
بایدها و نبایدهای تغذیه ای به بهانه فرارسیدن »هفته جهانی سالمت مردان« 

رژیم غذایی آقایان
یکی از مواردی که در »هفته جهانی 
سالمت مردان« )14 تا 20 ژوئن، 
برابر با 24 تا 31 خرداد( از سوی 
مجامع بین المللی بسیار مورد توجه 
قرار می گیرد، گوشزد کردن تغذیه سالم به آقایان است. 
آمارهای جهانی ثابت کرده اند که مردان معموال نسبت 
به زنان کمتر به نوع رژیم غذایی شان اهمیت می دهند 
و تفاوت چندانی بین خوراکی های خوب و بد قائل 
نمی شوند. متاسفانه، گروه قابل توجهی از آقایان فقط 
اوقات اصال  از  به فکر سیر شدن هستند و خیلی 
برایشان مهم نیست که با یک ظرف غذای سالم سیر 
شوند یا با یک ساندویچ بسیار مضر. از این رو، در 
ادامه با مهم ترین توصیه های تغذیه ای مردانه در »هفته 
جهانی سالمت مردان« آشنا خواهید شد. آقایانی که 
می خواهند طول عمر همراه با سالمت داشته باشند، 

باید این موارد را رعایت کنند.

  بایدها 
1. میوه ها وسبزی های تیره رنگ بخورید 

حقیقت این است که حجم سبزی ها و صیفی های 
مصرفی در رژیم غذایی آقایان کمتر از خانم هاست. 
میوه ها،  از  توصیه می شود حتما  مردان  به  بنابراین 
سبزی ها و صیفی هایی با رنگ های تیره تر مانند قرمز، 
سیاه، سبز تیره، نارنجی پُررنگ و بنفش استفاده کنند 
تا بتوانند حتی با خوردن سهم کمتری از این گروه 
از مواد غذایی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها و امالح 
بیشتری دریافت کنند. حتی می توان با مصرف این 
گروه از میوه ها، سبزی ها و صیفی ها، مقداری از کلسیم 
مورد نیاز بدن را هم دریافت کرد. از مهم ترین میوه ها، 
سبزی ها و صیفی های تیره رنگ که می توانند در رژیم 
روزانه مردان جا بگیرند، می توان به موز، سیب، اسفناج، 
کلم بروکلی، کلم بنفش، چغندر، گوجه فرنگی، هویج، 
پرتقال، آلوی سیاه، شاه توت، بلوبری، توت فرنگی و 

توت سیاه اشاره کرد. 

2. فکری به حال میان وعده های روزانه 
کنید 

متاسفانه تعداد زیادی از مردان، خصوصا آنهایی که 
شغل اداری دارند، عالقه مند هستند که همیشه روی 
انواع  از  زیادی  حجم  کار،  محل  کشوهای  یا  میز 
کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها، شکالت ها، چیپس ها 
یا اسنک های شور را نگهداری کنند. مصرف مداوم این 
خوراکی ها توسط مردان آمار ابتال به بیماری فشارخون 
باال، چربی خون باال، دیابت نوع2 و افزایش وزن را در 
آنها به طرز قابل توجهی افزایش می دهد. بنابراین، بهتر 
است که آقایان از همین امروز ظرف اسنک های روزانه 
را با خوراکی های سالم تری مثل انواع آجیل های خام، 
مخلوط گردو و کشمش، مخلوط مویز و نخودچی خام، 
مخلوط توت خشک و نخودچی خام، مخلوط مغزها 
و دانه های خام همراه با برگه های میوه ای خشک و 
تیره رنگ و نان های خشک کم نمک به جای بیسکویت ها 
)بهتر است از نان های حاوی مغزدانه ها یا سبزیجات 

استفاده کنید( پر کنند.

3. بیشتر ماهی بخورید 
تمایل  زنان  به  نسبت  مردان  نشان می دهند  آمارها 
کمتری به خوردن ماهی و تمایل بیشتری به خوردن 
گوشت  قرمز دارند. متاسفانه، همین مساله خطر ابتال به 
کلسترول خون، گرفتگی عروق و در نهایت سکته های 

قلبی منجر به مرگ را میان آنها افزایش داده است. 
گوشت های قرمز حجم باالیی از چربی های اشباع 
را در خود جا داده اند و اصرار به مصرف مداوم آنها 
در مردان، عالوه بر مشکالت نام برده، باعث افزایش 
خطر ابتال به بیماری کبد چرب هم می شود. نتیجه 
مهم این است که اگر آقایان می خواهند کیفیت زندگی 
خودشان را افزایش دهند، باید در طول هفته حداقل 
1 تا 2 وعده ماهی مصرف کنند. ماهی ها )خصوصا 
ماهی های چرب( حاوی اسیدهای چرب امگا3 و 
ویتامین D هستند که می توانند از طریق بهبود گردش 
خون در عروق خونی و کاهش کلسترول بد خون 
)LDL( باعث بهبود در عملکرد سیستم قلبی ـ عروقی 
شوند. البته هر وعده ماهی در طول هفته می تواند بین 

150 تا 300 گرم باشد. 

4. به نوع غالت مصرفی تان دقت کنید 
آقایان نسبت به خانم ها در طول روز غالت بیشتری 
مصرف می کنند؛ از برنج و نان تا انواع پاستا. این 
کار باعث می شود آنها احساس سیری مطلوب تری 

داشته باشند. حاال اگر می خواهید که غالت مصرفی 
روزانه را داشته باشید و از سالمتتان هم محافظت 
کنید، بهتر است سراغ غالت سبوس دار یا غالت کامل 
بروید. این غالت شامل برنج قهوه ای، انواع پاستای 
قهوه ای، نان های سبوس دار، نان جو، جو کامل، جو 

پرک و کینواست.

  نبایدها
1. نوع نوشیدنی های مصرفی را تغییر 

دهید 
متاسفانه بسیاری از آقایان عادت دارند هم در اوقات 
تنهایی و هم در جشن ها و مهمانی های مختلف از 
نوشیدنی های گازدار برای رفع تشنگی استفاده کنند. 
نوشیدنی های گازدار، عالوه بر قند و کالری سرشارشان، 
می توانند باعث دفع کلسیم از بدن شوند و خطر ابتال 
به پوکی استخوان در میانسالی را برای مردان افزایش 
دهند. حاال به این پوکی استخوان، مشکالت دیگری 
مانند اضافه وزن و دیابت ناشی از دریافت قند و کالری 
افزوده را هم اضافه کنید و ببینید چه فاجعه ای در 
کمین مردان نشسته است. توصیه می شود آقایان برای 
حفظ سالمت شان، از همین امروز نوع نوشیدنی های 
مصرفی را تغییر دهند و با افزودن حجم باالتری از 
شیر، دوغ کم نمک، آب و آبمیوه های طبیعی یا بدون 
به رژیم غذایی روزانه، گام بزرگی در  افزوده  قند 

جهت محافظت از سالمتشان بردارند. 

2. از فست فودها دوری کنید 
از آنجایی که مردان اشتهای بیشتری نسبت به زنان 
وعده های  بین  گاهی  و  دارند  خوردن  غذا  برای 
نمی کنند،  مصرف  میان وعده  به هیچ وجه  غذایی 
غذایی  وعده های  برای  که  است  طبیعی  بسیار 
اصلی )خصوصا زمانی که خارج از خانه هستند( 

به خوردن فست فودهای بسیار چرب و حاوی سس 
و پنیر فراوان تمایل شدیدی داشته باشند. از این رو، 
بیشتر  به دلیل مصرف  مردان  کرده اند  ثابت  آمارها 
فست فودها نسبت به زنان، دارای کلسترول خون 
باالتر، فشارخون باالتر و بیماری های قلبی بیشتری 
هستند. حاال اگر نمی خواهید که کیفیت یا کمیت 
زندگی به دلیل مصرف مداوم فست فودها به خطر 
بیفتد، باید 2 توصیه اساسی را عملی کنید. اول این که 
حتما بین وعده های غذایی اصلی، میان وعده هایی 
مانند میوه ها، لبنیات، نان های سبوس دار،  آجیل های 
خام یا میوه های خشک مصرف کنید و دوم اینکه 
هنگام گرسنگی ابتدا یک لیوان پر از آب ولرم بخورید 
و سپس تصمیم بگیرید که دوست دارید چه غذایی 
را برای خوردن آماده کنید یا سفارش دهید. به این 
ترتیب، تمایل شما برای مصرف مداوم فست فودها 
یا گوشت های فراوری شده بسیار کاهش پیدا می کند. 

3. درباره خوردن چربی ها تجدیدنظر 
کنید 

مصرف مداوم چربی ها همراه با غذا، از دیگر عادت های 
غذایی بسیار نادرست و رایج میان آقایان است. خوردن 
کره همراه با نان یا برنج، خوردن چربی های کبابی 
یا حتی خوردن گوشت های همراه با تکه های چربی 
مشهود، ازجمله عادت های بسیار نادرستی است که 
مستقیم و شدید بر افزایش کلسترول خون و افزایش 
خطر سکته های قلبی منجر به مرگ تاثیر می گذارد. 
بنابراین نه تنها توصیه می شود از همین امروز دور این 
عادت نادرست را خط بکشید بلکه توصیه مهم تر 
این است که همراه با تمامی وعده های غذایی اصلی، 
حداقل یک پیش دستی پُر )معادل 2 لیوان( از سبزی ها 

یا صیفی های تازه را مصرف کنید.
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آمارها نشان می دهند مردان نسبت به 
زنان تمایل کمتری به خوردن ماهی و تمایل 

بیشتری به خوردن گوشت  قرمز دارند. 
متاسفانه، همین مساله خطر ابتال به کلسترول 

خون، گرفتگی عروق و در نهایت سکته های 
قلبی منجر به مرگ را در میان آنها افزایش 

داده است. گوشت های قرمز حجم باالیی 
از چربی های اشباع را در خود جاداده اند و 

اصرار به مصرف مداوم آنها در مردان، عالوه 
بر مشکالت نام برده، باعث افزایش خطر ابتال 

به بیماری کبد چرب هم می شود

یکی از مواردی که در علوم تغذیه  سراسر جهان در تغذیه 
مردان مورد توجه قرار می گیرد، اصول تغذیه مردانه بعد از 
50 سالگی است. از آنجایی که پس از 50 سالگی متابولیسم 
بدن دستخوش تغییراتی می شود و معموال میزان فعالیت 
روزانه افراد )خصوصا آقایان( تا حد قابل توجهی پایین 
می آید، ضروری است همه آقایان بعد از 50 سالگی، 4 
اصل ساده اما مهم را در رژیم روزانه شان رعایت کنند. 

1. مصرف اسنک های چرب و شیرین به جای صبحانه 
امروز عادت داشته اید  تا  اگر  را کامال فراموش کنید: 
به جای صبحانه یک تکه کیک، شیرینی یا کلوچه همراه 
چای مصرف کنید،  باید بدانید این کار بعد از 50 سالگی 

اصال برای شما مجاز نیست. 
فعالیت  کاهش  متابولیسم،  کاهش  با  سن  این  در  شما 
و  هستید  مواجه  انسولین  به  بیشتر  مقاومت  و  فیزیکی 
چنین عادتی می تواند عالوه بر ایجاد خطر افزایش وزن، 
احتمال ابتال به بیماری دیابت نوع2 را هم در شما باال 
ببرد بنابراین به جای این کار بهتر است مقداری شیر با 
غالت صبحانه یا یک عدد تخم مرغ آبپز یا حتی یک لقمه 
نان و پنیر همراه با یک نوع مغز یا دانه خام مصرف کنید. 
این کار به پیشگیری از تحلیل عضالنی ناشی از افزایش 

سن هم کمک می کند. 
2. مصرف گوشت  قرمز را بسیار محدود کنید: اگر تا 
امروز هفته ای 2 یا 3 وعده گوشت قرمز مصرف می کرده اید، 
بهتر است پس از 50 سالگی این میزان مصرف را به یک 
بار در هفته محدود کنید، زیرا چربی های اشباع موجود 
در گوشت قرمز به دلیل اُفت متابولیسم بعد از 50 سالگی 
می توانند با سرعت بیشتری زمینه ابتال به گرفتگی عروق 
و سکته های قلبی را فراهم کنند. در عوض بهتر است 
به جای گوشت قرمز، حجم بیشتری از ماهی ها یا گوشت 

سینه ماکیان را در رژیم غذایی داشته باشید. 

3. تا حدامکان از فراورده های گوشتی دوری کنید: 
از آنجایی که خطر ابتال به سرطان های گوارشی )خصوصا 
سرطان روده بزرگ( همراه با افزایش سن بیشتر می شود 
به تمامی آقایان توصیه می شود بعد از 50 سالگی مصرف 
انواع فراورده های گوشتی )سوسیس، کالباس، همبرگر، 
ناگت و...( را به 2 یا 3 بار در طول سال محدود کنند و 
همین میزان مصرف محدودشده را نیز همراه با سبزی های 

فراوان و آب میوه های طبیعی مصرف کنند. 
4. چربی های سالم را جایگزین کنید: بعد از 50 سالگی 
و  فشارخون  کلسترول،  به  ابتال  افزایش خطر  به دلیل  و 
بیماری های قلبی، بهتر است مصرف چربی های ترانس و 
اشباع در رژیم روزانه مردان تا حد چشمگیری کاهش 
پیدا کند و به جای آن از چربی های مفید استفاده شود. 
براساس این جایگزینی باید لبنیات پرچرب، انواع پنیرهای 
فراوری شده )چدار، موزارال، پارمسان و...(، کره، روغن 
حیوانی، فست فودها و... جای خود را برای همیشه به 
روغن زیتون، روغن های گیاهی، لبنیات بدون چربی و 

مغزدانه های خام بدهند.

اصول غذا خوردن مردانه 
بعد از 50سالگی 

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدرضا وفا 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران


