
رژیم غذایی سالم رژیمی است که به حفظ یا بهبود سالمت کلی بدن کمک می کند. چنین رژیمی مواد ضروری مانند 
مایعات، مواد مغذی و کالری مناسب را به بدن می رساند. رژیم سالم برای افرادی که سالم هستند، پیچیده نیست 
و حاوی بیشتر میوه ها، سبزیجات و دانه هاست. همچنین شامل غذاهای فراوری شده و نوشیدنی های شیرین است. 
الزامات رژیم غذایی سالم را می توان از انواع مختلفی از مواد غذایی گیاهی و حیوانی برآورده کرد، گرچه یک منبع غنی از ویتامین 
B12 برای افرادی که از رژیم غذایی وگان استفاده می کنند، موردنیاز است. راهنماهای مختلف تغذیه توسط موسسات پزشکی 
و دولتی برای آموزش افراد در مورد آنچه که باید برای خوردن سالم داشته باشند، منتشر شده است. برچسب های غذایی نیز در 

بعضی کشورها اجباری هستند تا مصرف کنندگان بتوانند میانگین مواد غذایی را بر اساس اجزای مرتبط با سالمت انتخاب کنند.

13غذای شگفت آور سالم
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  ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

سبزیجاتیخزده
با  مشابه  سالمت  مزایای  دارای  منجمد  سبزیجات  می رسد  نظر  به 
زیرا  آنها  از  بیشتر  موارد  بعضی  در  حتی  هستند،  تازه  سبزیجات 
سبزیجات منجمد در بهترین و مناسب ترین زمان منجمد می شوند. 
سبزیجات را در فریزر ذخیره کنید و هر وقت که به آنها نیاز دارید، 

نزد شما خواهند بود.

عسل
این شیرین کننده طبیعی پر از آنتی اکسیدان هاست که می تواند از سلول های 
شما محافظت کند و برای التهاب مفید باشد. همچنین در روده شما 
برای هضم و مصرف مواد  باکتری ها ترکیب شود که  از  با بخشی 

مغذی مهم است.

تخممرغ
تخم مرغ طیف گسترده ای از ویتامین های B و آمینواسیدها را به شما 
می دهند که بلوک های ساختمانی پروتئین هستند. آنها همچنین حاوی 
برخی مواد مغذی مانند ویتامین D و سلنیوم هستند که در بسیاری از 
غذاها وجود ندارد.  تخم مرغ باعث می شود برای مدت طوالنی احساس 

سیری داشته باشید که یک راه عالی برای شروع روز است.

قهوه
پزشکان تالش می کنند درباره قهوه به افرادی که احتمال سکته مغزی یا بیماری های قلبی 

دارند، هشدار بدهند. این در حالی است که حتی استفاده زیاد از قهوه احتمال ابتالی شما 
به این موارد را افزایش نمی دهد. 

مصرف 5-3  فنجان در روز ممکن است حتی آنها را کاهش دهد اما مصرف بیش از حد 
قهوه ممکن است شما را عصبی کند و باعث معده درد در شما شود. در مصرف قهوه باید 

به میزان مصرف شکر و کرم توجه کنید. 

شکالت
همه چیز در مورد فالونوئیدهاست که ممکن است در محافظت از آسیب سلولی به شما کمک 
کند. آنها همچنین ممکن است فشارخون شما را پایین بیاورند، جریان خون به مغز و قلب 
شما را افزایش دهند و احتمال ابتال به انواع بیماری های قلبی را کم کنند. شکالت تلخ 
بهترین است زیرا  بیشترین مقدار کاکائو را دارد، جایی که فالونوئیدها زندگی می کنند 
اما با مصرف زیاد شما می توانید بیش از حد مورد خوبی داشته باشید  و حداقل شکر 

بنابراین فقط کمی بخورید.

گوشتقرمز
باید غذای خاصی باشد: ما از گوشت دنده یا همبرگر 
آماده حرف نمی زنیم. گوشت قرمز خالص، زمانی که 
شما تمام چربی هایی را که در گوشت می بینید، کم 
می کنید، منبع خوبی از پروتئین، اسیدهای چرب امگا 
شد.  خواهد  آهن  و  روی  نیاسین،   ،B12 ویتامین   ،3

نتایج تحقیقات نشان داده  مصرف تکه های کوچکی از 
آن، کلسترول بد را کاهش می دهد.

 

آووکادو
همه چربی ها بد نیستند. انواع آووکادو به داشتن قلب 
سالم و سطح کلسترول خوب کمک می کنند. افزودن 
آنها به رژیم غذایی منظم شما ممکن است به از بین 
رفتن چربی شکم کمک و از چشم ها و پوست شما 

محافظت کند.

گوشتمرغتیره
این گوشت دارای چربی اشباع شده تر از گوشت سفید 
و  روی  آهن،  مانند  معدنی  مواد  در  همچنین  است. 
سلنیوم و ویتامین A، B و K غنی تر است. مرغ تائورین 
باالیی دارد که باعث کاهش چربی می شود و به التهاب 

و فشارخون کمک می کند.

ماکارونی
نیازی نیست رژیم غذایی سالم حتما خسته کننده باشد. بعضی غذاها که ممکن است به نظر شما 
لذت بخش برسد می تواند برایتان مفید باشد. شیوه طبخ و طریقه سرو )روی میز قراردادن( آنها 
مهم است. ماکارونی را فرض کنید؛ این غذا چربی و نمک کمی دارد و برای مدت طوالنی 
شما را سیر نگه می دارد بنابراین احتمال اینکه بخواهید غذا بخورید یا از چیپس و پفک استفاده 
کنید، پایین می آید. باید به موادی که به آن اضافه می کنید، توجه داشته باشید. اگر ماکارونی را 
در سس آلفردو بخوابانید، با این کار میزان چربی و نمک را افزایش می دهید. گاهی ماکارونی 

را با روغن زیتون و کمی پنیر پارمسان امتحان کنید.

کرهبادامزمینی
 این غذا مقداری چرب است اما این چربی اشباع نشده است و برای بدنتان مضر نیست. نتایج 
مطالعات نشان داده احتمال ابتال به بیماری های قلبی یا دیابت نوع2 در افرادی که به طور مرتب 
آجیل )مغز( یا گردو مصرف می کنند، کمتر از افرادی است که به ندرت آنها را می خورند. این 
نیز یک منبع خوب برای ماده ای است که بسیاری از آمریکایی ها نیاز بیشتری به آن دارند؛ پتاسیم. 

برای به دست آوردن پتاسیم بیشتر، از کره بادام زمینی بدون نمک استفاده کنید. 

ذرتبوداده
باشد!  کم(  غذایی  ارزش های  با  )خوراکی  هله هوله  می رسد  نظر  به 
اما این فرض چندان درست نیست. ذرت یک دانه کامل است که 
با فیبر بارگیری می شود و به شما کمک می کند تا احساس سیری 
B، منگنز و منیزیم  باشید. همچنین دارای ویتامین  انرژی داشته  و 
و  بیماری  برابر  در  است  ممکن  که  آنتی اکسیدان هاست  و همچنین 
آسیب سلول از بدن شما محافظت کند. کلید سالم نگه داشتن ذرت 

پخت آن با نمک و کره است.

پنیربری)فراوردهفرانسهکهنرموسفیداست(
به  کامل  شیر  و  ماست  بری،  پنیر  مانند  از چربی  پر  لبنی  غذاهای 
چاقی،  به  ابتال  احتمال خطر  متعادل،  رژیم  یک  از  بخشی  عنوان 
اما  نمی دهند  افزایش  را  دیابت  یا  مغزی  سکته  قلبی،  بیماری 
تعادل  افزایش کالری شوند، جایی که حفظ  ممکن است موجب 

می کند پیدا  اهمیت 

ساالدسیبزمینی
نامیده  مقاوم«  »نشاسته  که  است  موادی  دارای  سیب زمینی خنک شده 
می شود. این ماده مانند فیبر عمل می کند و می تواند شما را به طور 
منظم سیر نگه دارد و روده شما سالم باشد اما گرم یا سرد، سیب زمینی 
دارای مقدار زیادی مواد مغذی، مانند پتاسیم و منیزیم است. به دنبال 

سس مایونز کم چربی و کم کالری برای پوشش ساالد باشید.
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