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حمزه بوربور  -پزشک

احساس بيحالي و خستگي بعد از صرف غذا ،ناشي از خوردن غذاهاي نادرست است.
ترفن��د ،اين اس��ت :غذاهايي را انتخ��اب کنيد که انرژي را تدريج��اً آزاد ميکنند و به
ن را افزايش ميدهن��د و از مصرف غذاهاي داراي قند باال
مدت آ 
آرام�� 
ي و در طوالني ّ
که قند آنها بهسرعت آزاد ميشود ،بپرهيزيد .شما ميتوانيد با هر لقمهي غذايي که
ميخوريد به جنگ خستگي برويد.

فصل ،زمان وجود انواع کلمهاس��ت که سرش��ار از ویتامین  Cهستند .این موا ِّد غذایی
همچنین حاوی امالح معدنی و آنتی اکسیدانهای مفید برای بدن هستند .از خوردن
انواع کلم غفلت نکنید .بخار پز کردن کلمها باعث میش��ود ویتامین کمتری از دست
بدهند .به همراه انواع غذاهایتان از کلم بروکلی و برگ ریزشدهی کلمهای سبز و قرمز
استفاده کنید.

مغزها و دان ه ها را ج ِّدی بگیرید

جگر ،سبزیجات خشک ،شکالت

مغزها و دانهها ،موا ِّد غذايي ارزش��من ِد حاوي پروتئين با کيفيت باال و چربيهاي سالم
امگا 3س��الم هستند و بس��ته به نوعی که انتخاب میکنید ،ميتوانيد مقادير مناسب
منيزي��م ،منگنز ،فس��فر ،آهن ،ويتامينه��اي  B1 ،B2و B6که همگ��ي توليد انرژي
ميکنند ،دريافت نماييد.

این مواد غذایی حاوی آهن هس��تند .اگر به میزان کافی گوش��ت قرمز مصرف نکنید
ام��کان ندارد بدنتان آهن کافی داش��ته باش��د .زمانی که بدن ب��ا کمبود آهن مواجه
باشد (حتی به میزان کم) احساس خستگی امان آدم را میبرد .جگر منبع آهن است.
همچنین در هر  100گرم ش��کالت س��یاه  10.7میلی گرم آهن وجود دارد .به همین
علّت توصیه میکنیم روزانه یک ت ّکه شکالت سیاه میل کنید.

تخ��م کدو تنبل يا ک��دو حلوايي ،مغز ب��ادام و فندق همگي منابع خوب��ي از منيزيم
هستند که به مبارزه با خستگي کمک ميکنند .تريپتوفان موجود در دانههاي کنجد،
آفتابگردان ،کدو تنبل ،گردو و بادام ،در مبارزه با خس��تگيهاي عاطفي و روحی بسیار
کيفيت باال هس��تند که
موثر هس��تند .تمام مغزها و دانهها منابعی عالي از پروتئين با ّ
بدن ما آنها را به انرژي از دس��ت رفته تبديل ميکن��د .ا ّما آنچه در مغزها و دانهها
وجود دارد که باعث مبارزه عليه خستگي ميشود ،وجود منابع غني از اسيدهاي چرب
چربي ضروري و مورد نياز بدن ش��ناخته ش��ده است که

امگا 3اس��ت .امگا 3بهعنوان
ي غذاها را پايينتر ميآورد ،بلکه مانند يک منبع فوقالعاده
نه تنها ش��اخص گليسم 
انرژي نيز عمل مينمايد.
چه موقع بخوريم؟
متوسط ،کليدي براي بهر ه مندي از مزاياي مغزها و دانههاست .يک وعد ه
مصرف مقدار
ّ
متوسط از دانهها ،برابر يک اونس است .این مقدار حدود معادل يک کف دست
مقدار
ّ
پر از دانههاست .در طول روز هميشه بستهی يک نفره از تنقّالت سالم و مفيد برداريد
و از آنها استفاده کنید.
به میزان کافی موا ِّد ّ
مغذی جذب کنید
فقط ویتامینها و مواد معدنی میتوانند بهخوبی انرژی از دس��ت رفتهی شما را تأمین
کنند .اگر به طور مرتّب از ذخیرهی انرژیتان استفاده میکنید بدون این که جایگزینی
برای آن داشته باشید خیلی زود به اصطالح باکتان خالی میشود .بهترین و سالمترین
عصرانه برای تأمین انرژی این است که یک پیاله سوپ سبزیجات میل کنید .این سوپ
سرشار از ویتامینها و مواد معدنی است.
کلم بخورید
خداوند در طبیعت نعمتهایی آفریده اس��ت که سرش��ار از موا ِّد ّ
ی هس��تند .این
مغذ 

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ دو

از منیزیم غافل نشوید
کمبود منیزیم نیز باعث ایجاد احساس خستگی و اختالالت خواب میشود .زمانی که
مس��یری را پیاده میروید و احساس خستگی زیادی به خصوص در پاهایتان میکنید
ب��ه احتمال زیاد بدنتان با کمبود منیزیم مواجه اس��ت .دانهه��ای کامل ،انواع لوبیاها
و س��بزیجات برگ سبز سرش��ار از منیزیم هس��تند .حتی میتوانید با نظر پزشک از
مکملهای منیزیم استفاده کنید.
ّ
روزانه سه وعدهی غذایی و نان
اگ��ر صبحانه نخورده از منزل خارج میش��وید و برای ناهار یک س��اندویچ یا مقداری
س��االد میل میکنید و زمانی که به منزل بر میگردید به بهانهی این که میل ندارید
از خیر ش��ام هم میگذرید تعجبی ندارد که مدام احس��اس خس��تگی کنید و خواب
راحتی نداش��ته باشید .حتّی زمانی که نان را از برنامهی غذاییتان حذف کرده باشید
نیز خس��تگی به سراغتان خواهد آمد .با حذف نان ،گلوسیدهایی را که وظیفهی آنها
تأمین انرژی بدنتان است ،از دست میدهید .برای تأمین انرژی بدنتان الزم است که
روزانه حداقل  150گرم نان (کامل) میل کنید .به یاد داشته باشید که نان کامل نانی
است که سبوس آن گرفته نشده باشد .در بین نانهای معمولی ،سنگک مناسبترین
نانی است که میتوانید میل نمایید.
اگر میخواهید س��رزندگی و نش��اط خود را بازیابید از هیچ وعدهی غذایی صرف نظر
نکنید .صبحانهی کامل (نان ،لبنیات ،میوه) میل کنید .برای ناهار و شام گوشت ،ماهی،
تخم مرغ ،نان ،سبزیجات ،میوه و ماست را فراموش نکنید .البتّه منظورمان این نیست
که همهی این مواد را یکجا و با هم استفاده کنید .بلکه غذای خود را بهگونهای انتخاب
کنید که در طول هفته مجموعهای از این خوراکیها را به صورت و به اندازهی مناسب
استفاده کرده باشید.

