
6 راهکار ساده برای مدیریت غذایی در تعطیالت نوروز

هوشمندانه غذا بخورید!
یکی از مشکالت رایجی که معموال 
بعد از ایام تعطیالت برای بسیاری 
به  ابتال  می شود،  ایجاد  افراد  از 
مشکالت  تشدید  یا  اضافه وزن 
متابولیکی مانند فشارخون، چربی خون یا قند خون 
باالست. متخصصان تغذیه بر این باورند که تعطیالت 
و دورهمی هایی که در ایام عید برگزار می شوند، 
نظم غذایی خانواده را مختل می کنند و همین مساله 
می تواند به سادگی فرد را به سمت ابتال به اضافه وزن 
و عوارض ناشی از آن هدایت کند. از این رو، در ادامه 
این مطلب در صفحه »سفره سالم« به 6 راهکار ساده 
برای مدیریت برنامه غذایی در تعطیالت می پردازیم. 

1 حجم وعده های غذایی تان را 
کنترل کنید 

معموال در ایام تعطیالت که تمامی اعضای خانواده 
در کنار یکدیگر هستند، حجم و ساعت خوردن 
وعده های اصلی غذایی تغییر می کند. اگر جزو آن 
گروه از خانواده هایی هستید که در روزهای تعطیل 
سال صبحانه مفصلی مصرف می کنند، بهتر است که 
وعده ناهار و شام را سبک تر بگیرید و در عوض یک 
وعده به میان وعده ها اضافه کنید. درواقع، بهتر است 
که حجم اصلی کربوهیدرات های مصرفی در وعده 
صبحانه تعطیالت گنجانده شود و حجم بیشتری از 
پروتئین ها، فیبرها )سبزی ها، ساالدها و حبوبات( یا 
غذاهایی مانند خوراک ها و سوپ ها برای وعده ناهار 
و شام در نظر گرفته شوند. غیر از سه وعده اصلی 
می توانید یک میان وعده صبح، یک میان وعده عصر 
و یک میان وعده حدود یک ساعت قبل از خواب 
داشته باشید. هنگام انتخاب مواد غذایی مختلف برای 
وعده ها و میان وعده های غذایی، کالری آنها را هم در 
نظر بگیرید تا بعد از تعطیالت دچار اضافه وزن و چاقی 
نشوید. مثال اگر می خواهید یک غذای ساندویچی 
سنگین با فرزندان تان میل کنید، بهتر است که این غذا 
را در وعده ناهار مصرف کنید و برای وعده شام یک 
بشقاب ساالد سبزیجات یا یک کاسه سوپ رقیق در 
نظر بگیرید. در این صورت می توانید تعادل مناسبی در 
دریافت کالری روزانه ایجاد کنید و بعد از تعطیالت 

دچار اضافه وزن نشوید. 

2 حدود 10 دقیقه به سیستم گوارشی 
استراحت بدهید 

بعضی افراد عادت دارند که در تعطیالت یا زمانی که 
با اعضای خانواده دور یک میز می نشینند، با سرعت 
باالیی غذا بخورند. غذا خوردن با سرعت باال باعث 

می شود که پیام سیری به موقع به مغز نرسد 
و شما با پرخوری و اضافه وزن مواجه 

شوید. اگر در ایام تعطیالت وعده های 
غذایی مفصلی را در کنار اعضای 

خانواده میل می کنید، حتما 
دقیقه   10« قانون  به 

پایبند  استراحت« 
باشید. براساس این 

قانون، شما باید زمانی 
که حدود دوسوم از حجم 

بشقاب غذایتان را میل کرده اید، 
دست از غذا خوردن بکشید و خودتان 

را 10 دقیقه با کارهایی مانند صحبت کردن، 
خوردن ساالد یا نوشیدن مایعات سرگرم کنید. 

بعد از 10 دقیقه، دوباره به بشقاب غذای اصلی 
برگردید و حاال فکر کنید که آیا واقعا به اندازه 
خوردن یک سوم باقیمانده غذا اشتها دارید یا کامال 

سیر شده اید. اگر کامال سیر شده بودید، باقی غذا را 
برای وعده بعدی کنار بگذارید. همین قانون بسیار 
ساده اما کاربردی می تواند جلوی اضافه وزن ناشی 

از پرخوری در تعطیالت را بگیرد. 

3 با شکم گرسنه به مهمانی نروید 
شکم  با  که  دارند  عادت  افراد  بعضی  متاسفانه 
کامال گرسنه به مهمانی بروند. این عادت نادرست 
باعث می شود که تمایل فرد به خوردن شیرینی ها و 
کربوهیدرات های نشاسته ای افزایش یابد. از آنجایی 
که معموال تعداد مهمانی ها در ایام تعطیالت زیاد 
است، همین یک عادت نادرست می تواند عامل 
ابتال به اضافه وزن شما بعد از ایام تعطیالت شود. 
به همین دلیل هم توصیه می شود که پیش از رفتن 
به مهمانی حداقل یک تا دو عدد میوه فصل یا یک 
لیوان شیر به همراه یک عدد خرما یا یک لقمه 
کوچک نان و پنیر یا یک عدد نان تست به همراه 
کره مغزها مصرف کنید. خوردن یک عدد خرما 
با یک عدد گردوی کامل یا پنج عدد بادام یا پنج 

عدد پسته هم می تواند در تنظیم اشتهای شما پیش 
از رفتن به مهمانی موثر باشد. 

4 در انتخاب نوشیدنی ها هوشمندانه 
عمل کنید 

معموال بسیاری از افراد در مهمانی ها یا دورهمی های 
خانوادگی در ایام تعطیالت، به مصرف نوشیدنی های 
پرکالری مانند انواع نوشابه های گازدار عادت دارند. 
همین عادت نادرست و بسیار پیش پاافتاده اگر برای 
چند روز پشت سرهم تکرار شود، می تواند به سادگی 
عاملی برای افزایش وزن و چاقی موضعی در ناحیه 
شکم و پهلوها باشد. از این رو، توصیه می شود که در 
مهمانی های تعطیالت به جای نوشیدنی های شیرین و 
گازدار، از آب ساده یا آب طعم دارشده با تکه های میوه 

طبیعی و مقدار کمی عسل استفاده کنید. 

5 قانون 80/20 را دست کم نگیرید 
که  دارند  عادت  خانواده ها  از  بسیاری  متاسفانه 
در ایام تعطیالت مصرف فراورده های گوشتی یا 

گوشت های کبابی را افزایش دهند و استفاده از میوه ها 
یا سبزی های تازه را نادیده بگیرند. اگر می خواهید 
بعد از ایام تعطیالت دچار اضافه وزن، افزایش فشار 
و چربی خون یا مشکالت گوارشی نشوید، بهتر است 
قانون 80/20 را در رژیم تعطیالت خودتان رعایت 
کنید. براساس قانون 80/20، شما می توانید 80 درصد 
از برنامه غذایی را به صورت رژیم غذایی سالم داشته 
باشید؛ مثال از میوه ها و سبزی های تازه استفاده کنید، 
حبوبات پخته شده به همراه ساالد سبزیجات بخورید، 
انواع گوشت را با روش های سالم تری مانند آب پز، 
بخارپز یا تنوری مصرف کنید، یا از غالت سبوس دار 
در برنامه غذایی تان کمک بگیرید. در 20 درصد از 
موارد در ایام تعطیالت می توانید رژیم غذایی کمتر 
سالم داشته باشید. مثال در این 20 درصد می توانید 
از گوشت های کبابی یا فراورده های گوشتی، انواع 
پنیرهای فراوری شده، سس ها و نوشابه های گازدار 
استفاده کنید. به این ترتیب هم ولع شما برای خوردن 
غذاهای کمتر سالم فروکش می کند و هم مواد غذایی 

مغذی را در طول هفته دریافت می کنید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

1. سعی کنید مدیریت زمان خواب تان را در ایام تعطیالت مختل 
نکنید. متاسفانه بسیاری از خانواده ها در ایام تعطیالت شب ها 
خیلی دیر می خوابند و صبح ها هم خیلی دیر بیدار می شوند. 
همین مساله باعث می شود که آنها در خوش بینانه ترین حالت 
ممکن، یک وعده غذایی مانند صبحانه یا ناهار را حذف کنند و 
در شرایط بدتر هم یک میان وعده را از برنامه غذایی کنار بگذارند. 
حذف وعده ها و میان وعده های غذایی در ایام تعطیالت، تمایل 
به ریزه خواری یا مصرف خوراکی های چرب، شور و شیرین را 
افزایش می دهد. همین افزایش تمایل می تواند به سادگی عاملی برای 
افزایش وزن و به خطر افتادن سالمت بعد از ایام تعطیالت باشد. 
2. سعی کنید به جای انواع تنقالت ناسالم، از تنقالت سالم در ایام 
تعطیالت استفاده کنید. مثال آجیل های خام را جایگزین آجیل های 
شور کنید یا اگر قرار است در مهمانی یک عدد شیرینی بخورید، 
سعی کنید مصرف شیرینی ها را در خانه خودتان کنار بگذارید. 
حتما حواس تان باشد که در دید و بازدیدهای عید نوروز، به 
اندازه کافی از میوه ها و صیفی های مختلف استفاده کنید. به ازای 
هر شیرینی یا شکالتی که مصرف می کنید،  حداقل یک عدد میوه 
بخورید و تا جایی که می توانید هم مصرف شیرینی ها، شکالت ها 
و انواع آجیل های شور را در طول روز محدود کنید. در کنار 
انواع میوه ها،  مصرف سبزی ها یا صیفی ها برای دریافت فیبر 

غذایی بیشتر را هم فراموش نکنید. 
3. سعی کنید در ایام تعطیالت کمتر از خودروی شخصی استفاده 
کنید یا حداقل روزی یک تا دو ساعت با اعضای خانواده به یک 
محیط باز مانند پارک بروید و در آنجا ورزش های دسته جمعی 
و مفرح خانوادگی یا حتی یک پیاده روی یا دوچرخه سواری 
ساده را انجام بدهید. بی تحرکی یا کم تحرکی در ایام تعطیالت 
یا چاقی های موضعی  اضافه وزن  به  ابتال  از مهم ترین عوامل 

بعد از این ایام است. 
4. هرچند که انواع مغزدانه ها و آجیل های خام در گروه خوراکی های 
مغزدانه ها  که  باشید  داشته  خاطر  به  اما  می گیرند،  قرار  سالم 
حاوی کالری باالیی هستند و به هیچ وجه نباید در مصرف آنها 

زیاده روی کنید. 
5. برای حفظ سالمت خود و مهمان ها سعی کنید از شیرینی های 
بدون خامه، خشک و کم شیرین که حاوی مغزدانه های خام یا 
میوه های خشک هستند، برای ایام تعطیالت نوروز استفاده کنید. 
هرچقدر که شیرینی های عید کوچک تر باشند، برای مهمانی و 
دید و بازدید هم مناسب تر هستند و کالری، چربی یا قند کمتری 

به بدن می رسانند. 
6. متاسفانه بعضی افراد در ایام تعطیالت نوشیدن آب کافی 
را پشت گوش می اندازند. همین مساله می تواند باعث ابتال به 
یبوست، بدخلقی یا حتی ایجاد حس رخوت و کسالت در آنها 
شود. به همین دلیل هم همیشه یک بطری پر از آب نزدیک 
خودتان داشته باشید و قبل از اینکه احساس خشکی در دهان 
شروع شود، یک جرعه آب بنوشید. سعی کنید در ایام تعطیالت 
حداقل روزانه 6 تا 8 لیوان آب ساده مصرف کنید و از مصرف 

حجم باالی قهوه و چای غلیظ خودداری کنید. 
7. از آنجایی که معموال میان وعده ها یا خوراکی های مختلفی 
در ایام تعطیالت مصرف می شوند، بهتر است که در این روزها 
حجم وعده های غذایی اصلی تان را کمی کاهش دهید تا بتوانید 
تعادل مناسبی در کالری دریافتی نهایی روزانه تان ایجاد کنید. 

7 توصیه عیدانه 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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6   از میوه ها و سبزیجات غافل نشوید
گاهی شیرینی ها، شکالت ها و انواع اسنک های چرب، شور و شیرین 
در میان وعده ایام تعطیالت جایگزین میوه ها، سبزی ها و لبنیات 
می شوند. همین جایگزینی نادرست می تواند عاملی برای ابتال 
به یبوست مزمن، افزایش فشارخون، افزایش کلسترول خون 
و افزایش وزن بعد از ایام تعطیالت باشد. به همین دلیل هم 
تعطیالت،  ایام  در  که  می شود  توصیه  خانواده ها  تمامی  به 
بودجه بندی مصرف خوراکی های را فراموش نکنند. تمام اعضای 
خانواده در تمامی گروه های سنی و جنسی باید روزانه 2 تا 4 عدد 
میوه فصل و 3 تا 5 فنجان از سبزیجات یا صیفی های مختلف مصرف 
کنند. در کنار اینها، استفاده از آجیل های خام یا لبنیات کم چرب در میان وعده ها 
توصیه می شود. انواع شیرینی یا اسنک های چرب و شور می توانند به صورت 
بسیار محدود و نهایتا هفته ای یک یا دو مرتبه مصرف شوند. در غیر این صورت، عوارض 

متعددی برای شما به همراه خواهند داشت.

اگر در ایام تعطیالت وعده های غذایی 
مفصلی را در کنار اعضای خانواده میل 

می کنید، حتما به قانون »10 دقیقه 
استراحت« پایبند باشید. براساس این 
قانون، شما باید زمانی که حدود دوسوم 

از حجم بشقاب غذایتان را میل کرده اید، 
دست از غذا خوردن بکشید و خودتان را 

10 دقیقه با کارهایی مانند صحبت کردن، 
خوردن ساالد یا نوشیدن مایعات سرگرم 

کنید. بعد از 10 دقیقه، دوباره به بشقاب 
غذای اصلی برگردید و حاال فکر کنید 

که آیا واقعا به اندازه خوردن یک سوم 
باقیمانده غذا اشتها دارید یا کامال سیر 
شده اید. همین قانون بسیار ساده اما 

کاربردی می تواند جلوی اضافه وزن ناشی 
از پرخوری در تعطیالت را بگیرد

7سفره سالم


