
 

 منع مصزف بعضی اس غذاها در رسمی کاران
از ثؼضکی هکَاغ اکیایی ًبهٌبسکت      هخصَصکب  رزهکی رکبراى    تک رزم، صالح است ٍرزضکابراى  فرٍضگبُ ایٌترًتی رزهیثر اسبس تحقیقبت 

رِ از آى ّب استفبغُ ًاٌٌد تَصیِ هب ایي است ثب ایي هَاغ ػیایی آضٌب ضَید ٍ از هصرف زیبغ آى ّکب ررّیکس   اجتٌبة رٌٌد ٍ ثِ یبغ غاضتِ 

 .رٌید

یک ٍػدُ ًبهٌبست ایایی ثدى را آضفتِ ًوی رٌد، غقیقب  هثل یک ٍػدُ سبلن ایایی رِ ًوی تَاًد ثالفبصلِ سجت هطکبّدُ ًتکبیع ػکبلی    

بزغ، اگر ضوب هتَجِ ضَید رِ ردام ػبغات غر طَل هدت هی تَاًٌد تبثیر گیار ثبضٌد، آًگکبُ ثبیکد ٍ   ضَغ، ثدى خَغ را ثر ربیِ ػبغات هی س

 .ًجبید ّب را غر زهبى هصرف ایا تطخیص هی غّید ٍ ّوچٌیي هی تَاًید ثِ هرٍر ثدًی تَاًوٌد ٍ خَش فرم غاضتِ ثبضید

 همیشه ها

. طِ ثب ایاّبی سرخ ررغُ، رٌیری یب سجسیجبت ثستِ ثٌدی ضدُ حرف ًویکسًین هب غر راث: غر ّر ٍػدُ سجسیجبت ٍ ررٍتئیي هصرف رٌید- 

سجسیجبت تبزُ ًِ تٌْب سرضبر از ٍیتبهیي ٍ آًتی ارسیداى ّستٌد، ثلاِ آة ٍ فیجری رِ غارًد سجت هی ضَغ ثِ ضوب حس سیری غسکت  

ادغ چطکبیی خیلکی زٍغ ثکِ ایکي تاییکرات اکیایی       ایاّبی سبلن ضبید ثرای هدت زهبًی طؼوی رسل رٌٌدُ غاضتِ ثبضٌد، اهب . ریدا رٌد

هطبلؼبت ثسیبری تکب ثکِ حکبل ًطکبى غاغُ رکِ ثرًبهکِ ّکبی        . غر رٌبر ایي سجسیجبت حتوب  ررٍتئیي ّن هصرف هی رٌید .ػبغت هی رٌٌد

ثکب  رفکتي سکرػت     ایایی ضبهل ررٍتئیي هی تَاًٌد ثِ هْبر اضتْب روک ررغُ ٍ غر ثدى ًیس ػضلِ سبزی رٌٌد، افسایص ثبفت ػضالًی ثِ

 .سَخت ٍ سبز ّن روک هی رٌد

چرثی ّبی خَة ثِ رکن  . ّرچِ تب ثحبل راجت ثرًبهِ ّبی ایایی رن چرة ضٌیدُ اید را فراهَش رٌید: چرثی ّبی سبلن هصرف رٌید- 

ی ثکِ  خَة  را افسایص هی غّد، ّوچٌیي ثبثت ضدُ است رِ چرثی ّکبی سکبلن حتک     HDL ثد  روک هی رٌٌد ٍ هیساى  LDL ضدى

ثِ هقدار هصرف چرثی ایر اضجبع ٍ چرثی ّبی رکِ غارای حلقکِ ّکبی ایکر اضکجبع اکیاّبیی       . ربّص چرثی ضاوی هی تئبًد روک رٌد

ّوِ ایي هَارغ را ضوب هکی تَاًیکد رٍی اطالػکبت تاییکِ ای ثسکتِ      )ّستٌد تَجِ رٌید ٍ هراقت ثبضید چرثی ّبی اضجبع آى زیبغ ًجبضد 

 .ٍاي زیتَى ٍ آجیل ّب اًتخبثی ثسیبر هٌبست ّستٌدر(. ّبی ایایی رٍیت رٌید

هٌبست تریي رٍش ثرای اثجبت یک ثرًبهِ ایایی خَة ایي است رِ خَغتبى هسکئَلیتص را ثکر   : ثرًبهِ ریسی، آهبغُ ررغى، ثستِ ثٌدی- 

غر ریف، هبضکیي  . ستِ ثٌدی رٌیدریطٌْبغ هی ضَغ ایاّب را حتوب  غر خبًِ ثپسید ٍ ّر زهبًی رِ اهابى غاضت ثرای خَغ ث. گرغى ثگیرید

ٍ سبک ثبضگبُ خَغ ّویطِ آة ٍ هیبى ٍػدُ ای سبلن ٍ هقَی ًگْداری رٌید، ثب ایي ربر ضکوب غیگکر هججکَر ًیسکتید از ثیکرٍى اکیایی       

 .ًبسبلن ثخرید

غر . راغُ قکَیی غارًکد  ررخَری ثرای ّوِ هب اتفبق هی افتد حتی آًْکبیی رکِ ػسهطکبى ٍاقؼکب جکدی ثکَغُ ٍ ا      : ثب خَغتبى هْرثبى ثبضید- 

ّوچیي هَاقؼی ّر ربری هی رٌید فقط خَغ زًی ًاٌید ایي ربر ضوب اٍضبع را ثدتر هی رٌد، یای از ثخکص ّکبی غًجکبل رکرغى ثرًبهکِ      

 .سککککبلن ایککککي ثککککَغُ رککککِ غر هککککَرغ خککککَغ ٍ اًتخککککبة ّبیتککککبى حککککس خککککَة ٍ رضککککبیت ثخطککککی غاضککککتِ ثبضککککید 
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 هزگش ها

را ضٌیدُ اید، ًَضبثِ، آة هیَُ ٍ غیگر ًَضیدًی ّبی سرضبر از قٌد ثسرگتریي هَاًغ ثر سکر راُ ثجکبت   ضوب قجال ّن ایي : ًَضیدى ربلری- 

ایي هَارغ ّیچگًَِ هَاغ هایی حقیقی غر خَغ ًدارًکد ٍ اصکَ  ثکِ جکس قٌکد چیکس غیگکری ًیسکتٌد ٍتٌْکب          . ثرًبهِ ایایی خَة ّستٌد

ثِ غًجبل غستَر ّبی اسوَتی ثبضید رِ حبٍی فیجر، ررٍتئیي ٍ چرثی ّکبی   ضوب ثبید. استثٌبیی رِ هی ضَغ غر ًظر غاضت اسوَتی است

 .سبلن ّستٌد

رٍغُ را ثب هکَاغ هاکیی رکر    . ٍقتی ضوب تصوین ثِ تاییر غاغى ثدى خَغ هی رٌید، تٌْب هَاغ هایی رلید ربر است: جب اًداختي ٍػدُ ّب- 

. اکیاّبی سکبلن ٍ خکَة ثخَریکد    . ٍ ربیدار ًگِ غاضتي ثدى است ایي ربر ثْتریي رٍش ثرای ربّص ٍزى. رٌید رِ ضاوتبى رَچک ضَغ

رٍزی چْبر تب ضص ٍػدُ رَچک هیل رٌید ٍ هطوئي ضکَید غر  . ضوب ثبید ثداًید رِ ایي ایا از رجب آهدُ ٍ از چِ چیسّبیی غرست ضدُ

 .ّوِ آًْب ررٍتئیي ًیس ًقطی اصلی را ایفب هی رٌد

اهب ایي را ثداًید رکِ اکیاّبی سکرخ ضکدُ     . ثَغین رِ گبّی اهابى غارغ غچبر ررخَری ثطَید ثلِ قجال  گفتِ: خَرغى ایاّبی سرخ ضدُ- 

ایاّبی سکرخ ضکدُ ثکِ صکَرت      .ایي ایاّب غر ثدى ثطدت ًقطی ربهال هخرة غارًد. تٌْب چیسی است رِ ّویطِ ثبید از آًْب غٍر ثوبًید

ر هبًدى از آًْب را سخت ررغُ، اهب هیساى چرثی اضجبػی رکِ چٌکیي   ّستٌد ٍ ثِ ّویي غلیل غٍ( ارزاى ٍ آسبى ) گسترغُ ای غر غسترس 

 .ایاّبیی غارًد ربفی است رِ ّر رسی را از خَرغًطبى ثترسبًد

 .غر ًتیجِ سؼی رٌید از ًابت گفتِ ضدُ ًْبیت استفبغُ را ثرغُ ٍ غر ثرًبهِ رٍزاًِ خَغ قرار غّید
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