
   خواسنت ، توانسنت است                                                                                                                                           1

سخنی با خانواده ها 

برنامه جامع پیشگیری و کنترل اضافه وزن کودکان 
و نوجوانان

سالم
همان طور که می دانید از یک سو به دلیل ویژگی رشد و 
تکامل در سنین کودکی و نوجوانی و از سوی دیگر به دلیل 
پی ریزی بیماری های بزرگسالی از اوان زندگی، پیشگیری 
زندگی  دوران  این  در  تغذیه  و  رشد  اختالالت  درمان  و 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا سال ها قبل، کمبود 
وزن و سؤ تغذیه سردسته ی این اختالالت بود. خوشبختانه 
بیشتر  ریشه کنی  و  جامعه  بهداشتی  وضعیت  ارتقاء  با 
بیماری های عفونی و همچنین افزایش سطح آگاهی جامعه، 
اما  است.  یافته  کاهش  زیادی  تا حد  اختالالت  دسته  این 
و  غذایی  الگوی  جامعه،  زندگی  شیوه  در  سریع  تغییرات 
تغییرات عمده ای  را دستخوش  فعالیت جسمی خانواده ها 
کرده و جوامع گوناگون را با طیف جدیدی از اختالالت 

تغذیه ای، یعنی اضافه وزن و چاقی، مواجه نموده است. 
 در این راستا، گرایش کودکان و نوجوانان به انواع غذاها و 
میان وعده های غذایی با ظاهر جذاب و فریبنده و در عین 
حال سرشار از کالری و دارای مواد مضر برای سالمتی 
مانند  بی تحرک  سرگرمی های  شدن  جانشین  همچنین  و 
بازی های  بجای  رایانه ای  بازی های  و  تلویزیون  تماشای 
پرتحرک گروهی به همراه تنش های عصبی زندگی ماشینی 
باعث شده تا شاهد افزایش روزافزون اضافه وزن و چاقی 
کودکان و نوجوانان در کشورهای مختلف از جمله جامعه 

خود باشیم. 
پیشگیری و درمان هرچه زودتر اضافه وزن در دوران   
کودکی و نوجوانی و حتی از دوران جنینی و شیرخواری 
بعدی  سنین  در  اقدام  این  از  موفق تر  اینکه  بر  عالوه 
است، باعث کاهش قابل توجه عوارض کوتاه مدت و دراز 
که  است  بدیهی  به عالوه  وزن خواهد شد.  اضافه  مدت 
»شکل گیری عادات صحیح« به مراتب ساده تر و پایدارتر 
الزم  بنابراین  بود.  خواهد  نادرست«  عادات  »اصالح  از 
هرچه  کنترل  و  پیشگیری  برای  زیربنایی  اقدامات  است 

زودتر اضافه وزن از اوان زندگی انجام شود. 

به نام یگانه هستی بخش بی همتا
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     اهمیت اضافه وزن و چاقي در دوران كودكي و نوجواني

چاقي  خانواده ها،  از  بسیاري  نادرست  باور  خالف  بر   
بلکه  نیست،  سالمتي  نشانه  تنها  نه  نوجوانان  و  کودکان 
عوارض کوتاه مدت و دراز مدت در بردارد. کودک چاق، 
ما،  از جمله جامعه  بسیاري کشورها  به ویژه در فرهنگ 
کودکي سالم، دوست داشتني و زیبا تلقي مي شود. مادران 
باردار با دیدن عکس کودکان چاق آرزو مي کنند چنین 
اضافه  داراي  کودکان  مادران  و  باشند  داشته  فرزندي 
عبارت  به  و  شدن  چاق  حسرت  در  طبیعي  یا  کم  وزن 
خودشان » تپل شدن « فرزندشان هستند! اما آیا این باور 
درست است؟ حقیقت این است که خطرات زیادي سالمتي 
بیماري هاي  و  چاقي  مي کند.  تهدید  را  چاق  کودکان 
ناشي از آن طول عمر را کاهش مي دهد و چاقي در سنین 
کودکي و نوجواني با چاقي سنین میانسالي و در نتیجه با 

کاهش چشمگیر طول عمر همراه است. 

همه  در  تغذیه اي  اختالالت   
جوامع و همه زمان ها، سالمتي 
آحاد مختلف جامعه را تهدید 
بین،  این  در  که  مي کند 
کودکان و نوجوانان بیش از 

سایرین آسیب پذیر هستند. 
سوء تغذیه  پیش  سال ها  تا   
اختالل  شایع ترین  عنوان  به 
تغذیه اي کودکان و نوجوانان 
مطرح مي شد در حالي که در 
سال هاي اخیر، تغییرات سریع 

اقتصادي- اجتماعي و در نتیجه تغییر شیوه زندگي باعث شده 
با طیف جدیدي از اختالالت تغذیه اي،  تا جوامع گوناگون 
یعني اضافه وزن و چاقي، در همه سنین به ویژه در کودکان و 

نوجوانان مواجه شوند. 
 امروزه چاقي دوران کودکي و نوجواني به صورت یک 
مشکل سالمت همگاني درآمده و دیگر محدود به کشورهاي 
حال  در  کشورهاي  در  و  نبوده  صنعتي  و  یافته  توسعه 
به  به سرعت رو  توسعه و حتي در کشورهاي کم درآمد 

افزایش است. 
تغییر  از  ناشي  یک سو  از  معضل  این  مي رسد  نظر  به   
الگوي غذایي و مصرف غذاهاي پر انرژي با ظاهر جذاب 
وعده هاي غذایي  میان  مصرف  غذایي،  کم  ارزش  با  ولي 
چرب یا شیرین، مصرف ناکافي مواد غذایي داراي فیبر و 
از سوي دیگر، کاهش فعالیت جسمي روزانه و تنش هاي 
جوامع  بیشتر  در  حاکم  ماشیني  زندگي  از  ناشي  عصبي 

باشد. 
 چاقي یک عامل خطرزاي مهم در بروز بیماري هاي مزمن 
بیماری هایی  بروز  در  و  بوده 
مانند دیابت )مرض قنـــــــــد(، 
عروقي  قلبي  بیماري هاي 
خـــــــون،  پرفشاری  جمله  از 
کبد  بدخیم،  ببیماری های 
گوارشی،  اختالالت  چرب، 
اختالالت  زودرس،  بلوغ 
احساس  قبیل  از  روحی 
اضطراب،  افسردگي،  تنهایي، 
نفس  به  اعتماد  سطح  کاهش 
عضالنی  متعدد  احتالالت  و 

این امر مستلزم هم اندیشی و همکاری آحاد مختلف جامعه 
و دست اندرکاران امر سالمت کودکان و نوجوانان است 
تا بتوان با یک عزم خیرخواهانه به سالمتی امروز و فردای 

آینده سازان جامعه کمک کرد. 
با توجه به وجود زمینه های گوناگون فرهنگی، بهداشتی، 
آموزشی و پژوهشی در جامعه، گروهی از حامیان سالمت 
کودکان و نوجوانان دست به دست هم داده ایم تا اقداماتی 
بنیادی برای فرهنگ سازی و فراهم آوردن شرایط مناسب 
تجربه  دهیم.  انجام  سالم  زندگی  شیوه  از  پیروی  برای 
آمرانه  رویکرد های  راستا  این  در  که  داده  نشان  جهانی 
و هشدار دهنده، یا ناموفق مانده یا مدت بسیار کوتاهی 
تداوم یافته است. به اعتقاد ما، این حرکت خودجوش باید 
از سوی کودکان و نوجوانان آغاز و پیگیری شود تا بتواند 
نتیجه بخش بوده و پایدار بماند. بنابراین در نظر داریم تا 
با تشویق و توانمندسازی کودکان و نوجوانان و افزایش 
سطح دانش کاربردی ایشان، از آنها بخواهیم که بیش از 
هر فرد دیگری دلسوز سالمتی امروز و فردای خود باشند 
و عالوه بر اصالح عادت های غذایی و فعالیت بدنی خود، 
منتقل  به دوستان، خانواده و جامعه  را  پیام های سالمتی 
مستلزم  هم اندیشی،  و  همکاری  این  است  بدیهی  نمایند. 
امر  اندرکاران  دست  و  خانواده ها  راهنمایی  و  حمایت 

سالمت است. 
به  دادن  پایان  بهداشت،  جهانی  سازمان  راستا،  این  در 
معضل چاقی کودکان و نوجوانان را یک اولویت اساسی 

برای کشورهای مختلف لحاظ کرده است. 
با توجه به روند روزافزون چاقی در کودگان و نوجوانان 
ایرانی مجموعه حرکت های هدفمندی به منظور اطالع رسانی 
عمومی در مورد تازه های علمی و پاسخگویی صاحبنظران 

ارائه  خانواده ها،  و  نوجوانان  کودکان،  پرسش های  به 
مطالب فرهنگی و آموزشی برای هم اندیشی، آحاد مختلف 
عملی  و  ساده  امکانات  آوردن  فراهم  همچنین  و  جامعه 
برای پیروی از شیوه سالم زندگی انجام داده ایم ولی راه 
تدوین  اقدامات،  این  از  یکی  داریم.  رو  پیش  در  طوالنی 
اطالعات  که  است  خالصه  و  ساده  آموزشی  مجموعه   این 
اولیه ای در رابطه با مقوله های مرتبط با پیشگیری و کنترل 
اضافه وزن در اختیار آحاد مختلف جامعه قرار می دهد.  
امید داریم با همفکری و همکاری خود، ما را در این امر 
خیرخواهانه یاری دهید و بتوانیم به همراه هم گام هایی در 

راستای ارتقاء سالمت جامعه برداریم. 
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 چرا كودكان و نوجوانان چاق ي شوند؟

 عوامل مؤثر در بروز چاقي دوران كودكي و نوجواني:
و  کودکان  وزن  اضافه  بروز  در  زیادي  بسیار  عوامل 
نوجوانان نقش دارند و نمي توان علت واحدي براي این 
امر پیچیده عنوان کرد. به طور کلی دالیل اصلی این امر 

عبارتند از:

1. عوامل ژنتیکي
2. عوامل مربوط به دوران جنیني

3. نوع تغذیه و روند رشد دوران شیرخواري و کودکي
4. عوامل مربوط به خانواده
5. رژیم غذایي نا متعادل 
6. فعالیت جسمي ناکافي

7. علل روحي و تنش های عصبي
8. عوامل محیطی از جمله نقش تلویزیون 

9. طول مدت خواب
10. عوامل هورموني

11. سایر موارد 
می توان  چاقی،  استعداد  و  ژنتیکی  زمینه  وجود  با  حتی 
از بروز اضافه وزن پیشگیری کرد یا آن را کنترل کرد. 

   چند نکته در مورد تأثیر عوامل دوران جنینی و شیر خواری  
  بر اضافه وزن در سنین بعدی:

- نوزادانی که با وزن کمتر 
وزن  یا  و  گرم   2500 از 
متولد  گرم   4000 از  بیش 
سایرین  از  بیش  شوند،  می 
در  چاقی  خطر  معرض  در 

سنین بعدی هستند. 
که  مادرانی  فرزندان   -
اضافه  بارداری  از  قبل 
وزن داشته اند و یا در حین 
افزایش وزن بیش  بارداری 

و  شکستگي  خطر  افزایش  کف پا،  صافي  مانند  اسکلتی 
و  تنفسي  متعدد  عوارض  ران،  استخوان  مشکالت  بروز 

اختالالت متعدد دیگر نقش دارد. 
 عوارض اضافه وزن بر سالمتی از سنین پایین شروع شده 
و تا بزرگسالي ادامه مي یابد. از آنجا که این عوارض در 
مراحلي  در  آن  درمان  بنابراین  مي کند،  بروز  زمان  طي 
دارد،  نیاز  زیادي  به تالش  است  گرفته  بیماري شکل  که 
پایین  از سنین  پیشگیري و کنترل اضافه وزن  نتیجه  در 
که  است  بدیهي  و  بوده  برخوردار  اي  ویژه  اهمیت  از 
پیشگیري از اضافه وزن بسیار آسان تر، ارزان تر و موثرتر 

از درمان آن مي باشد. 
براي  زیادي  مدت  دراز  و  مدت  کوتاه  مشکالت  چاقي   
طرفي  از  داشت.  خواهد  همراه  به  نوجوانان  و  کودکان 
باید درنظرداشت که چاقي در سنین کودکي با چاقي در 
درصد   40-90 که  طوري  به  است  همراه  نیز  بزرگسالي 
کودکان چاق در بزرگسالي نیز از چاقي رنج خواهند برد. 
 بیش از 22 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر جهان 
داراي اضافه وزن بوده و یا در معرض خطر اضافه وزن 
سال   4 تا   3 طي  در  که  می شود  بینی  پیش  مي باشند. 
آینده در مناطق مدیترانه شرقي و اروپا تقریباً از هر ده 
کودک، یک نفر اضافه وزن خواهد داشت، این عدد براي 
امریکایي ها یک نفر از هر هفت کودک محاسبه شده است. 
ایران  مختلف  مناطق  در  چاقی  و  وزن  اضافه  فراوانی   
داده اند  نشان  مطالعات کشوری  دارد.  زیادی  تفاوت های 
که به طور میانگین حدود 14 درصد کودکان و نوجوانان 
این  مناطق  برخی  در  و چاقی هستند،  اضافه وزن  دچار 
در  با  است.  شده  گزارش  درصد   30 حدود  تا  فراوانی 
نظر گرفتن اینکه آمار کشوری نشان داده به طور میانگین 

42/8 درصد جمعیت بزرگسال ایرانی دچار اضافه وزن 
اضافه وزن، 10/8  )شامل 28/6 درصد  و چاقی هستند 
درصد چاقی و 3/4 درصد چاقی مفرط(، بدیهی است 
باید اقداماتی بنیادی برای پیشگیری و کنترل اضافه وزن 

از اوان کودکی انجام شود. 

چگونه متوجه شويم كودك يا نوجوان داراي اضافه وزن است؟

 اندازه وزن به تنهایي نشان دهنده اضافه وزن نیست، بلکه 
تناسب وزن کودکان و نوجوانان باید با قد وي سنجیده شود. 
تعیین نمایه توده بدني )BMI( راه مطمئني است که وضعیت 
تناسب وزن و قد را مشخص مي سازد،  برای تعیین وزن و قد 
نمودارهایی تهیه شده است و از کارکنان بهداشتی بخواهیم تا 

برای شما توضیحات کافی را ارائه نمایند
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کنند تا بتوانند الگوي مناسبي براي فرزندان خود باشند 
و  روحي  عوامل  تأثیر  و  فوق  عوامل  گرفتن  نظر  در  با 
نتیجه  در  و  فعالیت جسمي  و  غذایي  الگوي  بر  اجتماعي 
تعادل انرژي، مي توان یافته هاي مطالعات گوناگون مبني 
بر بیشتر بودن احتمال چاقي در کودکان و نوجواناني که 
در شرایط نامناسب مراقبت از سوي والدین و یا اختالالت 
روحي به ویژه افسردگي والدین قرار دارند را توجیه نمود. 

 عدم تعادل انرژی دریافتی و مصرفی
 یکي از دالیل زمینه اي بروز اضافه وزن، عدم تعادل بین 
انرژي دریافتي و مصرفي است. بدن هر فرد براي انجام 
مشخصي  مقدار  به  خود  روزانه  فعالیت  و  حیاتي  اعمال 
انرژي نیاز دارد. اگر دریافت انرژي بیش از مصرف آن 
باشد، فرد دچار اضافه وزن مي شود و اگر دریافت انرژي 

کمتر از مصرف آن باشد وزن فرد کاهش مي یابد. 
  دلیل افزایش چشمگیر چاقي کودکان، در سال هاي اخیر 
تنها مصرف مقدار بیشتر غذا نیست بلکه نامطلوب بودن 
کیفیت مواد غذایي مصرفي و همراه شدن این عوامل با کم 

تحرکي در این رابطه نقش به سزایي دارد. 
در واقع، در بسیاری موارد اضافه وزن 
در اثر »بدخوری« نه »پرخوری«. 
غذایی  اصلی  وعده های  حذف 
باعث کاهش سوخت و ساز بدن 
نتیجه فرد نسبت  می شود و در 
مي شود.  مقاوم  وزن  کاهش  به 
عمده  دالیل  از  نخوردن صبحانه 

بروز چاقي است. 

 بی تحركی
 حداکثر مدت مجاز برای سرگرمی های بی تحرک مانند 
تماشای تلویزیون یا بازی های رایانه ای 2 ساعت در شبانه 

روز است. 
ساعت هاي  بي تحرک،  سرگرمي هاي  به  یافتن  گرایش   
همچنین  و  ویدئویي  فیلم هاي  و  تلویزیون  تماشاي  طوالني 
تحرک  کم  را  امروزي  زندگي  شیوۀ  رایانه اي،  بازي هاي 
ساخته است. از سوي دیگر، زندگي در خانه هاي کوچک 
کودکان  از  را  کردن  بازي  و  دویدن  مجال  آپارتماني  و 
گرفته است و به نوبه خود باعث گرایش بیشتر کودکان و 

نوجوانان به سرگرمي هاي کم تحرک مي شود. 
 در افرادي که بیش از 2 ساعت از شبانه روز را صرف 
مي کنند،  تلویزیون  تماشاي  قبیل  از  نشسته  سرگرمی های 

خطر چاقي در حدود 23 درصد افزایش پیدا مي کند. 
شیوع  تلویزیون  تماشاي  بیشتر  ساعت  یک  هر  ازاي  به   

چاقي به میزان 2 درصد افزایش مي یابد. 
 مصرف میان وعده های غذایی پرکالری در حین تماشای 
)با  پرکالری  مواد غذایی  به  همچنین گرایش  و  تلویزیون 
محتوای زیاد قند، چربی یا نمک( تبلیغ شده در پیام های 
بازرگانی( از دیگر موارد تأثیر تلویزیون بر بروز اضافه 

وزن هستند. 

 چند نکته در مورد غذاهاي فوری )فست فود(
منزل،  از  در خارج  فود(  )فست  فوری  غذاهاي   خوردن 
و  متنوع  غذایي  وعده هاي  میان  انواع  بودن  دسترس  در 
نوشیدنی های  مصرف  به  شدید  میل  همچنین  و  پرکالري 
شیرین بویژه نوشابه هاي گازدار و آبمیوه هاي مصنوعي و 
پرکالري دلیل دیگري براي چاقي در دنیاي امروز است. 

از حد داشته اند، بیش از سایرین در معرض خطر چاقی 
در سنین بعدی هستند. 

بر  مبني  روزافزوني  شواهد   -
نقش شیر مادر در پیشگیري از 
وجود  بعدي  سنین  در  چاقي 

دارد. 
به  منحصر  ترکیبات   -

مادر  شیر  در  فردي 
که  دارد  وجود 
ایجاد  باعث 
تغییرات دائمي در 
و  بدن  فیزیولوژي 

در نتیجه پیشگیري از بروز چاقي در سنین بعدي مي شود. 
براي  را  مناسب  چشایي  زمینه  مادر  شیر  با  تغذیه   -
شیرخوار فراهم مي کند و به عالوه بر روي سلیقه غذایي 

و انتخاب غذا بعد از شیر گرفتن کودک مؤثر است. 
- شیر خوارانی که تا سن 6 ماهگی به طور انحصاری با 
شیر مادر تغذیه می شوند و تا 2 سال )و دست کم تا 1 
سال( از شیرمادراستفاده می کنند، بسیار کمتر از سایرین 
به چاقی و بیماری های مزمن از قبیل دیابت )بیماری قند(، 
بیماریهای قلبی عروقی، پوکی استخوان و... مبتال می شوند. 
- اضافه وزن در ماه های اول زندگي سبب افزایش غیر 
قابل برگشت تعداد سلول هاي چربي مي شود و این افراد 

استعداد چاقي را تا آخر عمر خواهند داشت. 
- سلیقه های غذایی تا سن 3-2 سالگی شکل می گیرد و 
تا سنین بزرگسالی پایدار می ماند. شروع زودهنگام مواد 
غذایي و استفاده از مواد غذایي با طعم شیرین مي تواند 

در تعیین سلیقه غذایي در سنین بعدي و عادت به طعم 
زیادي  اهمیت  وزن  اضافه  بروز  نتیجه  در  و  غذا  شیرین 

داشته باشد. 

 عوامل مربوط به خانواده:
در  جاري  عادات  و  فرزندان  با  والدین  متقابل  -روابط 
چاقي  بروز  در  را  نقش  اساسي ترین  مي تواند  خانواده ها 

فرزندان ایفا کند. 
  در سال هاي اخیر، زندگي ماشیني باعث شده شرایط 
تغییرات گوناگوني شود که  بر خانواده دستخوش  حاکم 
در مجموع باعث گرایش خانواده ها به مصرف غذاي تهیه 
شده در خارج از منزل و همچنین زندگي بي تحرک شده 

است. 
 امروزه بسیاری از مردم به ویژه کودکان و نوجوانان در 
خارج از منزل بیشتر از داخل منزل غذا مي خورند، به 
عالوه غذا خوردن در منزل باعث مي شود افراد از غذاي 
با کیفیت مناسب تر، شامل مقادیر کمتر چربي اشباع و 
اسید چرب ترانس، مقادیر کمتر نوشابه گازدار و دیگر 
مقادیر  همچنین  و  کنند  مصرف  پرکالري  غذایي  مواد 
میوه جات  و  سبزي  جمله  از  مفید  غذایي  مواد  بیشتر 

نمایند.  استفاده 
 از سوي دیگر، برخورداري از حمایت اجتماعي خانواده 
به  بیشتري  گرایش  نوجوانان  و  کودکان  مي شود  باعث 
در  شده  انجام  مطالعه  در  کنند.  پیدا  ورزشي  فعالیت 
با رفتارهای  بیشتر  ما رفتارهاي غذایي فرزندان  جامعه 
مادر و الگوي فعالیت جسمي ایشان بیشتر با پدر ارتباط 

داشته است. 
 بنابراین الزم است والدین از شیوۀ سالم زندگي پیروي 



   خواسنت ، توانسنت است                                                                                                                                           9   راهبرد هایی ساده و کاربردی برای پیشگیری و کنترل اضافه وزن کودکان و نوجوانان                                                      8

 نکتۀ قابل توجه دیگر این است که غذاهاي فوری داراي 
چربي های مضر ترانس و مقدار زیادي کلسترول هستند. 
یکي از چربي هاي مضر موجود در بیشتر غذاهاي آماده 
IP-( حاوي سطح باالیي از اسیدهاي صنعتي غیرمجاز
باعث بروز اضافه وزن و  توانند  TFA( هستند که مي 
دوم،  نوع  دیابت  همچنین  و  شکمي  چاقي  ویژه  به  چاقي 
از  شوند.  بدخیمی ها  انواع  و  عروقي  قلبی-  بیماري هاي  
سوي دیگر برخی غذاهاي فوری حاوي ترکیبات سرطان زا 
)کارسینوژن( هستند که تحت عنوان آمین هاي هتروسیکلیک 
)HCAS( خوانده مي شوند. در این راستا کودکان و نوجوانان 

بیش از سایرین در معرض خطر هستند. 

و  هستند  سدیم  از  سرشار  فود(  )فست  فوری  غذاهاي   
مصرف آنها باعث می شود فرد به طور ناخواسته و بدون 
آنکه متوجه باشد، مقادیر زیادی نمک دریافت کند که این 
زیادی  نوبه خود در همه سنین عوارض درازمدت  به  امر 

در بر دارد. 
تهیه  استفاده در  مورد  و کالباس  انواع سوسیس  برخی   
غذاهاي فوری دارای ترکیبات مضری به نام نیتریت هستند 

)nitrite( که مصرف مداوم آن سرطانزا می باشد. 

 نقش تنش عصبي )استرس( در بروز اضافه وزن
- تنش عصبي به چند طریق مي تواند در افزایش وزن 
عملکرد  در  که  تغییراتي  به  منجر  و  باشد  داشته  دخالت 
داخلي بدن شود. مواجه شدن فرد با تنش عصبي )استرس( 
منجر به رها شدن هورمون هاي متعددي در بدن مي شود 
که در این حالت بدن جنبه دفاعي مي گیرد و به گونه اي 
عمل مي کند که گویا فرد در معرض خطر قرار دارد، در 

نتیجه تغییراتي سوخت و ساز )متابولیسم(، جریان خون و 
تولید انرژي در بدن روي مي دهد. چنانچه فرد براي مدتي 
طوالني در این وضعیت بماند، خطرات جدي سالمتي وي 

را تهدید خواهد کرد. 

 
افزایش  باعث  زیر مي تواند  به روش هاي  -استرس مزمن 

وزن گردد:
1- تغییر در سوخت و ساز )متابولیسم(

2- افزایش اشتهاي کاذب 
3- تغییر سطح قند خون و در نتیجه تغییر خلق و خو 

4- ذخیره چربي به ویژه در ناحیه شکمی 
5- غذا خوردن هیجاني 

انرژي  ایجاد  افزایش سطح کورتیزول خون و  )به دلیل   
عصبي زیادي 

6- گرایش به غذاهاي فوری )فست فود( 

مقادیر  دریافت  حتي   
از  بیش  انرژي  جزئي 
میزان مورد نیاز بدن، در 
دراز مدت منجر به اضافه 
عنوان  به  مي شود.  وزن 
مثال اگر فردي روزانه یک 
عدد نان سوخاري بیش از 
نیاز بدنش مصرف کند، 
سال   20 گذشت  از  پس 
حدود 15 کیلوگرم چاق 
نظر  در  حال  مي شود؛ 
از  بیشتر  کالري  با  مواد  زیاده روي در مصرف  بگیرید 
قبیل انواع مواد غذایي چرب و یا شیرین تا چه حد منجر به 
اضافه وزن خواهد شد. بنابراین افزایش در میزان انرژي 
هر  فرد،  مصرفي  انرژي  میزان  در  کاهش  یا  و  دریافتي 
قدر هم ناچیز باشد، در دراز مدت باعث بروز اضافه وزن 

خواهد شد. 
مصرف غذاهاي فوری )فست فود( حالت اعتیادآور دارد 
افزایش یابد،  و هر چه میزان مصرف آن در طول هفته 
میزان تمایل فرد به مصرف آن بیشتر مي شود. روش تهیه 
و مواد موجود در غذاهای فوری به گونه ای است که مردم 
را به زیاده روی در خوردن ترغیب می کند و خطر چاقی 
افزایش می دهد. غذاهاي فوری )فست فود( عالوه بر  را 
ضعیف  با  هستند،  کالري  زیادي  مقادیر  حاوي  که  آن 
کردن مرکز کنترل اشتها احتمال بروز چاقي را افزایش 

مي دهند. 
با  و  هستند  کالری  از  سرشار  فوری  غذاهای  بیشتر   
مصرف  کالری  میزان  آن،  از  کمی  مقدار  تنها  خوردن 

شده توسط بدن به شدت باال می رود. 
 پژوهش های گوناگون نشان داده میزان مصرف غذاهای 
سالم مانند میوه و سبزی در کودکان و نوجوانانی که از 
است.  سایرین  از  کمتر  می کنند  استفاده  آماده  غذاهای 
این نکته هم احتمال بروز اضافه وزن و چاقي را افزایش 

مي دهد. 
 از سوي دیگر معموالُ مواد غذایی مضر و پر کالری از 
به  نوشابه های گازدار و سیب زمینی سرخ شده هم  قبیل 
همراه غذاهای آماده مصرف می شوند که عوارض این قبیل 

غذاها را دو چندان می کند. 
انواع  و  قند  اسیدی،  مواد  گازدار سرشاراز  نوشابه های   
مواد شیمیائی مصرف مي شوند که عالوه بر خطر چاقی، 
در ایجاد پوسیدگی دندان، پوکی استخوان و... نقش دارند. 
)نوشابه  قند  بدون  نوشابه های  که  داشت  نظر  در  باید 

رژیمی( به جز محتوای قند، همه عوارض فوق را دارند. 
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راهکارهای کاربردی برای پیشگیری ازاضافه وزن 
در کودکان و نوجوانان

عنوان  به  دختران  برای  سالم  زندگی  شیوه  برقراری   .1
مادرهای آینده و مراقبت های منظم بارداری برای کاهش 

احتمال تولد نوزاد با وزن کم.
و  شیرخواران  در  رشد  ویژه  مراقبت  و  مداوم  پایش   .2
در  تا  دارند  وزن  اضافه  داراي  والدین  که  خردساالنی 
صورت بروز هر گونه اضافه وزن هر چه زودتر در جهت 

رفع آن اقدام شود. 
3. تشویق و حمایت شیردهي مادران. 

4. فرهنگ سازی در سطح جامعه تا چاقی حتی در سنین 
شیرخواری و خردسالی به عنوان نشانه سالمتی در نظر 

گرفته نشود.   

5. عادت ندادن کودک به غذاهاي با چرب، شیرین و شور
تغذیه سالم و  با اصول  مربیان  والدین و  6. آشنا کردن 

فعالیت بدني مناسب براي کودکان و نوجوانان 
سرگرمي هاي  تلویزیون  تماشاي  مدت  طول  کاهش   .7

رایانه اي به حداکثر 2 ساعت در شبانه روز 
8. تشویق کودک به انجام فعالیت فیزیکي از جمله جست  و 

خیز، پیاده روي، دوچرخه سواري و... 
9. وادار نکردن کودک به غذا خوردن

10. عدم استفاده از انواع خوراکی برای تشویق کودکان
11. پیروي خانواده از شیوه سالم زندگي و فراهم آوردن 
شرایط مناسب برای برقراری عادت هاي صحیح تغذیه و 

فعالیت بدني در فرزندان. 
12. آشنا کردن ذائقه کودک با مصرف روزانه و مداوم 

انواع سبزی ها.

 مدت و كیفیت خواب 
 کیفیت و طول مدت زمان خواب نقش مهمي در تعادل 
انرژي و سوخت و ساز در بدن و در نتیجه وزن بدن دارد. 
- کوتاه و ناکافی بودن مدت زمان خواب و همچنین خواب 

نامنظم با افزایش نمایه توده بدني ارتباط دارد. 
 هورمون هاي تنظیم کننده اشتها و مصرف انرژي در این 
رابطه دخیل هستند. کم بودن طول خواب باعث اختالل 
بر ساختار  نتیجه  در  و  هورمون ها شده  ترشح  در  تعادل 

بدني و نحوه توزیع چربي تأثیر مي گذارد. 

 پیشگیری و درمان اضافه وزن در کودکان و نوجوانان
 

 کودکان و نوجوانان نمي توانند به تنهایي عادت غذایي و 
فعالیت بدني خود را تغییر دهند بلکه احتیاج به کمک و 
حمایت از طرف والدین و اطرافیان خود دارند، بنابراین 
و  کودکان  چاقي  درمان  در  خانواده  همکاري  و  حمایت 
اساسي ترین  از  یکي  این  و  است  ضروري  نوجوانان 

زمینه هاي موفقیت در پیشگیري و درمان چاقي است. 

 تنها راه درمان مؤثر، بدون عارضه و دائمي اضافه وزن 
گذاشتن  کنار  ویژه  به  زندگی  شیوه  اصالح  چاقي،  و 
عادت هاي غذایي غلط و پیروي از یک رژیم غذایي صحیح 
است. در این راستا افزایش فعالیت بدني، سرعت کاهش 
وزن را بیشتر مي کند. حتي در موارد نادري هم که نیاز 
به مصرف دارو باشد، باز هم اساس درمان، اصالح شیوۀ 

زندگي است.
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اجزاي رویکرد مناسب خانواده برای کنترل وزن

 توصیه اجزاء
در نظر گرفتن هدف مناسب و 

 منطقی
های غذایی غیر معقول و کاهش کودکان و نوجوانان دچار اضافه وزن و خانواده وی نباید به دنبال رژیم

 و شدید وزن باشند. روند کاهش وزن باید متعادل باشد.
تشویق برای دستیبابی به اهداف 

 کوتاه مدت
هرگونه کاهش وزن  وزن باید از حمایت کامل خانواده برخوردار شوند و نوجوانان دارای اضافه کودکان و

هدف نهایی، یعنی دستیبابی  داشتن وزن مورد تشویق قرار گیرد. نباید صرفاًناچیز و یا حتی ثابت نگه
 آل، مد نظر باشد.به وزن ایده

باشد. الگوی غذایی کل دلیل بدخوری میبسیاری از موارد اضافه وزن به دلیل پرخوری نیست بلکه به  عادات غذایی سالم
خانواده باید اصالح شود به نحوی که غذای روزانه شامل نسبت متعادل از هر گروه غذایی و حاوی مواد 

 غذایی سالم باشد.
های تخصصی و قهرمانی آید نه اینکه همه به دنبال ورزشنی باید جزئی از زندگی روزمره درفعالیت بد فعالیت بدنی

فعالیت فرد نباید محدود به شرکت در کالس ویژه با استفاده از لباس و تجهیزات ورزشی باشد.  باشند.
دقیقه فعالیت با شدت متوسط تا شدید داشته  30-60شود همه کودکان و نوجوانان روزانه توصیه می

 مشابهروی خانوادگی و موارد باشند. همراهی خانواده در افزایش فعالیت فرزندان از طریق پیاده
کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند تا بتوانند با کنترل آگاهانه اشتها، خود تنظیمی و تغییرات عادات  رفتار درمانی

های عصبی به میل خود و نه به ریزی مناسب و رو نیاوردن به غذا خوردن در زمان تنشغلط، برنامه
 اجبار دیگران، از شیوه سالم زندگی پیروی کنند.

های مرتبط با سوخت و ساز کمک  پرهیز از دیر خوابیدن در شب، عالوه بر اینکه به تنظیم هورمون خواب تنظیم
مان کافی برای صرف صبحانه کمک کند، به زود بیدار شدن و شادابی در صبح و برخورداری از زمی
 ثر واقع خواهد بود.ؤکند و در مجموع برای کنترل وزن بسیار ممی

 

راهکارهای کاربردی برای درمان اضافه وزن 
در کودکان و نوجوانان

1. ایجاد جنب و جوش براي کودکان و نوجوانان دارای 
اضافه وزن، که در بیشتر موارد عالقه اي به تحرک ندارند. 
نادرست  غذایي  رفتار  مورد  در  مناسب  عکس العمل   .2

فرزندان :
و  چگونه  العمل  عکس  این  که  بیاموزند  باید  کودکان   
نباید آنها را سرزنش کرد بلکه  اتفاق مي افتد و  چطور 
باید ایشان را با عادات صحیح غذایي آشنا نمود و ایشان 

را در این راستا تشویق و حمایت نمود. 
و  خردساالن  تشویق  برای  خوراکی  از  استفاده  عدم   .3

کودکان.
4. فراهم بودن مواد غذایی سالم و آماده استفاده )مانند 
فرد  زمان  هر  تا  یخچال  در  شده(  شسته  سبزی  یا  میوه 
احساس گرسنگی کرد بتواند از آنها استفاده کند و به 

مواد غذایی چرب و شیرین رو نیاورد. 
مضر  انواع  جای  به  سالم  غذایی  مواد  کردن  فراهم   .5
)به عنوان مثال تهیه ساندویچ سالم در منزل به جای انواع 
مانند  سالم  افزودنی های  و  ماست  از  استفاده  رستورانی، 
میوه یا سبزی خرد شده به جای بستنی و... (، 
منع کردن کودک و نوجوان از مصرف 
مواد غذایی که تأثیر 
و  روحیه  بر  منفی 
عملکرد وی خواهد داشت، 
به جای آن باید از جایگزین های 

سالم و خوشمزه استفاده کرد. 

در  احساسات  ندادن  دخالت   .6
و  کودکان  غذایي:  رفتارهای 

که  بیاموزند  باید  نوجوانان 
و  نموده  درک  را  مسائل 
نیازهاي خود را بیان کنند 
و در زمان احساس ناراحتي 
به غذا خوردن  و اضطراب 

رو نیاورند، بلکه به جای آن 
چند نفس عمیق کشیده و آب 

بنوشند. 
7. تنظیم نحوه غذا خوردن هنگام گرسنگي و نشان دادن 
عکس العمل به احساس سیري، برخي کودکان و نوجوانان، 
حتي اگر سیر شده باشند به غذا خوردن ادامه مي دهند. 

8. آرام غذا خوردن
9. غذا خوردن در یک زمان و یک مکان

دارای  نوجوانان  و  کودکان  نفس  به  اعتماد  تقویت   .10
از  را  خود  اضافی  وزن  توانند  می  اینکه  در  اضافه وزن 

دست بدهند. 
موفقیت هاي  براي  نوجوان  و  کودک  مداوم  تشویق   .11
هرچند کوچک در کاهش وزن و حتي عدم افزایش وزن

براي  سالم  زندگي  شیوه  از  پیروي  تداوم  به  تشویق   12
پیشگیري از بازگشت اضافه وزن )در صورت موفقیت در 

کاهش وزن ( 
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از  پیشگیري  به  بر حفظ سالمتي،  تا عالوه  پیروي کنند 
بیماري هاي سنین بعد هم کمک کنند، اما افرادي که دچار 
چربي  یا  و  قند  بودن  باال  مانند  اختالالتي  و  بیماري ها 
خون هستند باید از رژیم هاي غذایي محدودتري استفاده 
نمایند تا در ضمن کاهش وزن، به بهبود بیماري آنها هم 

کمک شود. 

نوجوانان  و  كودكان  براي  سالم  غذايي  رژيم  يك   -5
داراي اضافه وزن چگونه است؟

رژیم غذایي سالمتي بخش، شامل یک برنامه غذایي طبیعي 
بوده که همه مواد مغذي الزم براي رشد و سالمتي را به 
مواد غذایي  باشد و شامل گروه هاي اصلي  همراه داشته 
است که باید روزانه مصرف شوند که عبارتند از:  1- نان 
انواع   -4 لبنیات  و  شیر   -3 سبزي  و  میوه   -2 و غالت 
گوشت و جایگزین های آن مانند تخم مرغ، حبوبات و... در 
دلخواه  وزن  به  رسیدن  براي  مي شود  توصیه  رابطه  این 
ضمن مصرف گروه هاي مختلف مواد غذایي، مصرف مواد 
غذایي چرب و شیرین و همچنین کربوهیدارت هاي ساده از 

قبیل غالت بدون سبوس محدود شود. 

6- آيا نخوردن صبحانه در كاهش وزن موثر است؟
نخوردن صبحانه یک اشتباه بزرگ است چرا که مصرف 
صبحانه سالم نه تنها باعث افزایش انرژي و تقویت قواي 
مصرف  و  انتخاب  موجب  بلکه  مي گردد  ذهني  و  فکري 
مناسب وعده هاي  غذایي دیگر در طي روز خواهد شد، 
همچنین مصرف صبحانه کمک مي کند فرد در طول روز 
پرکالري  غذایي  مواد  به  و  احساس گرسنگي کند  کمتر 

رو نیاورد. 

را  غذايي شام  وعده  وزن،  كاهش  براي  مي توان  آيا   -7
حذف نمود؟ 

اشتباه است. هیچگاه هیچ وعده غذایي  این کار هم کامالً 
نباید حذف شود زیرا این روش باعث کم شدن سوخت و ساز 
و در نتیجه مقاوم شدن بدن فرد به کاهش وزن مي شود. 
مصرف مواد غذایي سالم و کم کالري به عنوان شام حتماً 
نباید از رژیم غذایي  توصیه مي شود و این وعده غذایي 

فرد حذف گردد. 

هم  باز  مي خورد  كم  غذاي  ما  فرزند  كه  اين  با  چرا   -8
چاق است؟

چند دليل در اين رابطه وجود دارد:
پر  اما  حجم  کم  غذاهاي  مصرف   -1

و  چرب  غذاهاي  قبیل  از  کالري 
مواد  مصرف  در  زیاده روي  یا 
برنج،  مانند  نشاسته اي  غذایي 

نان، سیب زمیني و ماکاروني. 
2- استفاده از میان وعده هاي 
و  شیرین  و  چرب  غذایي 
نوشیدني هاي  انواع  همچنین 
نوشابه هاي   مانند  پرکالري 

گازدار و آبمیوه هاي مصنوعي. 
که  کساني  کم تحرکي،   -3

اگر  حتي  دارند  کمي  تحرک 
غذاي مصرف آنها زیاد نباشد به وزن ایده آل نخواهند 

رسید. 
4- بیماري خاصي دارند که باعث اختالل سوخت و ساز 
در بدن آنها مي شود مثل کم کاري تیروئید. که البته این 

قبیل موارد در کودکان و نوجوانان شایع نیست. 

پاسخ به برخي از پرسش هاي متداول در مورد 
اضافه وزن كودكان و نوجوانان

وزن  اضافه  نوجوانان  و  كودكان  كه  بدانيم  چگونه   -1
دارند؟

بهترین کسي که مي تواند به شما پاسخ دهد کارکنان نظام 
بهداشتی هستند که با استفاده از نمودارهاي مربوطه با 
بررسي قد و وزن کودک شما، جوابگوي سؤاالتتان خواهند 

بود. 

وزن  كاهش  براي  غذايي  هاي  رژيم  از  پيروي  آيا   -2
كودكان و نوجوانان به رشد آنها لطمه اي وارد نمي كند؟

در واقع، رژیم غذایي صحیح براي رسیدن به وزن ایده آل، 
عدم مصرف مواد غذایي پر کالري ولي فاقد ارزش غذایي 
از قبیل نوشابه هاي  گازدار، میان وعده هاي غذایي چرب و 
شیرین و... مي باشد و جایگزین نمودن آنها با مواد غذایي 
واقع  در  است.  و...  حبوبات  میوه،  سبزي،  جمله  از  سالم 
توصیه هاي غذایي براي کاهش وزن، عادات »بدخوردن«  
فرد برطرف مي شود و مصرف مواد غذایي مفید و سرشار 

از ویتامین و امالح نه تنها جلوي رشد را نمي گیرد بلکه 
به آن کمک مي کند. 

توصيه  او  به  رژيم غذايي  كه  نوجوان  يا  اگر كودك   -3
شده احساس گرسنگی كند، چه اقدامی الزم است؟

بر خالف تصور بسیاری افراد، گرسنه ماندن نه تنها به 
کاهش وزن کمک نمي کند بلکه باعث مي شود وزن بدن به 
دلیل ذخیره سازي چربي افزایش یابد و به عالوه احساس 
بدخوري سوق  و  ریزه خواري  به سوي  را  فرد  گرسنگي، 
مي دهد بنابراین منظور از رژیم غذایي، گرسنه نگه داشتن 
بلکه استفاده از مواد غذایي  کودکان و نوجوانان نیست 
سالم در حد متعادل مي باشد تا هم احساس گرسنگي فرد 

برطرف شود هم مواد غذایي کافي دریافت نماید. 

به كودكان و نوجوانان  4- آيا رژيم غذايي فقط مربوط 
سالم دچار اضافه وزن است و يا افرادي كه دچار اختالالت 
ديگر مانند باال بودن چربي خون هستند هم بايد از رژيم 

غذايي استفاده كنند؟
به طور کلي همه افراد حتي بدون اختالل وزن و بدون 
متعادل  و  سالم  غذایي  رژیم  از  باید  هم  بیماري  هیچ 
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باید در نظر داشت که بستني سرشار از مواد قندي است و 
به عنوان مثال یک بستني کوچک حدود 200 کالري انرژي 
دارد و به راحتي در بدن به صورت چربي ذخیره شده و 
باعث بروز اضافه وزن مي شود. در این مورد هم مي توان 
از جایگزین هاي غذایي سالم استفاده کرد به عنوان مثال 
به جاي بستني مي توان از ماست و میوه یا ماست و آجیل، 
ماست و خشکبار )مثالً  ماست و قیسي( که کامالً  در یخچال 

سرد شده اند استفاده کرد. 

15- براي تهيه غذاي خانواده از چه روغني استفاده كنيم 
ايجاد  مشكلي  هم  دارند  وزن  اضافه  كه  افرادي  براي  تا 

نكند؟
به طور کلي در تهیه غذا نباید از روغن هاي جامد استفاده 
کرد زیرا این قبیل روغن ها حاوي انواع اسید چرب مضر 
مصرف  روغن ها،  این  جاي  به  و  هستند  سالمتي  براي 
انواع روغن مایع، روغن زیتون، کانوال، سویا، هسته انگور، 
آفتابگردان، ذرت و سویا توصیه مي شود، البته در مصرف 

این قبیل روش ها هم نباید زیاده روي کرد. 

16- آيا فوايد آب ميوه هم مشابه ميوه است؟
هر چند به طور معمول آب میوه ها نیز در گروه میوه جات 
در نظر گرفته مي شوند اما باید بدانیم که برخالف باور 
بسیاري از مردم، فواید آنها، حتي آب میوه هاي 
طبیعي تهیه شده در خانه خیلي کمتر 
میوه ها است، زیرا آب  از 
است  فیبر  فاقد  میوه 
زمان  در  به عالوه  و 
قسمت  گرفتن،  آب 
ویتامین  از  عمده اي 

مي یابد،  کاهش  آن   C ویتامین  ویژه  به  میوه  در  موجود 
همچنین باید در نظر داشت بسیاري آب میوه هاي مصنوعي 
فقط حاوي اسانس میوه مي باشند و آب میوه طبیعي نیستند 
و در برخي موارد مواد قندي افزودني دارند که منجر به 

اضافه وزن خواهد شد. 

از سيب  زميني  به جاي چيپس سيب  توان  مي  آيا   -17
زمينی سرخ شده در منزل استفاده كرد؟

انواع سبزي  به سایر  بیشتري نسبت  انرژي  سیب زمیني 
ایجاد مي کند و نسبت مواد مغذي به انرژي کل آن کمتر 
 Glycemic( قندي  نمایه  و  است  سبزیجات  سایر  از 

index( آن هم باالتر از سایر سبزي هاست و 
به همین دلیل جزء مواد نشاسته اي در نظر 

گرفته مي شود که زیاده روي در مصرف 
آن مي تواند منجر به اضافه وزن شود، 
سرخ کردن آن باعث مي شود مقادیر 
به آن  مواد مضر هم  زیادي چربي و 
اضافه شود که تهدید کننده سالمتي 
مي خواهد  فردي  اگر  اما  هستند، 
باید  کند،  استفاده  چیپس  از  گاهي 
از انواع تهیه شده در فر )و نه انواع 

سرخ شده در روغن( مصرف نماید، اگر 
هم مایل است از انواع سرخ شده در روغن 

مصرف کند. باز هم انواع تهیه شده در منزل 
بهتر از انواع آماده است، چرا که با روغن سالم که چندین 
بار گرم نشده تهیه مي شود و فرآورده هاي صنعتي نشده 
و مواد نگهدارنده و افزودني هاي شیمیایي به آن اضافه 

نشده است. 

9- آيا براي رسيدن به وزن دلخواه بايد ميان وعده هاي 
غذايي كودكان و نوجوانان را قطع كرد؟ 

مواد غذایي کم حجم  بر مصرف مکرر  تغذیه سالم  اصول 
و کم کالري و در عین حال سرشار از مواد مغذي، امالح 
معدني و انواع ویتامین استوار است چرا که بدین ترتیب، 
سوخت و ساز بدن فرد هم تنظیم شده و کمک مي کند 
مي شود  توصیه  یابد.  دست  مناسب  وزن  به  تر  سریع  او 
عادت هاي » بدخوري« کنار گذاشته شود و فرد از مواد 
غذایي با ظاهر جذاب و فریبنده ولي فاقد ارزش غذایي 
استفاده نکند و به جاي آن از مواد غذایي سالم استفاده 
نماید به عنوان مثال به جاي مصرف چیپس سیب زمیني از 

انواع میوه مثالً سیب درختي استفاده نمایند. 

چيزهايي  چه  سالم  غذايي  وعده هاي  ميان  انواع   -10
هستند؟

انواع لقمه هاي آماده شده در منزل، میوه، خشکبار، آجیل و 
دانه هاي روغني، سبزیجات مثل هویج، کاهو و..... 

براي  قندي  مواد  زياد  مصرف  مي شود  گفته  چرا   -11
به  منجر  مواد  اين  آيا  و  است  نوجوانان مضر  و  كودكان 

بروز بيماري قند )ديابت( مي شود؟ 
و  دندان  پوسیدگي  احتمال  افزایش  بر  عالوه  مواد  این 
همچنین اضافه وزن، جذب ریز مغذي هاي اصلي به ویژه 
کلسیم راکاهش مي دهد و حتي مي تواند در کاهش قدرت 
شیرین  غذایي  مواد  به عالوه مصرف  باشد،  مؤثر  بینایي 
پیش  از  بیش  مصرف  و  شیریني  به  میل  افزایش  باعث 
که  است  ذکر  به  الزم  مي شود.  مزه  شیرین  غذایي  مواد 
مصرف  نه  است  هورموني  اختالالت  اثر  در  قند  بیماري 
چاقي  بروز  باعث  شیریني  مصرف  البته  شیریني جات، 

مي شود که به نوبه خود علت مهمي براي ایجاد دیابت )نوع 
دوم( مي باشد. 

كه  اين  به  توجه  با   -12
تغذيه  براي  ساالد  مصرف 
توصيه  وزن  تنظيم  و  سالم 
مي شود، به جاي سس هاي 
مايونز  قبيل سس  از  چرب 
موادي  چه  از  ساالد  روي 

مي توان استفاده كرد؟
مي  ساالد  نوع  به  بسته 
آبغوره،  آبلیمو،  از  توان 
معطر  سبزی های  سرکه، 
به  یا  و  کرد  استفاده  و... 
جاي سس مایونز، از ماست 
سس  تهیه  براي  کم چرب 

استفاده نمود. 

13- مصرف آب چه تأثيري در كاهش وزن دارد؟
 به طور معمول توصیه مي شود در فواصل بین وعده هاي 
از  سموم  دفع  در  هم  چون  کرد  استفاده  آب  از  غذایي 
بدن نقش دارد هم باعث کاهش احساس گرسنگي مي شود. 
چه بسیار موارد که افراد به غذا روي مي آورند و واقعاً 
گرسنه نیستند و یا از روي عادت و یا به دلیل تنش عصبي 
)استرس( غذا مي خورند، مصرف آب در این قبیل موارد 

جلوي مصرف نابجاي غذا را مي گیرد. 

مصرف  آيا  لبنيات،  و  شير  بودن  مفيد  به  توجه  با   -14
بستني براي فردي كه اضافه وزن دارد ايرادي ندارد؟ 
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چرب و شیرین محدود ي شوند و در عوض مواد غذایي 
مي گردد،  توصیه  امالح  و  ویتامین ها  از  سرشار  و  مفید 
بلکه  نمي شود  ویتامین  تنها دچار کمبود  نه  فرد  بنابراین 

ویتامین هاي بیشتري از راه غذا دریافت خواهد کرد. 

چه  كه  بياموزيم  نوجوانان  و  كودكان  به  چگونه   -22
بخورد و چگونه او را كه خوب خوردن عادت دهيم؟

خوراکي  مواد  به  شما  فرزند  که  باشید  داشته  یاد  به 
به  و  خرید  مي  وي  براي  شما  که  کرد  خواهد  عادت 
غذایي  مواد  که  کنید  کوشش  بنابراین  مي برید،  منزل 
سبزي ها  )مانند  فیبر  از  پر  و  شیریني  کم  چرب،  کم 
مثالً  کنید،  خریداري  سبوس دار(  غالت  و 
و  گازدار  نوشابه هاي   جایگزین  را  آب 
بسته بندي  مصنوعي  آب میوه هاي 
قبیل  این  که  چرا  کنید  شده 
نوشیدني ها پر از شکر هستند 
و باعث افزایش وزن می شوند 
و به میزان افزایش وزن، اثر 
کودک  تغذیه  در  دیگري 
سلیقه هاي  عالوه  به  ندارد. 
به  عمر  اویل  در  غذایي 
ویژه تا سن 3 سالگي شکل 
باید کودک را  مي گیرند و 
به مزه غذایي شیرین یا چرب 
عادت نداد. نکته قابل توجه این 
بزرگترها  معمول  به طور  است که 
باید  پس  هستند  کوچکترها  الگوي 
والدین و سایر اطرافیان ایشان زندگي سالم 
مناسبي  الگوي  تا  باشند  داشته  را  سالم  تغذیه  ویژه  به 

براي فرزندان خود محسوب گردند. 

23- اگر هنگام غذا خوردن كودك و نوجوان تلويزيون 
تماشا كند مقدار غذا خوردن او كاهش پيدا نمي كند؟ 

یا بازي هاي رایانه اي  تلویزیون  اگر فردي هنگام تماشاي 
مشغول غذا خوردن باشد این عوامل خارجي باعث مي شود 
احساس سیري نکند و بدون این که متوجه باشد بیشتر از 
حد نیازش غذا بخورد. بنابراین توصیه مي شود هنگام غذا 
خوردن، فرد فعالیت دیگري نداشته باشد، همچنین توصیه 
مي شود تلویزیون در اتاق خواب کودک و نوجوان نباشد 
چون باعث بي تحرکي بیش از پیش وي و در نتیجه اضافه 
وزن و چاقي مي شود. توصیه مي شود اعضاء خانواده در 
کنار هم غذا بخورند تا تمرکز بیشتري روي غذا خوردن 
داشته باشند و با آرامش بیشتر، غذاي مفید و به اندازۀ 
الزم مصرف کنند تا اینکه در شرایط پرتنش و در حین 

کارهاي دیگر از قبیل تماشاي تلویزیون. 

بدخوري  يا  و  غذايي  بد  عادات  مي توان  چگونه   -24
كودكان و نوجوانان را اصالح نمود؟

یکي از راه هاي مبارزه با عادات بد غذایي و یا بدخوري، 
مورد  غذایي  مواد  به  نسبت  اطرافیان  و  والدین  آموزش 
باید  به عالوه بزرگترها  نیاز کودکان و نوجوانان است، 
شیوه تغذیه مناسبي داشته باشند تا بتوانند الگوي مناسبي 
براي کودکان و نوجوانان باشند. براي اصالح رفتارهاي 
نامطلوب غذایي به هیچگونه نباید به حالت آمرانه کودک 
و یا نوجوان را از مصرف برخي مواد غذایي منع کرد یا 
به مصرف برخي مواد دیگر مجبور کرد چرا اگر هم این 
روش در کوتاه مدت اثر کند مسلماً در دراز مدت منجر 
به واکنش منفي و لجبازي کودکان و نوجوانان شده و اثر 

تمام  بايد  وزن  اضافه  داراي  نوجوان  و  كودك  آيا   -18
غذاهاي داراي مواد قندي و نشاسته اي 

را كنار بگذارد ؟ 
دریافتي  انرژي  عمده  قسمت 
 2 باالی  افراد  همه  روزانه 
سال باید از مواد نشاسته اي 
باشد و فردي که اضافه وزن 
دارد باید میزان متعادلي از 
این مواد را مصرف کند و به 
انواع  از  امکان  در حد  عالوه 
غالت سبوس دار استفاده نماید و 
مصرف مواد غذایي داراي مواد قندي 

افزودني را در حد امکان محدود نماید. 

19- آيا كودك و نوجوان كه اضافه وزن دارد مي تواند 
هر قدر ميل دارد از مواد غذايی سالم استفاده كند؟

به  باید  لبنیات هم  میوه و  مانند  خیر، حتي مواد مفیدي 
طور متعادل و به اندازه تعیین شده در هرم غذایي مصرف 
کالري  ورود  باعث  آن  حد  از  بیش  مصرف  زیرا  شود 
بیش از حد مورد نیاز به بدن و عدم تعادل بین مصرف 
اضافه  بروز  باعث  نتیجه  در  و  مختلف  غذایي  گروه هاي 
وزن مي شود. الزم به ذکر است که در این موارد مصرف 

سبزي )غیر از سیب زمیني( محدودیتي ندارد. 

20- آيا مصرف لبنيات در تنظيم وزن موثر است؟ 
یافته هاي پژوهش هاي متعدد نشان داده مصرف لبنیات مي تواند در 
 تنظیم سوخت و ساز چربي در بدن مفید واقع شده و به از بین رفتن

چربي هاي اضافي بدن کمک کند بنابراین مصرف لبنیات 

عالوه بر رساندن مقادیر قابل توجهي امالح معدني از جمله 
کلسیم، ویتامین   ها و پروتئین به بدن مي تواند با تنظیم سوخت 
و ساز سلول هاي چربي در کنترل وزن هم موثر واقع شود. البته 
در این راستا مصرف لبنیات کم چرب توصیه مي شود. الزم به 
تکرار است که کلسیم موجود در لبنیات کم چرب بهتر جذب 

مي شود و از این نظر هم براي سالمتي مفید است. 

به  ويتامين  مولتي  و  تقويتي  داروهاي  دادن  آيا   -21
كودكان و نوجواناني كه مي خواهند وزن كم كنند ضروري 

است؟
به طور معمول پس از سن دو سالگي دادن داروي تقویتي 
ضرورتي ندارد زیرا یک رژیم غذایي متعادل مقادیر کافي 
امالح معدني و ویتامین به بدن فرد مي رساند، مگر این که 
فرد بیماري خاصي داشته باشد و یا از رژیم غذایي خاصي 
کاهش  براي  شده  توصیه  غذایي  رژیم  در  کند.  پیروي 
غذاهاي  قبیل  از  سالمتي  براي  مضر  غذایي  مواد  وزن، 
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بروکلي یافت می شود.

29- چربي ترانس چيست؟ در چه 
براي  و  دارد  وجود  غذايي  مواد 

بايد  چه  آن  مصرف  كاهش 
كرد؟

چربي هاي  ترانس  چربي هاي 
طي  هستندکه  غیراشباعي 
حالت  به  هیدروژناسیون  فرایند 

جامد در آمده اند. 
زیادي  عوارض  چرب  اسیدهاي  این 

بروز  باعث  و  دارند  سالمتي  براي 
بدخیمي ها  از  بسیاري  و  عروقي  بیماري هاي قلبي 

می شوند. عالوه بر روغن هاي جامد، محصوالت تهیه شده 
از این روغن ها هم حاوي مقدار زیادي از این اسیدهاي 
چرب مضر هستند که از جمله مي توان از انواع غذاهاي 

آماده و میان وعده هایي از قبیل چیپس نام برد. 

30- آيا مشكل اضافه وزن كودكان و نوجوانان مي تواند 
به دليل اختالالت هورموني باشد؟

ولي  ندارند  هورموني  اختالالت  چاق  کودکان  بیشتر 
باید این بیماري ها را در آنها نیز مد نظر داشت. اگر 
احتمال  حال،  شرح  و  فیزیکي  معاینه  اساس  بر  پزشک 
بداند،  مطرح  را  هورموني  اختالالت  از  ناشي  چاقي 
آزمایشات اختصاصي مربوطه را درخواست خواهدکرد. 

31- آيا مي توان از داروهاي ضد چاقي براي كنترل وزن 
كودكان و نوجوانان استفاده كرد؟

به طور خالصه مي توان گفت هیچ کدام از داروهاي ضد 

چاقي براي کودکان و نوجوانان بي خطر نیست و به طور 
معمول مصرف هیچکدام از آنها توصیه نمي شود. باید این 
نکته را هم در نظر داشت که اگر هم به ندرت نیاز 
به مصرف این قبیل داروها باشد باز هم فرد باید 
داشته  متعادلي  بدني  فعالیت  و  غذایي  رژیم 
باشد و مصرف دارو با معناي عدم نیاز به 

رژیم غذایي و فعالیت بدني نمي باشد. 

در  تأثيري  روز  طي  در  خوابيدن  آيا   -32
كاهش وزن دارد؟

باعث  باشد  غذا  مصرف  از  بعد  بالفاصله  اگر 
عادت  فردي  اگر  شد.  خواهد  فرد  وزن  اضافه  تشدید 
تا دو  باید حداقل یک  از ظهر دارد، خواب  بعد  خواب 
ساعت با ناهار وي فاصله داشته باشد و مدت خواب نیز 

طوالني نباشد.

با  نوجوانان  و  كودك  خواب  زمان  مدت  طول  33-آيا 
اضافه وزن و چاقي وي ارتباط دارد ؟

و  بدن  وزن  مهم  کننده  تنظیم  خواب  زمان  مدت  طول 
با  خواب  کوتاه  زمان  مدت  طوریکه  به  است،  متابولیسم 
راستا  این  در  که  دارد  ارتباط  بدني  توده  نمایه  افزایش 
هورمون هاي تنظیم کننده اشتها و مصرف انرژي دخیل 
این  برد. در  نام  لپتین و گرلین مي توان  از  مي باشند که 
داشته  شبانه  خواب  ساعت   8 فرد  مي شود  توصیه  راستا 
باشد، در غیر این صورت باعث اضافه وزن خواهد شد. 
لپتین از هورمون هایي است که از بافت چربي ترشح شده 
و سرکوب کننده اشتها است و در زماني که مدت خواب 
کوتاه باشد کمتر ترشح مي گردد. گرلین نیز خود افزایش 
دهنده اشتها است که در کساني که مدت زمان کوتاهي 

معکوس خواهد داشت. 
کودکان  به  دادن  آگاهي  ضمن  باید  موارد  قبیل  این  در 
آن  سالم تر  انواع  با  را  مضر  غذایي  مواد  نوجوانان،  و 
جایگزین کرد مثالً مصرف میوه یا آب میوه طبیعي به جاي 
تهیه شده در  یا مصرف ساندویچ  و  آماده  نوشیدني هاي 

منزل به جاي انواع موجود در رستوران و.... 

25- كدام عادات غذايي در كودكان و نوجوانان مبتال به 
اضافه وزن شايع است؟ 

نه  موارد علت اضافه وزن »بدخوري« است  بسیاري  در 
کیفیت  که  غذایي  مواد  از  استفاده  معموالً  »پرخوري«. 
چرب،  وعده  میان  انواع  مانند  ندارند  غذایي  مناسب 
شیرین، نوشابه هاي  گازدار، نوشیدني هاي شیرین، غذاهاي 
زیاده  همچنین  و  اسنک  پیتزا،  ساندویچ،  قبیل  از  آماده 
روي در مصرف مواد نشاسته اي مانند برنج در این قبیل 
کودکان و نوجوانان و خانواده هاي ایشان متداول است. 

26- اگر كودك يا نوجواني داراي چربي خون باال باشد 
چه بايد كرد؟

اختالالت چربي خون حتي از دوران کودکي و نوجواني 
افزایش مي دهد.  باال را  بیماري هاي قلبي در سنین  خطر 
دچار  وزن  اضافه  داراي  نوجوانان  و  کودکان  معموالً 
اختالالت چربي خون مي شوند که آن هم به دلیل عادات 
غذایي نامطلوب و کم تحرکي است، بنابراین با کاهش وزن 
از طریق رژیم غذایي صحیح و ورزش مي توان اضافه وزن 
را کنترل نموده و اختالالت چربي خون را درمان کرد. 
الزم به ذکر است که برخي کودکان و نوجوانان داراي 
وزن طبیعي و یا حتي داراي کمبود وزن هم ممکن است 
دچار اختالالت چربي خون شوند که آن هم به دلیل تغذیه 
و تحرک نامناسب است و با اصالح شیوه زندگي درمان 
مي شود. به ندرت در کودکان و نوجوانان باالتر از 10 سال 
و تحت شرایط خاص، عالوه بر توصیه هاي اصالح شیوه 
زندگي نیاز به مصرف داروهاي کاهنده چربي خون پیدا 

مي شود. 

27- چربي هاي امگا 3 و امگا 6 چه هستند و آيا مصرف 
داروهاي حاوي اين نوع چربي ها براي كودكان و نوجوانان 

مفيد است؟
 جزء اسیدهاي چرب ضروري هستند و مصرف داروهاي 
حاوي این نوع اسیدها توصیه نشده بلکه باید از رژیم هاي 

غذایي سرشار از این نوع چربي ها توصیه گردد. 

 6 امگا  و  امگا  چربي هاي  حاوي  بيشتر  غذايي  چه   -28
هستند؟ 

امگا 3 به طور طبیعي در روغن هاي ماهي، روغن کانوال، 
روغن کتان، جوانه گندم، حبوبات و سبزیجاتي مانند کلم 
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کافي داشته باشند مي توانند بر این مشکل غلبه کنند و 
هر چه چاقي در سنین پایین تري شروع شود به ویژه اگر 
والدین آنها اضافه وزن داشته باشند احتمال باقي ماندن 
اضافه وزن در سنین بعدي بیشتر خواهد بود. بنابراین هر 
چه زودتر باید از بروز چاقي پیشگیري کرد و در صورت 
بروز، هر چه زودتر آن را کنترل کرد و به خانواده هایي 
که زمینه بروز چاقي در آنها زیاد است هم اطمینان خاطر 
داد که حتي با وجود زمینه ارثي چاقي، در صورت پیروي 
از شیوه سالم زندگي میتوان از بروز اضافه وزن جلوگیري 

کرد و یا آن  را کنترل نمود. 

به  عادت  وزن،  اضافه  دچار  نوجوان  و  كودك  اگر   -38
فعاليت جسمي ندارد، چگونه به او كمك كنيم كه فعاليت 

فيزيكي بيشتري داشته باشد؟
یکي از بهترین راه ها کاهش زمان صرف شده براي فعالیت  هاي 
بي تحرک مانند تماشاي تلویزیون و سرگرمي هاي رایانه اي است 
به عالوه باید از فعالیت هاي ساده تر شروع کردو و سپس به 
تدریج شدت و مدت آن را اضافه کرد تا به حد مطلوب برسد. 

39- براي كاهش وزن چه ورزش هايي توصيه مي شود؟
هرگونه کاهش در بي تحرکي )از قبیل تماشاي تلویزیون، 
در  افزایش  هرگونه  و  رایانه اي(  سرگرمي هاي  و  ویدئو 
باشد  که  میزان  هر  به  تحرک 
ایده آل  وزن  به  رسیدن  براي 
در  ولي  بود  خواهد  مفید 
حدي  در  تحرک  که  صورتي 
شدید باشدکه ضربان قلب فرد 
است.  بهتر  کند،  پیدا  افزایش 
مانند  ورزش هایي  طورکلي  به 

بسکتبال  و  والیبال  سواري،  دوچرخه  شنا،  پیاده روي، 
توصیه مي شود. 

شکم،  براي  ویژه  به  موضعي،  چاقي  رفع  براي  همچنین 
مي توان از نرمش هایي نظیر دراز و نشست استفاده نمود. 
نکته مهم این است که ورزش مورد عالقه کودک و نوجوان 
باشد و مدت و شدت آن به تدریج افزایش یابد تا جنبه 
تفریحي داشته و خسته کننده نباشد در غیر این صورت 
پس از مدت کوتاهي وي ورزش ها را رها خواهد کرد. نکته 
مهم دیگر، آسان و در دسترس بودن ورزش است تا قابلیت 

تداوم داشته باشد. 

وزن  كاهش  براي  ورزشي  دستگاه  چه  از  استفاده   -40
كودكان و نوجوان مؤثر است؟

مهم ترین نکته در فعالیت بدني، برخورداري از شیوه زندگي 
پرتحرک مي باشد که مستلزم فعالیت بدني روزانه مي باشد. 
بنابراین نباید فعالیت فرد را به استفاده از لباس، مکان و یا 
دستگاه خاصي محدود نمود. باید به نحوي برنامه ریزي کرد که 
فعالیت بدني جزئي از زندگي روزانه فرد باشد که این کار 
نیاز به هیچ دستگاه خاصي ندارد. اگر استفاده از دستگاه 
ورزشي باعث تشویق فرد به انجام فعالیت بدني شود و فرد 
دستگاهي در اختیار دارد که مي تواند از آن استفاده کند 
ایرادي ندارد، در غیر این صورت هیچ نیازي به تهیه دستگاه 

مخصوص ورزشي نیست. 

نوجوانان  و  كودكان  از  بسياري  كه  اين  به  توجه  با   -41
دقيقه در  تا 60  ندارند 30  دليل مشغله درسي فرصت  به 
روز فعاليت كنند، چگونه مي توان كمك كرد تا آنها به حد 

مطلوب فعاليت  دست يابند؟
در درجه اول باید در نظر گرفت که مجموع فعالیت بدني 

با کوتاه شدن  بنابراین  مي شود.  ترشح  بیشتر  مي خوابند 
مدت زمان خواب، میزان لپتین 
پیدا  افزایش  گرلین  و  کاهش 
وزن  اضافه  باعث  و  کرده 

مي شوند. 

رژيم  جريان  در  آيا   -34
غذايي ريزش مو بروز مي كند؟

مبتني  که  اصولي  غذایي  رژیم  یک 
عدم  و  سالم  غذایي  مواد  از  استفاده  بر 
تمامي  است  مواد غذایي مضر  مصرف 
تأمین  نیاز بدن را  مواد مغذي، ویتامین ها و امالح مورد 
مي کند و نباید منجر به ریزش مو شود، البته در رژیم هایي 
که کالري بسیار کمي دارند. این حالت دیده مي شود که 
به طور کلي این قبیل رژیم هاي غذایي براي هیچ سني به 

ویژه براي کودکان و نوجوانان توصیه نمي شود. 

35- آيا ممكن است در دوران رژيم گرفتن براي كاهش 
وزن، مشكالتي براي پوست و موي كودكان و نوجوانان 

پيش آيد؟ 
این  با کاهش وزن منطقي  خیر، در یک رژیم اصولي و 
حالت بروز نمي کند. از آن جا که در رژیم غذایي توصیه 
نیاز  مورد  مغذي  مواد  نوجوانان  و  کودکان  براي  شده 
قسمت هاي مختلف بدن از جمله پوست و مو به حد کافي 
به  نمي شود حتي  ایجاد  پوست  براي  مشکلي  دارد،  وجود 
دلیل مصرف سبزي و میوه جات در رژیم غذایي صحیح 
نوجوانان پوست شاداب تري پیدا مي کنند. شل شدن پوست 
صورت در اثر پیروي از رژیم هاي غذایي اشتباه و بسیار 
کم کالري دیده مي شود. در اثر کاهش وزن سریع، آب بدن 

و چربي زیر پوستي در ناحیه صورت کاهش یافته و پوست 
شفافیت خود را از دست مي دهد. 

وزن  كاهش  به  مايل  كه  نوجواناني  و  كودكان  آيا   -36
)بدون  رژيمي  گازدار  نوشابه هاي   از  نمي توانند  هستند 

قند( مصرف نمايند تا كالري كمتري دريافت نمايند؟ 
کمتري  بسیار  کالري  قند،  بدون  نوشابه هاي   چند  هر 
نسبت به انواع نوشابه هاي معمولي وارد بدن مي کنند ولي 
باید در نظر داشت استفاده از انواع نوشابه گازدار با هر 
رنگ و هر نام تجاري با قند و بدون قند عوارض متعددي 
براي سالمتي در بردارند از جمله این که به دلیل محتواي 
روند  مي توانند  و  شده  کلسیم  جذب  مانع  فسفر،  باالي 
اسیدي  محتواي  همچنین  کند.  تشدید  را  استخوان  پوکي 

نوشابه ها باعث خرابي دندان 
مانع  آنها  از  بسیاري  مي شود. 
فقر  باعث  و  شده  آهن  جذب 
مي گردد.  خوني  کم  و  آهن 
رفته  به کار  قندهاي مصنوعي 
در این قبیل نوشابه ها هم خالي 

از عارضه نیستند. 

نوجواني  يا  كودك  اگر   -37
دچار چاقي و اضافه وزن است 
در  را  مشكل  اين  هميشه  آيا 

طول زندگي خواهد داشت؟
کودکان  قبیل  این  چند  هر 
در  چاقي  مستعد  نوجوانان  و 
اگر  اما  هستند،  بعدي  سنین 
بدني  فعالیت  و  غذایي  رژیم 
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چند دستور غذایي سالم و متنوع

در این قسمت، چند دستور غذا به عنوان نمونه ارائه شده 
است. در نظر داشته باشید که فقط نمونه هایی برای آشنایی 
اینکه  نه  شده اند،  ذکر  سالم  غذای  انواع  تهیه  طرز  با 
بدیهی  شوند.  مصرف  محدودی  غذاهای  شود  پیشنهاد 
و  کودک  برای  جداگانه ای  غذای  نمی شود  توصیه  است 
نوجوان دارای اضافه وزن طبخ شود، او هم باید از غذای 
خانواده استفاده کند یعنی روش تهیه غذای خانواده باید 

صحیح باشد تا برای همه افراد خانواده مناسب باشد. 

شوند  رعایت  غذا  تهیه  در  باید  كه  اصلی  نکات  برخی 
شامل موارد زیر است:

1. تنوع مواد غذایی
2. تعادل بین مصرف گروه های مختلف غذایی

3. افزایش میزان استفاده از انواع سبزی در تهیه مواد غذایی
4. مصرف انواع سبزی و ساالد همراه با صرف غذا
5. محدود کردن میزان روغن مصرفی در تهیه غذا

6. استفاده از فر یا کباب کردن به جای سرخ کردن برای برشته 
نمود مواد غذایی

7. جایگزین نمودن سبزی های معطر و انواع چاشنی به جای 
پیاز سرخ شده

8. افزایش میزان استفاده از انواع حبوبات 
9. محدود کردن میزان نمک و شکر در تهیه غذا

10. تهیه انواع سس با آبلیمو، سرکه، آبغوره،... یا ماست به جای 
سس های چرب

11. جداکردن چربی گوشت، مرغ،... قبل از طبخ
12. استفاده از غالت سبوس دار

چند نمونه دستور غذایی 
)برای 4 نفر(

خوراک مرغ و سبزیجات

مواد الزم:
نصف مرغ متوسط یا 2 عدد سینه مرغ  
پیاز متوسط  5عدد
1 لیوان قارچ خرد شده 
هویج خرد شده  1 لیوان
گوجه فرنگی خرد شده  1 لیوان
سبزی فصل )لوبیا سبز، کدو، فلفل دلمه ای،... ( خرد شده  1 لیوان
1/2 لیوان نخودفرنگی 
1/4 لیوان دانه ذرت  
سبزی های معطر)ترخون، مرزه، جعفری، گشنیز،( خرد شده 1/2لیوان
1 قاشق غذاخوری زنجبیل تازه و خرد شده 
ا عدد سیر )در صورت تمایل( 
دارچین یا ادویه مورد عالقه )در صورت تمایل(      1 قاشق مرباخوری
1 قاشق غذاخوری آبلیمو یا آب نارنج 
1/2 قاشق چایخوری نمک 

طرز تهیه:
به  را  مرغ را شسته و پوست آن را جداکنید. سپس آن 
قطعات ریز خرد کنید. پیازها را به صورت حلقه ای خرد 
کنید. سایر مواد غیر از آبلیمو یا آب نارنج را با هم مخلوط 
آب  لیوان  نصف  حدود  عمق،  کم  ظرف  یک  کف  کنید. 
ظرف  در  الیه  الیه  صورت  به  را  غذایی  مواد  و  بریزید 
بچینید به نحوی که به ترتیب یک الیه پیاز، یک الیه مخلوط 

افراد باید 30 تا 60 دقیقه باشد بنابراین مي توان این مدت را به 
چند دوره کوتاه مدت تقسیم کرد مثالً سه نوبت 20-10 دقیقه اي 
در طول شبانه روز ؛ از سوي دیگر جایگزین کردن فعالیت هاي 
بي تحرک با فعالیت  هاي پرتحرک تر مي تواند مفید واقع شود مثالً 
استفاده از پله به جاي آسانسور یا پیاده روي، دوچرخه سواري به 
جاي استفاده از وسایل نقلیه موتوري. الزم است به خانواده ها و 
کودکان و نوجوانان یادآور شد که فعالیت هاي بدني عالوه بر 
ده ها فایده براي سالمت جسمي، باعث افزایش اکسیژن رساني 
به مغز و در نتیجه افزایش یادگیري فرد مي شود، از سوي دیگر 
فعالیت بدني با تنش هاي عصبي مقابله نموده و باعث مي شود فرد 
با آرامش خاطر بیشتري مطالب درسي را فراگرفته و با اعتماد به 
نفس بیشتري در امتحانات شرکت نماید. بنابراین فعالیت بدني نه 
تنها مانعي براي یادگیري نیست بلکه به موفقیت درسي ایشان 

هم کمک مي کند. 

42- اگر به علت كمبود وقت، سردي هوا، آلودگی هوا 
يا علل ديگر امكان پياده روي در خارج خانه نباشد چه 

بايد كرد ؟
الزم نیست حتماً خارج از منزل پیاده روي کرد. این کار را 
در حیاط منزل و یا در آپارتمان هم مي توان انجام داد، یا از 
پله هاي منزل باال و پایین رفت و حتي اگر امکان هیچیک از 
این فعالیت ها نبود مي توان حتي در محدودترین فضا حرکات 

نرمشي انجام داد. 
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بر حسب سلیقه خود، می توانید مواد پیشنهادی برای تهیه 
مشابه،  روش  از  استفاده  با  و  دهید  تغییر  را  فوق  مایه 

خوراک های متنوعی با ماهی تهیه کنید. 
همچنین می توانید به جای ماهی از مرغ نصف شده )که 

پوست آن جدا شده باشد( استفاده کنید. 

كوكوی سبزیجات:

مواد الزم:
سبزی کوکو )گشنیز، جعفری، شوید، تره( خرد شده  2 لیوان
1/2 لیوان اسفناج خرد شده 
کمی سبزی های معطر مورد عالقه 
6 عدد پیازچه 
2 عدد تره فرنگی 
4 عدد تخم مرغ 
1 قاشق غذاخوری روغن مایع سرخ کردنی 
1/2 قاشق چایخوری نمک 

طرز تهیه : 
همه سبزی های خرد شده را همراه با پیازچه و تره فرنگی 
ساطوری کنید. تخم مرغ ها را خوب هم بزنید و نمک را به 

سبزی های  مخلوط  کنید.  اضافه  آن 
اضافه  آن  به  را  شده  ساطوری 

را  روغن  بزنید.  هم  و  کنید 
مایه  و  بمالید  ماهیتابه  کف 
کوکو را روی آن بریزید و 
صاف کنید. ماهیتابه را در 
فر که از قبل با حرارت 180 

درجه سانتیگراد گرم کرده اید قرار دهید. در صورتی که 
فردر دسترس ندارید، درماهیتابه را ببندید و آن را روی 

شعله کم گاز قرار دهید. 
كوكوی قارچ

مواد الزم:
2 لیوان قارچ ریز خرد شده 
1 لیوان جعفری ریز خرد شده 
1/2 لیوان پیازچه ریز خرد شده 
1/4 لیوان سبزی های معطر مورد عالقه 
4 عدد تخم مرغ 
1 قاشق غذاخوری آبلیمو 
1 قاشق غذاخوری روغن مایع سرخ کردنی 
1/2 قاشق چایخوری نمک 

طرز تهیه :
 قارچ و آبلیمو را در ماهیتابه ریخته ومخلوط را به مدت پنج 
دقیقه روي شعله مالیم گاز به هم بزنید. در ظرف دیگری، 
تخم مرغ ها و نمک را خوب به هم بزنید تا کامال یکنواخت 
شود. سپس جعفری، پیازچه و سبزی معطر را به آن اضافه 
کنید و به هم بزنید. در پایان، قارچ تفت داده شده در آبلیمو 
را به سایر مواد اضافه کنید. روغن را کف ماهیتابه بمالید و 
مایه کوکو را روی آن بریزید. ماهیتابه را در فر که از قبل 
با حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم کرده اید قرار دهید. 
در صورتی که فردر دسترس ندارید، در ماهیتابه را ببندید 

و آن را روی شعله کم گاز قرار دهید. 

سبزیجات و یک الیه مرغ خرد شده روی هم گذاشته شود 
و الیه های فوق تکرار شوند. در ظرف را گذاشته و به مدت 
حدود 1/5 تا 2 ساعت روی شعله خیلی کم گاز و یا در 
فر 180 درجه سانتیگراد قرار دهید. پس از پخت، آبلیمو یا 

آب نارنج را روی خوراک بریزید. 
بر حسب سلیقه خود، می توانید انواع سبزیجات و مقدار آن 
ها را تغییر دهید و با استفاده از روش فوق، خوراک های 
متنوعی تهیه کنید. می توانید همین خوراک را بدون مرغ 
و فقط با سبزیجات تهیه کنید که در این صورت، حدود 
نیم ساعت پخت کافی است. همچنین می توانید به جای مرغ 
از گوشت کم چرب خرد شده استفاده کنید و پخت غذا را 

حدود 2/5 تا 3 ساعت ادامه دهید. 

خوراک ماهی معطر

مواد الزم:
1 عدد ماهی )کوچک تا متوسط( 
سبزی های معطر)ترخون، مرزه، جعفری، گشنیز،...(   خرد شده 1/2لیوان
پیاز  2عدد
ا عدد سیر )در صورت تمایل( 
2 قاشق مرباخوری کنجد 
1 قاشق مرباخوری دارچین یا ادویه مورد عالقه 
1 قاشق مرباخوری  پوست رنده شده لیمو ترش 
1 قاشق چایخوری زیره 
1 قاشق غذاخوری آبلیمو یا آب نارنج 
1/2 قاشق چایخوری نمک 

طرز تهیه : 
ماهی را تمیز کنید و پس از خالی کردن شکم ماهی آن را 
3-2 بار به طور کامل شستشو بدهید. با یک چاقوی تیز 
حدود 20 شکاف روی قسمت های مختلف ماهی ایجاد کنید 
درون شکاف ها  می کنید  اضافه  آن  به  بعد  که  موادی  تا 
نفوذ کند. پیاز را رنده کنید وسایر مواد ذکر شده را با 
آن مخلوط کنید، در ظرف را ببندید یا با نایلون بپوشانید 
و حدود 10 دقیقه آن در یخچال قرار دهید. سپس ماهی را 
در ظرف حاوی این مایه بغلطانید تا مایه عالوه بر قسمت 
سطحی، درون شکاف ها و شکم ماهی هم نفوذ کند. روی 
ظرف حاوی ماهی آغشته به مایه را بپوشانید و آن را به 

مدت 20 دقیقه در یخچال بگذارید. 
سپس ماهی را در ماهیتابه ای که کف آن را کمی چرب 
کرده اید گذاشته و درون فربا گرمای 180 درجه سانتیگراد 
نوع  و  اندازه  به  بستگی  پخت  مدت  بپزد.  تا  دهید  قرار 
ماهی دارد. به عنوان مثال برای یک ماهی قزل آالی متوسط 
حدود نیم ساعت کافی است. در صورت تمایل، می توانید 
پس ازپخت، حدود 10 دقیقه ماهیتابه را در قسمت باالی 

فر)گریل( قرار دهید تا ماهی برشته شود. 
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نوعی صبحانه با تخم مرغ

مواد الزم:
1 عدد تخم مرغ   
1 قاشق غذاخوری شیر      
مرباخوری قاشق   1 مایع                   روغن 
1 قاشق مرباخوری کنجد پودر شده  
1/4 قاشق چایخوری نمک     

طرز تهیه:
تخم مرغ، کنجد، نمک و شیر را در یک ظرف کوچک   
ریخته و با چنگال خوب به هم بزنید تا مخلوط یکنواختی 
بدست آید. روغن را در یک ماهیتابه کوچک ریخته و روی 
شعله خیلی مالیم گاز قرار دهید، مخلوط فوق را در آن 
ریخته و به آرامی هم بزنید تا تخم مرغ قوام مناسب پیدا 

کند. این ترکیب را تا گرم است مصرف نمایید. 
مصرف تخم مرغ برای صبحانه باعث می شود فرد تا مدت 
مناسبی احساس سیری کند و به ریزه خواری روی نیاورد. 

چیپس سیب زمینی كم چربی

مواد الزم:
به تعداد مورد نظر سیب زمینی      
یک قاشق مرباخوری روغن مایع       
1/4 قاشق چایخوری نمک  

طرز تهیه:
مغذی  مواد  به  توجه  با  بشویید  خوب  را  زمینی ها  سیب 
را  آن  پوست  است  بهتر  زمینی،  پوست سیب  در  موجود 
جدا نکنید ولی در صورت تمایل می توان آن را به صورت 
شکل  به  را  زمینی ها  سیب  کرد.  استفاده  کنده  پوست 
یک  یا  فر  کنید. کف سینی  نازک خرد  ورقه های خیلی 

مایع چرب کرده و  با کمی روغن  را  ظرف مسطح 
ورقه های سیب زمینی را کف آن پخش کنید. مابقی 
در  و  بمالید  زمینی ها  سیب  سطح  روی  را  روغن 
بپاشید.  آن  روی  نیز  نمک  کمی  تمایل،  صورت 
قبال  که  سانتیگراد  درجه   180 فر  در  را  ظرف 
گرم کرده اید قرار دهید. پس از حدود 8 تا 10 
دقیـــقه سیب زمینی ها رنگ متمایل به طالیی 

پیدا می کنند. در صورت تمایل برای پخت 
بیشتر، می توان سیب زمینی ها را زیر و رو 

کرد و چند دقیقه دیگر در فر گذاشت. 
مصرف  است  گرم  تا  را  چیپس  این 

کنید. 

املت سبزیجات

مواد الزم:
2عدد تخم مرغ      
1/2 فلفل دلمه ای متوسط   
یک عدد پیاز متوسط     
2 قاشق مربا خوری جعفری خرد شده    
یک عدد گوجه فرنگی متوسط 
1 قاشق مربا خوری جوانه گندم خرد شده   
1 قاشق مربا خوری آرد ذرت یا ذرت پخته  
1 قاشق مربا خوری روغن مایع     
1/4 قاشق چایخوری نمک      

طرز تهیه:
 تخم مرغ ها را در یک کاسه شکسته و با نمک به هم بزنید. 
پیاز، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای را ریز خرد کنید و به 
همراه ذرت، جعفری و جوانه گندم 
در کاسه حاوی تخم مرغ بریزید و 
کنید.  مخلوط  هم  با  را  مواد  همه 
و  بمالید  ماهیتابه  کف  را  روغن 
قرار  گاز  مالیم  خیلی  شعله  روی 
مخلوط  شدن،  گرم  از  پس  دهید. 
را  آن  بریزید، در  ماهیتابه  را در 
مدت  به  را  املت  پخت  و  ببندید 
حدود 4-3 دقیقه ادامه دهید. در صورت تمایل، در زمان 

مصرف، چند قطره لیموترش تازه روی املت بریزید. 

نوعی خوراک مقوی 

مواد الزم:
1عدد تخم مرغ            
1/2 فلفل دلمه ای متوسط   
1 عدد پیاز متوسط     
گوشت مرغ پخته یا قارچ ریز خرد شده     2 قاشق غذا خوری
2 قاشق مربا خوری جعفری خرد شده    
1 قاشق مربا خوری ذرت یا لوبیای پخته 
1 قاشق مربا خوری جوانه گندم خرد شده   
2 قاشق مربا خوری نخود فرنگی پخته   
1 قاشق مربا خوری روغن مایع     
1/4 قاشق چایخوری نمک      

طرز تهیه:
تخم مرغ را در کاسه شکسته و با نمک مخلوط کنید. 

پیاز و فلفل دلمه ای را رنده کنید. سپس همه 
مواد )غیر از روغن( را در کاسه حاوی 

تخم مرغ بریزید و همه مواد را مخلوط 
نمایید. کف یک ماهیتابه را با روغن 
چرب کرده و آن را روی شعله خیلی 
تهیه  مخلوط  دهید.  قرار  گاز  مالیم 

شده را در آن ریخته و به طور یکنواخت 
پخش کنید و پخت را حدود 5 دقیقه ادامه 

دهید. این خوراک را تا زمانی که هنوز گرم است 
مصرف نمایید. 
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در اواخر پخت، آرد تفت داده شده، جوانه، آبلیمو، ادویه 
و نمک را اضافه کرده و همه مواد را با هم مخلوط کنید. 

خوراک مخلوط سبزیجات

مواد الزم:
غذاخوری  2قاشق  کلم بروکلی پخته شده و خرد شده   
2قاشق غذاخوری گل کلم پخته شده و خرد شده  
2قاشق غذاخوری هویج پخته و خرد شده     
2قاشق غذاخوری جعفری ریز خرد شده     
پیاز ریز خرد شده                       2قاشق غذاخوری
1عدد تخم مرغ پخته و خرد شده  
غذاخوری 2قاشق  پخته                    سبز  نخود 
2قاشق غذاخوری پیازچه ریز خرد شده     
گوجه فرنگی خرد شده                        4قاشق غذاخوری
2قاشق غذاخوری ریحان خرد شده       
ماست چکیده       4قاشق غذاخوری 
1قاشق غذاخوری  روغن زیتون        
1قاشق مرباخوری آبلیمو         
نمک   1/2قاشق چایخوری

طرز تهیه:
ماست، روغن زیتون، آبلیمو، نمک و ریحان را در یک کاسه 
تا سس یکنواختی  بدست  بزنید  به هم   با چنگال  ریخته و 
یکدیگر  با  تدریج در سس ریخته و  به  را  آید. سبزیجات 
مواد  سایر  روی  را  شده  خرد  جعفری  و  کنید  مخلوط 

بپاشید. 

ماكارونی با قارچ
مواد الزم:

100گرم ماکارونی رشته ای      
نصف لیوان قارچ خرد شده       
2قاشق غذاخوری گوشت مرغ پخته و خردشده       
نخود فرنگی پخته خردشده             2قاشق مرباخوری
2قاشق مرباخوری فلفل دلمه ای خردشده     
2قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی خانگی     
2قاشق مرباخوری ذرت پخته         
2قاشق مرباخوری جوانه گندم یا عدس یا ماش    
3قاشق مرباخوری روغن زیتون  
2قاشق مرباخوری آبلیموی تازه        

سوپ كدو حلوایی

مواد الزم:
نصف لیوان کدو حلوایی خرد شده   
1عدد پیاز متوسط      
آرد ذرت یا آرد گندم                    1 قاشق مرباخوری
1/2 لیوان شیر پاستوریزه     
روغن زیتون یا سایر انواع روغن مایع  1/2 قاشق مرباخوری
1 قاشق مرباخوری گوشت یا مرغ یا سویای پخته 
1/4 قاشق چایخوری نمک        

طرز تهیه:
کدو حلوایی، پیاز و نمک را به مدت 15 دقیقه پخته، با 

چنگال نرم کرده و بار دیگر در قابلمه بریزید. 
سپس آرد ذرت، گوشت یا سویا را به مخلوط اضافه کرده 
و با حرارت مالیم بپزید تا مخلوط یکنواختی بدست آید. 
اضافه  مخلوط  به  نیز  را  روغن  و  شیر  پخت،  اواخر  در 
کنید و آن را به هم بزنید تا سوپ غلیظ شود. در صورت 
تمایل، زمان مصرف سبزیجات معطر خرد شده روی سوپ 

بریزید. 

نوعی خوراک سبزی و حبوبات 

مواد الزم:
2قاشق غذاخوری عدس پخته       
2قاشق غذاخوری لوبیا سفید پخته       
2قاشق غذاخوری  لوبیا چیتی پخته     
2قاشق غذاخوری لوبیا سبز پخته و خرد شده    
1عدد فلفل دلمه ای      
2 عدد گوجه فرنگی     
2عدد پیاز متوسط         
2عدد هویج پخته        
2قاشق مربا خوری آرد گندم        
1 حبه سیر)درصورت تمایل(  
2قاشق غذاخوری  جوانه گندم ریز خرد شده    
1قاشق غذاخوری آبلیموی تازه       
سبزی معطر مورد عالقه  2قاشق غذاخوری 
1قاشق غذاخوری روغن مایع       
1/2 قاشق چایخوری دارچین یا زیره 
1/2 قاشق چایخوری نمک        

       
طرز تهیه:

پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، هویج و سیر )در صورت 
تمایل( را رنده کنید. مخلوط رنده شده را به همراه لوبیا 
سبز، لوبیا چیتی، لوبیا سفید و یک لیوان آب در یک قابلمه 
ریخته و روی حرارت مالیم گاز قرار دهید تا همه آب جذب 
مواد غذایی شود. آرد را با حرارت خیلی مالیم در روغن 
تفت داده و حدود نصف لیوان آب ولرم در آن ریخته و با 
پشت قاشق صاف کنید تا مخلوط یکنواختی بدست آید. 
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طرز تهیه:
ماست، آبلیمو، روغن زیتون را مخلوط و سپس سیب زمینی 
خرد  را  پیازچه  و  تخم مرغ  بزنید.  هم  و  کرده  اضافه  را 
در  کنید.  مخلوط  هم  با  آرامی  به  را  مواد  همه  و  کرده 
صورت تمایل می توان  کمی جعفری خرد شده به آن اضافه 
کرد. قبل از مصرف ساالد را به مدت 15 دقیقه در یخچال 

بگذارید. 

نوعی كیک بسیار كم چربی
مواد الزم:

آرد ذرت                                   1/3 لیوان
آرد گندم                                       1/3 لیوان
4عدد تخم مرغ                         سفیده 
غذاخوري قاشق   4 شکر               
چایخوری قاشق  یک  وانیل                 

طرز تهیه:
فر را با حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم کنید. سفیده 
تخم مرغ ها را با تخم مرغ زنی خوب به هم زده تا کامالً سفت 
و سفید شود. سپس به تدریج شکر و وانیل را اضافه کرده 
و بار دیگر مخلوط را با تخم مرغ زنی بهم بزنید تا سفت 
و براق شود. آرد ذرت و آرد گندم را در یک کاسه الک 
کرده و با هم مخلوط نمائید. به تدریج سفیده تخم مرغ ها را 
در کاسه حاوی آرد ریخته و با یک قاشق فلزی، خوب به هم 
بزنید. کف و اطراف یک قالب کیک به قطر 25 سانتی متر 
را با مقدار بسیار کمی روغن مایع چرب کرده و مخلوط 
را در قالب ریخته و به مدت 45 دقیقه در فر قرار دهید تا 

کیک به طور کامل بپزد. 

طرز تهیه:
قارچ خرد شده  کنید،  آبکش  پخت  از  پس  را  ماکارونی 
تفت  مالیم  حرارت  روی  ریخته،  روغن  بدون  تابه  در  را 
دهید تا آب آن کمی بر چیده شود. سپس یک قاشق روغن 
زیتون به آن اضافه کرده و با رب گوجه فرنگی و فلفل 
دلمه ای خرد شده و نمک کمی آن را روی حرارت مالیم 
تفت دهید. سپس گوشت مرغ، نخود فرنگی، ذرت و جوانه 
را به آن اضافه کنید. کف یک قابلمه یا ظرف پیرکس را 
با مابقي روغن زیتون چرب کرده و ماکارونی و مایه تهیه 

شده را به صورت الیه به الیه در آن بریزید. 

نوعی ساندویچ مرغ

برای ایجاد تنوع در موادغذایی و جذب کردن غذای تهیه 
شده در منزل می توان مقداری از غذای تهیه شده برای 
یا  کودک  برای  مفید  مواد  با  و  سادگی  به  را  خانواده 

نوجوان به حالت ساندویچ درآورد. 

مواد الزم )برای شش نفر(:
گوشت مرغ پخته                                1 لیوان
قاشق مرباخوري ماست چکیده                    2 

سس مایونزکم چرب                        1 قاشق مرباخوری
کاهوی ریز خرد شده                                               1 لیوان
جعفری ریز خرد شده                                   1/4 لیوان
گوجه فرنگی متوسط                                     2 عدد
فلفل دلمه ای یا پیاز متوسط                               1 عدد
نان لواش            6 قطعه به اندازه 15 در 20 سانتی متر

طرز تهیه:
بریزید.  کاسه  یک  در  و  ریز کرده  را  پخته  مرغ  گوشت 
ماست و مایونز را به آن اضافه کرده و هم بزنید. مایه تهیه 
شده را روی نان لواش مالیده وسپس سبزیجات ریز خرد 
تمایل  صورت  در  و  فرنگی  گوجه  جعفری،  )کاهو،  شده 
فلفل دلمه ای یا پیاز( را روی آن بپاشید. نان را به آرامی 
لوله کرده و با چاقوی تیز دو سر آن را صاف کنید. برای 
تنوع بیشتر می توانید با کارد تیز این ساندویچ را حلقه 

حلقه کرده و به حالت رولت در آورید. 

ساالد جوانه

مواد الزم:
جوانه گندم یا ماش خرد شده        2قاشق غذاخوری 
سیب زمینی پخته و خرد شده                                     1 لیوان
عدد  1 پخته                        تخم مرغ 
مرباخوری  2قاشق  زیتون              روغن 
نخودسبز پخته                              نصف لیوان
غذاخوری  4قاشق  ماست                
مرباخوری  2قاشق  آبلیمو              
پیازچه خرد شده                         2قاشق مرباخوری    
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کنید. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حین  در  غذایی  مواد  مصرف  و  خوردن  غذا  تند   .14
تماشای تلویزیون باعث بروز اضافه وزن می شود. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15. به یاد داشته باشید غذا خوردن در یک زمان و یک 

مکان به کاهش اشتهای کاذب کمک می کند. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16. از هر فرصتی برای فعالیت جسمی استفاده کنید تا 
بتوانید روی هم رفته روزانه 30 تا 60 دقیقه تحرک کافی 
 10-20 نوبت   3-4 در  را  زمان  مدت  این  باشید.  داشته 

دقیقه ای تقسیم کنید. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بی تحرک  سرگرمی های  برای  مجاز  مدت  حداکثر   .17
مانند تماشای تلویزیون و سرگرمی های رایانه ای، 2 ساعت 
در شبانه روز است. با کم کردن طول مدت بی تحرکی به 

؟؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18. خواب ناکافی، دیر وقت و نامنظم باعث بروز اضافه 
زودتر  ها  و صبح  بخوابید  زودتر  ها  شب  می شود.  وزن 
بیدار شوید تا هم سوخت و ساز بدنتان تنظیم شود، هم 

فرصت کافی برای صرف صبحانه داشته باشید. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19. در زمان بروز هرگونه تنش عصبی، به جای رو آوردن 
آب  لیوان  دو  یکی  و  بکشید  عمیق  نفس  چند  غذا،  به 

بنوشید. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20. در رسیدن به وزن مطلوب شکیبا باشید، مقادیرجزئی 
کاهش وزن و حتی ثابت نگه داشتن وزن نوعی موفقیت 
خواهد  مطلوب  وزن  به  را  شما  مدت  دراز  در  که  است 
پایدار  کوتاهی  مدت  تا  سریع  های  وزن  کاهش  رساند. 
ادامه  به  قادر  فرد  چون  موارد  بسیاری  در  و  می مانند 
از  به سرعت وزن  نیست،  رژیم های غذایی خیلی محدود 
دست رفته را باز می یابد و حتی چاق تر از قبل می شود. از 

کند بودن سرعت کاهش وزن خود دلسرد نشوید، 
به مصداق شعر: 

                
رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
 
و  تغذیه  درست  الگوهای  تداوم  باشید  داشته  اطمینان 

فعالیت جسمی، شما را به وزن مطلوب خواهد رساند. 

چند توصیه کاربردی به کودکان، نوجوانان 
و خانواده ها 

برای کنترل اضافه وزن 

الگوی رفتاری برای فرزندان هستند،  1. والدین بهترین 
در نظر داشته باشید برقراری شیوه زندگی سالم )تغذیه 
مناسب، فعالیت جسمی و آرامش روحی(، مهم ترین و مؤثر 

ترین راه برای مقابله با اضافه وزن است. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. باور داشته باشید که حتی با وجود زمینه ارثی چاقی، 
می توان از اضافه وزن پیشگیری کرد یا آن را درمان نمود. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. هر سه وعده اصلی غذایی را مصرف کنید و اصل 
تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی را در نظر بگیرید. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم مصرف صبحانه یک عامل مهم در بروز اضافه   .4
وزن است، حتما هر روز صبحانه بخورید. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است  ممکن  چند  هر  محدود  خیلی  غذایی  رژیم های   .5
در کوتاه مدت تا حدی باعث کاهش وزن شوند، اما در 
درازمدت با کاهش سوخت و ساز، بدن را نسبت به کاهش 
وزن مقاوم می کنند، به عالوه تأثیر منفی بر روند رشد 
دارند. از رژیم غذایی سالم و متعادل پیروی کنید تا از 

فواید پایدار آن بهره مند شوید. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آب  می توانید  بین وعده های غذایی، هرچه  فاصله  6. در 
بنوشید. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. قبل از خوردن هر ماده غذایی، به این موضوع فکرکنید 

که آیا لذت کوتاه مدت ناشی از خوردن آن ارزش به خطر 
انداختن سالمتی شما را دارد یا نه. مطمئن باشید که با این 
روش در بسیاری موارد از خوردن مواد غذایی مضر برای 

سالمتی صرف نظر خواهید کرد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در  نه  کنید  مصرف  غذا  شروع  در  را  ساالد  همیشه   .8
پایان آن. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. ساالد را با افزودنی هایی مانند سرکه، آبلیمو، آبغوره، 
سبزی های معطر،... و یا سس کم چرب تهیه شده در منزل 

مصرف کنید. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفاده  پخته  و  خام  سبزیجات  انواع  از  غذا  همراه   .10
نمایید. به این ترتیب هم از مواد مفید آنها استفاده خواهید 
کرد، هم با پرشدن معده زودتر احساس سیری خواهید 

کرد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11. استفاده از لبنیات، عالوه بر کمک به رشد و سالمتی، 
تنظیم سوخت و ساز سلول های چربی و کنترل وزن  به 

کمک می کند. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12. همیشه میان وعده های غذایی سالم و آماده مصرف 
داشته  اختیار  در   ) سالم،...  کشک  سبزی،  میوه،  )مانند 
باشید تا با احساس گرسنگی مجبور نشوید به مواد غذایی 

مضر رو آورید. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13. به جای استفاده از غذاهای سرخ شده در روغن، از 
استفاده  تهیه شده اند،  سالم تر  به روش های  که  غذاهایی 
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