
 شوید؟ چاق خواهید می هم شما

 

 هْوبًی کبس، هحل خبًِ، دس. کٌذ هی ّوشاّی سا هب ضذى الغش ٍ ٍصى کبّص صحجت گزاسی هی پب کِ جب ّش سٍصّب ایي

 !است ضذى چبق کیلَ یک ضذُ حتی آسصٍیطبى افشاد اص ثسیبسی هیبى ایي دس اهب. دیگش جبی ّش ٍ

 

 الغری

 

 .کشد خَاّین ثشسسی ّن ثب سا ضًَذ هی ٍصى افضایص ٍ اضتْب افضایص ثبػث کِ غزایی هَاد ثؼضی هقبلِ ایي دس

 

 سخت خیلی ّب ٍقت ثؼضی الغش افشاد ایٌکِ ػلت هؼوَالً. داسد اٍ طًتیک ثب قَی ثسیبس استجبط فشد ثذًی سبختبس

 است هؼٌی ایي ثِ جولِ ایي. ًذاسًذ چبقی استؼذاد افشاد ایي گَیٌذ هی ػبهیبًِ عَس ثِ. است ّویي ضًَذ هی چبق

 ّبی ساُ ثب ٍ ثبضین ثبَّش است الصم استؼذاد ایي ثش غلجِ ثشای. ضَد هی چبق هحذٍدی حذ تب ضخص ایي کِ

 .ثضًین دٍس سا استؼذادّب ایي َّضوٌذاًِ ٍ سالهت

 

  

 بودن الغر شایع دالیل

 

 :است صیش ّبی ػلت اص یکی هؼوَالً ًفش یک ثَدى الغش ثشای دالیل تشیي سایج

 طًتیک* 

 ًیبص هیضاى اص کوتش غزای خَسدى* 

 تحشک پش ٍ فؼبل صًذگی سجک داضتي* 

 حذ اص ثیص ٍسصش* 



 سبثقِ یب ٍ سٍحی، اختالالت خَسدى، اختالالت ّب، ًبتَاًی دلیل ثِ ّستٌذ الغش افشاد اص خیلی ثذاًیذ ّن سا ایي

 .ضذیذ جشاحی ػول یب ثیوبسی

 

 سًج ًبهجشدُ اختالالت اص کِ افشادی ثشای قغؼبً ٍلی کٌین هی ثشسسی ّن ثب سا ٍصى افضایص ّبی سٍش هب هقبلِ ایي دس

 .ثَد خَاٌّذ تَصیِ ایي ثشای ضشایظ ٍاجذ ثؼذ ٍ است ای صهیٌِ ثیوبسی دسهبى حل، ساُ ثْتشیي ثشًذ هی

 

 کشُ صهیٌی، ثبدام کشُ ثَدادُ، رستثشًجک، ٍ داًِ ضبُ هثل ّبیی داًِ صهیٌی، ثبدام آجیل، ٍ هغضّب ًظیش ّبیی چشثی

 اًذ هغزی هَاد ًیض ٍ کبلشیاص سشضبس گیبّی ّبی سٍغي ٍ آٍٍکبدٍ، ثبدام،

 

 !ثبضیذ خَسدى حبل دس اٍقبت ثیطتش

 

 اسائِ ثشای ّب سٍش ثْتشیي اص یکی ّب ٍػذُ هیبى ٍ ّب گَضت خَسدى ضَیذ، چبق خَاّیذ هی چشا ایٌکِ اص ًظش صشف

 .است ثذى ثِ کبلشی

 

 ًطبستِ، پشٍتئیي، حبٍی آى اص ٍػذُ 3 حذاقل یب ٍ ّب آى ی ّوِ کِ ثبضیذ داضتِ غزایی ٍػذُ 6 حذاقل کٌیذ سؼی

 کبهل ًبى ّوشاُ ثِ هشؽ سبًذٍیچ یک تَاًذ هی غزایی ٍػذُ ایي ثشای هثبل یک. ثبضذ چشثی ٍ سجضیجبت

 .ثبضذ کبَّ ثشگ یک ٍ صهیٌی سیت صیتَى، سٍغي هیضاًی داس، سجَس

 

 سا خَد ضذى چبق قیوت ثِ ٍ کٌیذ اهتحبى سا سبلن غزاّبی. ثخَسیذ غزا هطخص سبػبت دس ٍ سیضی ثشًبهِ عی

 کیلَ ًین تب گشم 052 ای ّفتِ تَاًیذ هی ضوب سٍش ایي ثب قغؼبً. ًکٌیذ ضَس ٍ چشة غزاّبی ٍ فَدّب فست قشثبًی

 .ضَیذ چبق

 

  

 



 ّستیذ؟ اضتْب ثی

 

 گبُ ضکٌجِ ایي اص ثتَاًیذ کِ داسد ٍجَد حقِ چٌذ ضَد، هی ضکٌجِ ٍ آسوبًی ثالی یک ضوب ثشای خَسدى کِ ٍقتی

 .کٌذ هی صیبد سا خَسدى ثِ ضوب اضتْبی کِ ّبیی سٍش. کٌیذ فشاس

 

 ثِ ضوب کِ غزایی خَسدى ًیستیذ، گشسٌِ کِ صهبًی. ثبضیذ داضتِ فؼبلیت ٍ ثشٍیذ ساُ کوی خَسدى غزا اص قجل* 

 سا ّب تشضی ٍ لیوَ آة هخصَصبً ّب ادٍیِ ٍ ّب دٌّذُ عؼن اص استفبدُ. ثبضذ کٌٌذُ کوک تَاًذ هی داسیذ ػالقِ آى

 .کٌیذ اهتحبى

 

 هوکي جبی تب کٌیذ سؼی پس. کٌذ سیش کبهال سا ضکوتبى تَاًذ هی چبی ٍ ًَضبثِ هیَُ، آة ٍ آة ضبهل هبیؼبت،* 

 تبهیي ثشای ٍ غزایی ّبی ٍػذُ ثیي آًکِ دیگش ًکتِ اهب. ًکٌیذ هصشف غزا ّوشاُ ثِ ٍ غزا قجل سبػت ًین سا هبیؼبت

 اص ثؼذ ٍ کٌیذ اًتخبة سا صا اًشطی ٍ پشکبلشی ّبی ًَضبثِ دٍؽ، ٍ ضیش هیَُ، آة ًظیش تش پشکبلشی هبیؼبت اٍل ثذى آة

 .کٌیذ هصشف ّن آة لیَاى یک آى

 هیَُ سبالد

 

 سا خشدضذُ ّبی هیَُ اًَاع اص ظشف یک کِ صهبًی هخصَصبً. ثبضذ اضتْبآٍس تَاًذ هی ّب هیَُ جزاة ٍ ضیشیي عؼن* 

 !ایذ؟ کشدُ اهتحبى سا پشتقبل ٍ کیَی تشکیت. کٌیذ هیل کبسّبیتبى دادى اًجبم حبل دس خَد کٌبس دس

 

. ًکٌیذ سیش سجضی ٍ هیَُ ثب سا خَد غزایی ٍػذُ قجل سبػت یک تب سبػت ًین اهکبى حذ تب ثگَیین ّن سا ایي اهب

 اضتْبی کلی ثِ تَاًذ هی ّب هیَُ هصشف دس افشاط اهب ضًَذ اضتْب افضایص ثبػث تَاًٌذ هی کن هقذاس دس ّب هیَُ

 دس کِ چشا. کٌیذ هصشف اصلی غزای اتوبم اص ثؼذ ًیض سا سجضی ٍ سبالد. کٌذ سشکَة سا اصلی غزایی ٍػذُ خَسدى

 .کٌذ سشکَة کلی ثِ سا گشسٌگی احسبس هؼذُ کشدى پش ثب تَاًذ هی خَسدى غزا ضشٍع

 

  

 



 !کٌٌذ هی چپبى صٍس ضوب ثذى ثِ سا کبلشی کِ غزاّبی

 

. گیبّی ّبی چشثی هخصَصبً. اًذ چشثی حبٍی عجیؼی غزاّبی هؼوَالً هغزی هَاد اص سشضبس ٍ پشکبلشی غزاّبی. 1

 کشُ صهیٌی، ثبدام کشُ ثَدادُ، رست ثشًجک، ٍ داًِ ضبُ هثل ّبیی داًِ صهیٌی، ثبدام آجیل، ٍ هغضّب ًظیش ّبیی چشثی

 .اًذ هغزی هَاد ًیض ٍ کبلشی اص سشضبس گیبّی ّبی سٍغي ٍ آٍٍکبدٍ، ثبدام،

 

 ایي اهب. دّذ هی اسائِ فشد ثذى ثِ سا گیبّی ّبی چشثی ًظیش صیبدی کبلشی ًیض ٍ هغزی هَاد ًیض حیَاًی ّبی چشثی. 0

 ثبالی هقبدیش ٍ هذاٍم هصشف قغؼی ًتیجِ کلستشٍل افضایص ٍ ّستٌذ اضجبع چشثی حبٍی ّوچٌیي ّبی چشثی

 لجٌیبت اص کوتشی هقبدیش سپس کٌیذ، اًتخبة سا گیبّی ّبی سٍغي ٍ ّب چشثی اٍل ّب چشثی هصشف دس پس. ّبست آى

 ضوب کلستشٍل ٍ خَى چشثی افضایص ثِ هٌجش ضوب ٍصى افضایص کبس ایي ثب. حیَاًی ّبی چشثی آخش دس ٍ چشة کن

 پش لجٌیبت ثیطتش کبلشی دسیبفت ثشای تَاًیذ هی است، عجیؼی ٍ ًشهبل سغح دس خًَتبى کلستشٍل اگش. ضذ ًخَاّذ

 D ٍیتبهیي ٍ کلسین کبلشی، پشٍتئیي، هٌجغ ثْتشیي تَاًذ هی گشدٍ ٍ پٌیش ٍ ًبى لقوِ یک. کٌیذ اًتخبة ًیض سا چشة

 .ثبضذ ًبقبثل ٍػذُ هیبى یک ػٌَاى ثِ

 

. دّذ هی اسائِ ثذًتبى ثِ سا ثبالیی کبلشی حجن ّب آى هصشف کِ ّستٌذ غزایی هَاد دیگش اص خطک ّبی هیَُ. 3

 خطک ّبی هیَُ اص لیَاى ًصف. ضَد هی ثیطتش هصشف ثِ توبیل ثبػث ضبى اًذاصُ ثَدى کَچک ٍ ّب آى آة کن حجن

 .دٌّذ هی ثذى ثِ سا کیلَکبلشی 022 هیضاى

 هوکي جبی تب کٌیذ سؼی پس. کٌذ سیش کبهال سا ضکوتبى تَاًذ هی چبی ٍ ًَضبثِ هیَُ، آة ٍ آة ضبهل هبیؼبت،

 ًکٌیذ هصشف غزا ّوشاُ ثِ ٍ غزا قجل سبػت ًین سا هبیؼبت

 

 هغزی ٍ کبلشی پش غزای چٌذ اهب

 

 کِ داًیذ هی. اًذ پیچیذُ ّبی کشثَّیذسات هٌبثغ تشیي غٌی داس سجَس آسد اص ضذُ تْیِ ضیشیٌی ٍ ًبى ٍ غالت

 B ّبی ٍیتبهیي غٌی هٌجغ ثبضذ کبهل آسد ّب آى آسد اگش اهب کٌٌذ هی ٍاسد اضبفِ کبلشی هب ثذى ثِ تٌْبی ّب ضیشیٌی

 هؼبدل کِ ضیشیٌی دست کف یک کِ دسحبلی داسد اًشطی کیلَکبلشی 72 حذٍد ًبى دست کف یک هثالً. ثَد خَاٌّذ

 ثب سا ضیشیٌی ایي ًیست ثذ. کٌذ هی ٍاسد ثذى ثِ اًشطی کیلَکبلشی 152 حذٍد ثَد خَاّذ ضیشیٌی گشم 02 تقشیجبً

 .ایذ سبختِ خَد ثشای دیگش اًشطی پش ٍ سبلن ی ٍػذُ هیبى یک کبس ایي ثب. کٌیذ ّوشاُ هیَُ تکِ چٌذ



 

 کیلَکبلشی 002 هؼبدل آى لیَاى ّش کِ است پیچیذُ ّبی کشثَّیذسات اص دیگشی کبلشی پش هٌجغ هبکبسًٍی ٍ پبستب

 ٍ سبلن غزایی ٍػذُ یک لیوَ ٍ تبصُ سجضیجبت ٍ فشًگی گَجِ سس ثب هبکبسًٍی ایي ّوشاّی. داضت خَاّذ اًشطی

 .ثبضذ کن ًوک ّوشاُ ٍ گیبّی ّبی سٍغي ثب است ثْتش هبکبسًٍی ایي عجخ. داد خَاّذ اسائِ سا کبلشی پش

 

 ضوب اگش. است آسام فشآیٌذ یک ضذى چبق ٍ گشفتي ٍصى کشدى، کن ٍصى ٍ ضذى الغش هثل دسست ًکٌیذ فشاهَش

 ثِ ّذف ایي ثِ سسیذى ثشای ّب سٍش ایي داسیذ، ػضالًی تَدُ ٍ ٍصى افضایص ثِ ًیبص ٍ ّستیذ ٍصى کن کٌیذ هی فکش

 خَد دسهبى سطین یب پضضک ثب حتوبً غزایی سطین یب ٍسصش ّش ضشٍع اص قجل است الصم اهب. کشد خَاٌّذ کوک ضوب

 .کٌیذ هطَست

 


