ﻣﯽ ﺗوان در ﻏذاھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد .

ھﻧدواﻧﮫ
ھﻧدواﻧﮫ از ﻏذاھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ھﻣﮫ اﻓراد در ﻓﺻل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﺳت  .اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ھﻧدواﻧﮫ ﻣﯾوه ای ﺷﯾرﯾن اﺳت و ﺑﻌﺿﯽ از
اﻓراد اﯾن ﺗﺻور را دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧوردن آن ﻣﯾزان ﻗﻧد ﺑدﻧﺷﺎن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﻧﮭﺎﯾت از ﺧوردن آن اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﻧد ﻣوﺟود در ھﻧدواﻧﮫ ﻗﻧد طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .
ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻧدواﻧﮫ ﺑﺎﯾد در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ھﻣﮫ اﻓراد ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود .

ھﻧدواﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﯾوه آﺑدار  ،ﺷﯾرﯾن  ،ﮐم ﮐﺎﻟری و ﭘر از وﯾﺗﺎﻣﯾن آ و ث اﺳت  .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﻣﺎﯾﻊ اﺳت در
ﺗﺎﻣﯾن آب ﺑدن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .

ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﺷﯾرﯾن
ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی ﮐﺎﻟری و ﮐرﺑوھﯾدرات اﺳت زﯾرا ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﺷﯾرﯾن اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻧﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ
ﺧوردن آن ﺳﯾر ﺷوﯾم  ،ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺑزﯾﺟﺎت اﺳت .
ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﻣﺎده ای اﺳت ﮐﮫ ﺳرﺷﺎر از وﯾﺗﺎﻣﯾن  ، Cﺑﺗﺎ ﮐﺎروﺗن  ،ﻓﯾﺑر و ﭘﺗﺎﺳﯾم اﺳت .

ﮐﻠم ﻗرﻣز
ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم از  K ،D ،Aو ﺳرﺷﺎر از ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی از ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ اﺳت  .ﮐﻠم ﻗرﻣز ﺣﺎوی  ۲۲ﮐﺎﻟری اﺳت .
ﻣﻧﺑﻊ ﻏﻧﯽ از آﻧﺗﯽ اﮐﺳﯾدان ھﺎ اﺳت  ،ﻣﺻرف اﯾن ﻣﺎده ﺗوﻟﯾد آﻧزﯾم ھﺎی ﺿد ﺳرطﺎن را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﮐﻠم ﻗرﻣز را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ
ﺻورت ﺧﺎم  ،ﭘﺧﺗﮫ ودر ﻏذا ،ﺳﺎﻻد و ﺳوپ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .

ﮐﻧﺳرو ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ
ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺻرف ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﺗﺎزه ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾداﺳت  ،اﻣﺎ ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺟذب ﺑرﺧﯽ ﻟﯾﮑوﭘن
ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ ﺿروری اﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﯾﮏ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺳرﺷﺎر از ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ )ﮐﻧﺳرو ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ( ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﻧواع
ﺳرطﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺳرطﺎن ﭘروﺳﺗﺎت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد زﯾرا ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی ﻟﯾﮑوﭘن  ،ﮐﮫ ﯾﮏ آﻧﺗﯽ اﮐﺳﯾدان ﻗوی
اﺳت  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮔر اﻧرژی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت از ﺑﯾن ﻣﯽ رود  ،ﻏذاھﺎی ﮐﻧﺳرو ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده
ﺑﺎﺷد و ﺣﮑم ﻧﺟﺎت ﻏرﯾق را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .

ﻣﺎﺳت ﺳﺎده ﺑدون ﭼرﺑﯽ
اﻧواع ﻣﺎﺳت ھﺎی ﺳﺎده ﺑدون ﭼرﺑﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﺑﺎزار وﺟود دارد  .ھﻣﮫ ﻣﺎﺳت ھﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺳﯾﺎرﺧوﺑﯽ از ﭘﺗﺎﺳﯾم  ،ﮐﻠﺳﯾم  ،روی ،
ﭘروﺗﺋﯾن ،وﯾﺗﺎﻣﯾن ب  ۶و ب  ۱۲ھﺳﺗﻧد  .ﻣﺎﺳت ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل وزن اﺳت .
ﻣﻧﺑﻊsalamatnews.com:

ﺗﮭﯾﮫ ﻛﻧﻧده:
ﻣژﮔﺎن ﻣوﺳﯾوﻧد

