
ــو    ــیم کیل ــه اي ن ــرین ســرعت کــاهش وزن هفت بهت
میباشد  و در مواردي که شخص اضافه وزنـش زیـاد   

یادمـان باشـد هـر    . کیلـو  1است هفته اي حـداکثر  
چقــدر ســرعت کــاهش وزن زیــاد باشــد بیشــتر بــه 

.رسد سالمتی بدن آسیب می
از حذف وعده غذایی در برنامه غذایی خـود پرهیـر   
نمایید و غذاي مورد نیاز خود را در سه وعده اصـلی  

.میان وعده و وعده آخر شب میل نمائید 2و 
، اگر مطمئن نیستید که بـه کـاهش وزن نیـاز داریـد    

BMI    خود، یعنی شاخص توده چربـی بـدن خـود را
این محاسبه بـر پایـه وزن و قـد شـما     . محاسبه کنید

تواند به طور تقریبی به شـما بگویـد   قرار دارد، و می
بـراي محاسـبه   . چقدر چربی در بـدنتان وجـود دارد  

BMI  وزنتان به کیلوگرم را بر  متر مربع قدتان بـه ،
. تقسـیم کنیـد  ) ن دویعنی قدتان به متر بـه تـوا  (متر 

است؛ در حالی 25تا 5.18بین BMIهدف، داشتن 
نشـان دهنـده اضــافه وزن و   25تـر از  و بـاال 25کـه  

.چاق است30باالي 

در صورت داشـتن اضـافه وزن  و داشـتن برنامـه     
غذایی سالم  به مشاور تغذیه مراجعه نمائید 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زنجان
موسوي.. مرکزآموزشی درمانی آیت ا
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تـرین اصـل در زنـدگی، سـالمتی اسـت و تغذیـه       مهم
صحیح و الگوي غذایی اصولی یکی از عوامـل مـوثر در   

حفـظ یـک   .میباشدسالمت افراد و جامعه ءحفظ و ارتقا
رژیم غذایی سالم و دنبال کردن یـک برنامـه ورزشـی    

ها و طـول  منظم، بهترین راه براي پیشگیري از بیماري
لـذا جهـت کنتـرل وزن وپیشـگیري     عمر بیشتر اسـت  

ازخطــرات چــاقی و خطــرات ناشــی از آن مــوارد زیــر 
.  توصیه میگردد

ــذایی    ــه  غ ــاده را در برنام ــذاهاي آم اســتفاده از غ
محدود کنیدروزانه خود 

از مصــرف غــذاهاي چــرب و ســرخ کــرده پرهیــز 
نمائید و غذاها را بیشتر به شکل آب پز یا بخار پز 

استفاده نمائید 
نوع روغن مصرفی مایع بوده که بهترین روغن هـا  
روغن زیتون ، هسـته انگـور و کلـزا یـا کـانوال مـی      

.باشد 

روزانه یک ساعت فعالیت ورزشی مثل پیـاده روي  
.شود در سطح صاف و یا شنا توصیه می

مواد غذایی ناسالم مانند نوشابه ، چیپس یا پفـک و  
تنقالت پرکـالري و شـور و فاقـد ارزش غـذایی را     

.خریداري نکنید و به منزل نیاورید 
.پس از اتمام غذا میز غذا را ترك کنید

غذا خوردن را همزمان با سـایر فعالیـت هـا ماننـد     
.تماشاي تلویزیون  یا کتاب خواندن انجام ندهید

ایی را در داخل کابینتها یا کمد یـا یخچـال   مواد غذ
.نگه دارید تا جلوي دید نباشد

سعی کنیـد هـر روز سـهم میـوه و سـبزي خـود را       
شسته و ضـد عفـونی کـرده و در سـبد سـبزیجات      

.قرار دهید تا همیشه در دسترس باشد
از میوه ها و سبزي هاي تـازه بـه عنـوان میـان     

.وعده استفاده کنید
حتماً قبل از وعده غذایى اصلى، جهت کـاهش  
ــاالد،  و      ــر س ــر نظی ــذایی پرفیب ــواد غ ــتها از م اش

.استفاده نمائید ...  سیزیجات و 

لیـوان در روز را  8نوشیدن آب به میـزان حـداقل   
.فراموش نکنید

حبوبات را که منابع بسیار خـوب پـروتئین و فاقـد    
فقـط  . خود استفاده کنیـد چربی هستند را در رژیم

قبل از طبخ حتماً آنها را خیس کنید تا از نفـخ آنهـا   
.کاسته شود

چاى و قهوه را حداقل یک سـاعت پـس از صـرف    
.غذا و حتى االمکان به صورت رقیق بنوشید

سعى کنید لبنیات مصرفى شما از نـوع کـم چـرب    
فراموش نکنید که غفلت از خـوردن شـیر و   . باشد

لبنى ، اثرات مضر جبـران ناپـذیرى   فرآورده هاى 
مانند پوکى استخوان را بـه دنبـال خواهـد داشـت،     

لیـوان شـیر یـا ماسـت کـم      2پس مصرف حـداقل  
.چرب در روز را فراموش نکنید

ــر اســاس هــرم    ــه خــود ب در برنامــه غــذایی روزان
که شامل ( راهنماي غذایی از تمام گره هاي غذایی

وه میو جات گروه  نان و غالت ، گروه گوشت ، گر
، گروه سبزیجات  ، گروه شیرو لبنیات و به مقـدار  

.استفاده کنید)باشد کم روغن مایع می


