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4 اصل مهم تغذیه ای برای فصل سرما

سبد غذایی ما در زمستان

اصل اول: گرم کردن بدن با غذاها
خوردن یا نوشیدن مواد غذایی گرم و نه داغ در آب وهوای 
سرد، به خوبی حس گرما را در بدن ما بیشتر می کند. نودل ها ، 
سوپ ها، آش ها، نان های تازه، خوراک ها و خورش های 
گرم از این نظر جزو موثرترین غذاها هستند. از طرف 
دیگر، پختن این غذاهای گرم در خانه معموال باعث 
گرم تر شدن آشپزخانه و حتی دیگر قسمت های خانه 
می شود. همین اثرگذاری جانبی،  حال وهوای خانه را در 
مقایسه با سرمای بیرون واقعا دلچسب و گرم می کند. اگر 
می خواهید اثرگذاری این گروه از غذاها را بیشتر کنید، از 
فلفل در پختن سوپ ها و آش ها استفاده کنید. به طور کلی، 
غذاهایی که هضمشان بیشتر طول می کشد، می توانند به 
باال بردن حرارت بدن کمک کنند و باعث ایجاد گرمای 
بیشتر شوند. اصطالح پزشکی برای این فرایند، ترموژنز 
است. در این فرایند، بدن شما گرمای موردنیازش را با 
استفاده از سوخت وساز مواد غذایی به وجود می آورد. اگر 
می خواهید  ترموژنز بدنتان در زمستان در سطح مطلوبی قرار 
بگیرد، سراغ غذاهایی بروید که سرشار از چربی های سالم، 
پروتئین های بدون چربی اشباع و کربوهیدرات های پیچیده 
هستند. بسیاری از این خوراکی ها و غذاها در گروه غذاهایی 

قرار می گیرند که هضمشان به زمان بیشتری نیاز دارد. 

اصل دوم: تقویت خلق وخو با 
کربوهیدرات های پیچیده

کمبود نور خورشید که در آب وهوای سرد زمستانی رایج 
است، می تواند باعث مبتال شدن بسیاری از افراد به افسردگی 
زمستانی شود. این نوع افسردگی با عناوین اختالل خلقی 
فصلی یا اختالل عاطفی فصلی هم شناخته می شود. کسانی 
که تحت تاثیر افسردگی زمستانی قرار می گیرند، تمایل 
و هوس برای خوردن مواد غذایی سرشار از ترکیبات 
کربوهیدراتی را شدیدا احساس می کنند. گزارش ها نشان 
می دهند بعضی از این افراد حین یا پس از خوردن این 
خوراکی های کربوهیدراتی، احساس بهتری پیدا می کنند. 
بخشی از این مشکل به کاهش سطح سروتونین در مغز 
در اثر عدم تماس با نور خورشید برمی گردد. استفاده از 
مواد غذایی و خوراکی های نشاسته ای مانند سیب زمینی 
سرخ کرده،  کلوچه، کیک، فست فودها و... می تواند ترشح 
سروتونین را در مغز بیشتر کند اما اثرگذاری این سروتونین 
بسیار کوتاه است. به همین دلیل هم افرادی که از راهبرد 
اشتباه برای مقابله با هوس کربوهیدراتی در زمستان استفاده 

می کنند، در پایان زمستان دچار اضافه وزن می شوند. پس اگر 
شما هم همین هوس غذایی را در زمستان تجربه می کنید، 
باید گزینه هایی مانند سیب زمینی سرخ کرده، کیک و کلوچه 
را کنار بگذارید و سراغ گزینه های سالمی بروید که حاوی 
کربوهیدرات های پیچیده باشند. نان ها و ماکارونی های 
سبوس دار، برنج قهوه ای،  حبوبات و جو دوسر از بهترین 

گزینه های سالم برای شما هستند. 

اصل سوم: نوشیدن آب به میزان کافی 
بسیاری از افراد در آب وهوای سرد به آخرین موردی که 
شاید فکر کنند، یک لیوان آب خنک است. این درحالی 
است که احتمال کم آبی بدن در هوای سرد دقیقا با این 
احتمال در هوای گرم برابر است. پس برای مقابله با کم آبی 
بدن در فصل زمستان،  نوشیدن چای رقیق در طول روز 
می تواند گزینه مناسبی باشد. البته نوشیدن آب ساده و با 
دمای متعادل را هم نباید فراموش کرد. چای زنجبیلی 
هم گزینه سالم و موثری است که به طور طبیعی می تواند 
حرارت بدن را افزایش دهد. اگر از زنجبیل خوشتان نمی آید، 
می توانید سراغ انواع دیگر چای های تند بروید. اگر هم به 
نوشیدن قهوه عالقه مند هستید، نباید این نکته را فراموش 

کنید که نوشیدن 1 تا 2 فنجان قهوه در آب وهوای سرد 
انتخاب خوبی است اما هرگز نمی تواند به عنوان بخشی 

از مایعات دریافتی روزانه محاسبه شود.
 

اصل چهارم: مصرف چربی های سالم 
وجود الیه های چربی در قسمت های مختلف بدن مانند 

عایق بندی عمل می کند و از بدن در مقابل سرما محافظت 
به عمل می آورد اما دلیل اهمیت استفاده از چربی های 
سالم در زمستان این نیست. بدن شما از چربی های سالم 
در راستای ساده سازی جذب ویتامین های A، E، K و 
D استفاده می کند و این نکته خصوصا برای جذب ویتامین 
D از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دلیلش هم این 
است که کمبود ویتامین D می تواند در ابتال به افسردگی 
زمستانی نقش داشته باشد و به سالمت شما آسیب برساند. 
توجه داشته باشید تماس پوست با نور خورشید به جذب 
ویتامین D کمک می کند، درحالی که بیشتر افراد در پاییز 
و زمستان خیلی کمتر از حالت عادی با نور خورشید 
تماس پیدا می کنند. مهم ترین چربی های سالمی که باید 
به رژیم غذایی تان اضافه کنید، عبارتند از ماهی های چرب 
مانند سالمون و قزل آال، مغزهای خام،  زیتون و روغن 
زیتون فرابکر، کره بادام زمینی یا مغزهای دیگر،  آووکادو 
و پنیر توفو. در مواقعی که گوشت قرمز انتخاب می کنید 
هم به یاد داشته باشید هر یک وعده مصرفی از گوشت 
قرمز حدودا برابر با 100 گرم است و باید به 3 بار در هر 

هفته نیز محدود شود. 
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غذاهایی که هضمشان بیشتر طول می کشد، 
می توانند به باال بردن حرارت بدن کمک 
کنند و باعث ایجاد گرمای بیشتر شوند. 

اصطالح پزشکی برای این فرایند، ترموژنز 
است. در این فرایند، بدن شما گرمای مورد 

نیازش را با استفاده از سوخت وساز مواد 
غذایی به وجود می آورد. اگر می خواهید 

ترموژنز بدنتان در زمستان در سطح 
مطلوبی قرار بگیرد، سراغ غذاهایی بروید 

که سرشار از چربی های سالم، پروتئین های 
بدون چربی اشباع و کربوهیدرات های 

پیچیده هستند

روز  یک  از  پس 
طوالنی،  و  سرد 
خوراکی ای  کمتر 
اندازه  به  می تواند 
آش  یا  سوپ  کاسه  یک  خوردن 
گرم  ماکارونی  بشقاب  یک  یا  داغ 
به ما انرژی و آرامش بدهد. در هر 
فصل های  مانند  سردی  آب وهوای 
پاییز و زمستان، غذا خوردن نه تنها 
ما را گرم نگه می دارد، بلکه می تواند 
از  رضایتمندی  و  شادی  احساس 
زندگی را هم در ما افزایش دهد. با 
این  حال، غذا خوردن در آب وهوای 
سرد دارای اصول تغذیه ای ویژه ای 
است که خیلی ها هنوز با آنها آشنا 
نیستند. اگر شما هم می خواهید با این 
اصول تغذیه ای ویژه آشنا شوید، کافی 
ا ست ادامه این مطلب را در صفحه 

»سفره سالم« این هفته ما بخوانید. 

 ترجمه: 
یوسف صالحی

5 توصیه تکمیلی
 1. موز بخورید؛ موز سرشار از ویتامین B و منیزیم است که هر دو برای عملکرد 
تیروئید و عملکرد غدد آدرنال اهمیت زیادی دارند. همین غده ها هستند که به 
تنظیم حرارت بدن کمک می کنند. ضمن اینکه موز می تواند خلق وخوی شما را 

تقویت کند و نقش موثری در محافظت از حافظه دارد. 
2. چای زنجبیلی بنوشید؛ مزیت چای زنجبیلی در زمستان فقط به گرم کردن 
بدن از درون محدود نمی شود. زنجبیل از بهترین خوراکی ها برای تقویت گوارش 
است و می تواند ترموژنز بدن را هم تقویت کند. از طرف دیگر، باید به خصلت 
عرق آوری زنجبیل هم توجه کرد که باز هم نقش مهمی در گرم کردن بدن از 

درون بازی می کند. 
3. جو دوسر بخورید؛ در پاییز و زمستان سعی کنید روزتان را با یک صبحانه 
داغ حاوی جو دوسر یا انواع حریره ها و پوره های گرم حاوی جو دوسر شروع 
کنید. جو دوسر، منبع غنی و فوق العاده ای از غالت سبوس دار و فیبرهای مفید 
است. این فیبر می تواند به تنظیم سطح کلسترول خون کمک کند و باعث احساس 
سیری مطلوب شود. عالوه بر این، جو دوسر به گرم نگه داشتن بدن کمک می کند.

4. به اندازه گوشت قرمز بخورید؛ گوشت قرمز مانند گوشت گوساله و گوشت 
گوسفند، منبع خوبی برای دریافت آهن است. آهن، ماده معدنی مهمی است که 
اکسیژن را درون بدن به اندام های مختلف انتقال می دهد. این درحالی است که 
افراد دچار کمبود آهن در فصل پاییز و زمستان بیشتر از دیگران با سردی دست ها 
و پاها مواجه می شوند و سریع احساس خستگی می کنند. به عالوه، مصرف گوشت 
قرمز البته بدون چربی اشباع می تواند ویتامین B12 مورد نیاز بدن را تامین کند که 

نقش مهمی در تقویت سالمت عصب ها و سیستم ایمنی بدن دارد. 
5. پرتقال بخورید؛ شهرت پرتقال بیش از هر چیزی به دلیل توانایی اش برای 
مقابله با سرماخوردگی و آنفلوانزاست و همین شهرت نشان می دهد پرتقال مقدار 
زیادی ویتامین C به بدن می رساند اما ویتامین ها و امالح مهم دیگری هم در پرتقال 
وجود دارند که عبارتند از ویتامین های B، فسفر، پتاسیم، مس، منیزیم، کلسیم و 
فیبرهای غذایی. این مواد مغذی کنار انواع مختلفی از ترکیبات آنتی اکسیدانی، 
عملکردهای مهمی به پرتقال بخشیده اند که همگی در راستای محافظت از بدن 
درمقابل بیماری های مختلف عمل می کنند. شما می توانید با مصرف روزانه پرتقال، 

از بدن خودتان در برابر بیماری های رایج در آب وهوای سرد محافظت کنید.

بدن  که  از شما شنیده اید  بسیاری  حتما 
بیشتری  کالری  به  زمستان  فصل  در  ما 
این موضوع را  اما شاید دلیل  نیاز دارد 
شدن  سردتر  با  ما  بدن  معموال  ندانید. 
هوا به طور طبیعی متابولیسم خودش را 
افزایش می دهد تا بتواند دمای بدن را به 
احساس  جلوی  و  برساند  متعادلی  حد 
زمانی  بگیرد.  را  اندازه  از  بیش  سرمای 
که در روزهای سرد سال سوخت وساز 
بدن به طور طبیعی باال می رود، بدن هم به 
کالری بیشتری نیاز پیدا می کند و به دلیل 
قدرت هضم  ایجادشده،  درونی  گرمای 
و جذب مواد غذایی در سیستم گوارشی 

هم افزایش پیدا می کند. 
حاال پرسش مهمی که در این میان مطرح 
می شود، این است که آیا تمام افراد جامعه 
به افزایش کالری دریافتی در فصل زمستان 

نیاز دارند یا نه؟ 
ساده تر،  عبارت  به  است.  منفی  پاسخ 
اگر شما جزو آن گروه از افرادی باشید 
که بیشتر ساعات روز در روزهای سرد 
سال را داخل خانه گرم، اتومبیل گرم یا 
محل کار گرم می گذرانید، بدنتان نیازی 
به افزایش سطح سوخت وساز برای گرم 
کردن خودش احساس نمی کند بنابراین، 
کالری در شما وجود  افزایش  به  نیازی 
نخواهد داشت و افزایش دریافت کالری 
تنها به باال رفتن وزنتان منتهی خواهد شد.
اگر شما مجبور  این درحالی است که   
هستید ساعت های متوالی روزتان را برای 
کار یا تحصیل در فضاهایی سپری کنید 
بدن  دمای  یا  از فضای خانه  که سردتر 
هستند، حتما سوخت وساز بدنتان برای 
تامین گرمای کافی باالتر خواهد رفت. در 
این صورت توصیه می کنیم برای پیشگیری 
از افت انرژی در طول روز و تامین انرژی 
نیازتان، مصرف  مورد  روانی  فیزیکی و 
مواد غذایی مغذی خاصی که می توانند 
کالری مطلوبی به بدن برسانند را در رژیم 

روزانه افزایش دهید. 
مویز،   کشمش،  خام،  مغزدانه های  انواع 
میوه های خشک، شیره، ارده عسل، عسل 
و کره انواع مغزها مانند کره بادام زمینی 
و کره فندق یا پسته می توانند گزینه های 
خوراکی مطلوب برای افرادی باشند که 
در زمستان ساعت هایی را در فضای نسبتا 
خنک یا سرد به  کار و فعالیت می پردازند. 
این خوراکی ها برای آن گروه از افرادی 
که در پاییز و زمستان مدام با سرد شدن 
دست ها و پاها مواجه می شوند هم بسیار 

مفید هستند.
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