
نگاهی به 9 باور تغذیه ای نادرست 

اصالحدرعادتهااصالحدرعادتها
یکی از باورهای تغذیه ای 
نادرستی که در میان بسیاری 
از افراد رایج است، این است 
که مصرف نمک دریا نسبت 
به مصرف نمک معمولی ضرر کمتری دارد. 
اما حقیقت این است که نمک دریا و نمک 
صورتی دارای مواد معدنی بیشتری نسبت به 
نمک معمولی هستند اما میزان سدیم موجود 
در آنها با میزان سدیم موجود در نمک معمولی 
تفاوت چندانی ندارد. یکی از دالیل تاکید 
متخصصان تغذیه بر کاهش مصرف نمک در 
طول روز، این است که میزان دریافت سدیم 
روزانه را کاهش بدهند و با این کار احتمال 
ابتال به فشار خون باال و عوارض ناشی از 
آن مانند بیماری های قلبی و کلیوی را کمتر 
باورهای تغذیه ای  از  کنند. متاسفانه بعضی 
نارست در میان مردم جهان رواج پیدا کرده اند، 
درحالی که همین باورها می توانند سالمت 
ادامه  بیندازند. در  افراد را به خطر  عمومی 
این مطلب در صفحه "سفره سالم" این هفته 
با رایج ترین باورهای تغذیه ای نادرستی که 

باید اصالح شوند، آشنا می شویم. 

1 همه چربی ها چاقمان می کنند، 
پس باید حذف شوند! 

یکی از نادرست ترین باورهای تغذیه ای رایج 
در میان بسیاری از افراد، مخصوصا کسانی 
که رژیم الغری دارند، این است که چربی ها 
کالری باالیی دارند و باید از برنامه غذایی کنار 
گذاشته شوند. هرچند که چربی ها دارای کالری 
بسیار باالیی هستند اما از آنجایی که همین 
چربی ها به عنوان سوخت بدن مورد استفاده 
قرار می گیرند و می توانند به بهبود عملکرد 
مغز و حفظ سالمت پوست ومو کمک کنند، 
بنابراین به هیچ وجه نباید از برنامه غذایی کنار 
گذاشته شوند. نکته مهم درباره چربی ها این 
است که چربی های ناسالم مانند چربی های 
ترانس که در روغن های جامد و کره مارگارین 
وجود دارند باید تا حد امکان از برنامه غذایی 
حذف شوند؛  مصرف چربی های اشباع که در 
منابع حیوانی وجود دارند، در برنامه غذایی 
محدود شود و در نهایت،  حجم چربی مصرفی 
روزانه از چربی های سالم تری مانند روغن های 
گیاهی،  روغن زیتون، روغن آووکادو، روغن 
کنجد، روغن هسته انگور و... باشد. به خاطر 
داشته باشید که حتی روغن های سالمی مانند 
روغن زیتون هم دارای کالری باالیی هستند و 
به هیچ وجه نباید در مصرف آنها زیاده روی کرد. 

2 میوه ها قند دارند، پس نباید 
میوه بخوریم! 

یکی دیگر از باورهای نادرست که در میان 
افراد بسیاری رواج دارد، این است که باید 
مصرف میوه ها را به دلیل قند موجود در آنها کنار 
گذاشت. این درحالی است که میوه ها حجم 
باالیی از ویتامین ها، امالح، آنتی اکسیدان ها و 
فیبر غذایی را در خود جای داده اند و مصرف 
روزانه آنها برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی، 
سیستم مغزی ـ عصبی و سیستم قلبی ـ عروقی 
کامال ضروری است. اگر از سالمت کامل 
برخوردار هستید، می توانید روزانه 4 تا 5 واحد 
میوه مصرف کنید. هر واحد میوه حدودا معادل 

60 تا 100 گرم است. افراد مبتال به دیابت هم 
می توانند روزانه 2 تا 4 واحد از میوه هایی که 
قند کمتری دارند،  استفاده کنند. اگر میوه ها 
را به اندازه تعریف  شده مصرف کنید، هیچ 
مشکلی برای سالمت شما به وجود نمی آید. 

3 همه میان وعده  ها باعث اضافه وزن 
می شوند،  پس حذفشان کنیم! 

متاسفانه بسیاری از افراد به بهانه این که همه 
دریافتی  کالری  افزایش  باعث  میان وعده ها 
در طول روز و ابتال به اضافه وزن می شوند، 
 اقدام به حذف تمامی میان وعده ها می کنند. 
این درحالی است که مصرف یک میان وعده 
مناسب نه تنها باعث ابتال به اضافه وزن نمی شود 
مصرف  برای  شما  اشتهای  می تواند  بلکه 
وعده های غذایی اصلی را کنترل کند و به 

بهتر است در  تنظیم وزنتان کمک برساند. 
میان وعده صبح از یک نوع نوشیدنی گرم 
مانند چای یا قهوه همراه با یک نوع میوه 
خشک مانند خرما یا انجیر و همچنین یک 

تا دو عدد میوه فصل استفاده کنید. 
در میان وعده عصر هم می توانید از ماست یا 
شیر ترکیب شده با مغزدانه های خام، میوه های 
خام  آجیل های  یا  خشک  میوه های  فصل، 
کمک بگیرید. اگر شام را زود میل می کنید، 
می توانید حدود 1.5 تا 2 ساعت قبل از خواب 
نصف  مانند  دیگر  کوچک  میان وعده  یک 
لیوان شیر ولرم و یک عدد خرما هم داشته 
باشید. مصرف منظم و صحیح میان وعده ها 
خوردن  برای  شما  ولع  که  می شود  باعث 
وعده های  در  پُرکالری  و  چرب  غذاهای 

اصلی کاهش پیدا کند. 

4 کربوهیدرات ها کالری زیاد و 
پروتئین ها کالری کمی دارند،  پس 

کربوهیدرات ها را حذف کنیم! 
حذف مطلق کربوهیدرات از برنامه غذایی و 
جایگزین کردن پروتئین ها یا حتی چربی ها به جای 
آنها در سال های اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. 
پروتئین های حیوانی همگی حاوی حجم باالیی 
از اسیدهای چرب اشباع هستند. بنابراین، مصرف 
فراوان پروتئین ها به جای کربوهیدرات ها برای 
رسیدن به تناسب اندام، جزو نادرست ترین رفتارها 
و عادت های تغذیه ای است. شاید این رفتار غذایی 
در کوتاه مدت آسیبی به شما نرساند، اما حذف مطلق 
یک گروه غذایی مانند کربوهیدرات ها و افزایش 
مصرف پروتئین ها و چربی ها می تواند به مرور زمان 

باعث افزایش کلسترول 
بد  چربی  خون، 

در  و  خون  فشار  خون،  تری گلیسرید  خون، 
نهایت ابتال به بیماری های قلبی ـ عروقی یا حتی 
حمله ها و سکته های قلبی در سنین پایین شود. 

5 آب میوه ها و سبزی ها خلوص 
بیشتری دارند، پس از آنها به جای خود 

میوه و سبزیجات استفاده کنیم! 
بعضی افراد تصور می کنند که آب میوه ها و سبزی ها 
دارای ارزش تغذیه ای باالتر و خلوص بیشتری 
نسبت به خود میوه ها یا سبزی های تازه و درسته 
هستند. این درحالی است که پس از فرایند آبگیری 
میوه ها، سبزی ها و صیفی ها، عمال پالپ آنها حذف 
می شود و فقط عصاره خالصشان در اختیار شما 
قرار می گیرد. شما با این کار قند و کالری باالتر 
و فیبر غذایی کمتری دریافت می کنید. یکی از 
اهداف گنجاندن میوه ها و سبزی ها در برنامه غذایی، 
افزایش دریافت فیبر غذایی به منظور بهبودبخشی 
به عملکرد سیستم گوارشی و تنظیم فشار خون، 
قند خون و کلسترول خون است. به همین 
دلیل هم مصرف آب میوه ها، سبزی ها 
محصوالت  به جای  صیفی ها  یا 
کامل به هیچ وجه برای همیشه 
توصیه نمی شود. اگر فردی 
به مشکالت گوارشی یا 
بیماری های خاصی مبتال 
پزشک  دستور  به  و  باشد 
نباید از میوه ها و سبزی های کامل 
استفاده کند، می تواند تحت نظر پزشک 
و برای مدت زمان کوتاه به استفاده از آب این 

محصوالت غذایی ادامه دهد. 

6 صبحانه اهمیت خاصی ندارد، پس 
آن را از برنامه غذایی کنار می گذاریم! 

افراد در سراسر جهان،  از  متاسفانه بسیاری 

اهمیت چندانی به وعده صبحانه نمی دهند و 
به بهانه خواب آلودگی یا کمبود وقت، این وعده 
غذایی مهم را کنار می گذارند. صبحانه وعده 
اول روز است که می تواند انرژی مورد نیاز بدن 
را در طول روز تامین کند. بنابراین، حذف این 
وعده غذایی ارزشمند نه تنها به هیچ وجه توصیه 
نمی شود، بلکه پیشنهاد متخصصان تغذیه این 
است که در وعده صبحانه حتما یک واحد 
کربوهیدرات مانند نان سبوس دار، یک واحد 
پروتئین مانند شیر، پنیر یا تخم مرغ،  مقداری از 
مغزها و دانه های خام و یک تا دو واحد از میوه ها، 
سبزی ها یا صیفی ها مصرف شود. رعایت این 
الگوی غذایی در وعده صبحانه می تواند مغز را 
هرچه سریع تر از حالت خواب آلودگی خارج 
کند و باعث بهبودی در تمرکز و انرژی در 

طول روز شود. 

7 زرده تخم مرغ کلسترول دارد، پس 
فقط سفیده تخم مرغ را مصرف کنیم! 

یکی از باورهای تغذیه ای بسیار نادرست در میان 
جوامع مختلف این است که زرده تخم مرغ به دلیل 
داشتن کلسترول باال باید از برنامه غذایی کنار 
گذاشته شود. این درحالی است که تحقیقات اخیر 
ثابت کرده اند که مصرف زرده تخم مرغ )علی رغم 
داشتن کلسترول( نه تنها نمی تواند باعث افزایش 
کلسترول خون شود بلکه می تواند چربی خوب 
خون یا همان HDL را هم افزایش دهد. بد 
نیست بدانید که زرده تخم مرغ حاوی حجم 
بسیار باالیی از کاروتنوئیدها، اسیدهای چرب 
ضروری، ویتامین های A، E، D و K است. از 
طرف دیگر، زرده تخم مرغ ترکیبی به نام کولین 
را در خود جای داده است که می تواند برای 
بهبود عملکرد مغز و کبد بسیار مفید باشد و 
باعث کاهش التهاب در بدن شود. تمامی افراد 
می توانند روزانه یک عدد تخم مرغ مصرف کنند. 

8 مصرف شام باعث اضافه وزن 
می شود، پس شام را از رژیم غذایی 

حذف می کنیم! 
متاسفانه بسیاری از خانواده ها به بهانه این که در 
ساعات پایانی شبانه روز فعالیت فیزیکی چندانی 
ندارند، اقدام به حذف وعده غذایی شام می کنند تا 
کالری کمتری دریافت کرده باشند و به اضافه وزن 
مبتال نشوند. این درحالی است که حذف شام 
عمال بدن را در یک حالت گرسنگی بیش  از 
12 ساعته )فاصله بین ناهار تا صبحانه روز بعد( 
قرار می دهد. وقتی که بدن بیشتر از 6 تا 7 ساعت 
مواد غذایی مورد نیاز برای سوخت وسازش را 
دریافت کند، حس می کند که در حالت قحطی 
قرار دارد و در این شرایط اقدام به ذخیره سازی 
چربی ها برای روز مبادا می کند. در چنین حالتی،  
ولع بدن برای مصرف خوراکی های شیرین و 
چرب در وعده بعدی شدیدا باال می رود و شما 
به جای خوردن یک صبحانه سالم به خوراکی هایی 
مانند انواع کیک و کلوچه، غذاهای سرخ کردنی و 
دیگر گزینه های غذایی ناسالم تمایل بیشتری پیدا 
می کنید. درنهایت، اینکه اگر این عادت تغذیه ای 
نادرست را برای طوالنی مدت ادامه بدهید، بدن 
برای تامین انرژی به سوزاندن بافت های عضالنی 
روی می آورد، درحالی که این کار به مرور زمان 

باعث تحلیل عضالنی شما خواهد شد.
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 ترجمه: 
ندا احمدلو 

9   نوشیدن آب باعث نفخ می شود، پس کمتر آب بنوشیم!   نوشیدن آب باعث نفخ می شود، پس کمتر آب بنوشیم! 
برخی از افراد با نوشیدن آب دچار نفخ یا احساس پُری معده می شوند و بنابراین 
تصمیم می گیرند که نوشیدن آب را کنار بگذارند. این درحالی است که نفخ یا 
مشکالت گوارشی به خود آب ربطی ندارد بلکه به رفتار نادرست خود افراد مرتبط 

می شود. مثال ممکن است که شما بعد از خوردن یک وعده غذای سنگین ناگهان یک 
لیوان آب سرد بنوشید یا بالفاصله پس از خوردن میوه یک لیوان پُر از آب سر بکشید. در 

این صورت ممکن است تعادل ترشح اسید معده را مختل کنید و دچار مشکالت گوارشی 
شوید. از این  رو، به جای حذف آب و مشکالت ناشی از آن مانند کم آبی بدن، کاهش تمرکز، ایجاد 

خستگی مزمن و ضعف سیستم ایمنی، بهتر است که اوقات مناسب تری را برای نوشیدن آب در نظر 
بگیرید. در واقع، بهتر است که آب مصرفی شما ولرم و مایل به خنک باشد و حدود یک ساعت قبل یا بعد 

از وعده های غذایی اصلی هم مصرف نشود تا از شکل گیری مشکالت گوارشی جلوگیری کنید.
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