
مواد قندی از اصلی ترین بخش های رژیم غذایی ما هستند که همه روزه آنها را مصرف می کنیم، مثال شکالت ها و 
شیرینی های مختلفی که مصرف می کنیم، بسیار خوشمزه هستند و خوردنشان گاهی آنقدر لذت بخش است که نمی توانیم 
به یک یا حتی چند شیرینی قانع شویم. ماده اصلی که باعث خوشمزه شدن این خوراکی ها می شود هم قند است که به 
شکل های گوناگون در غذاهای ما وجود دارد و به عنوان سوخت اصلی مغز و بیشتر سلول های بدن شناخته می شود.

 ترجمه: 
مهتا زمانی نیک

شیرینی های خوب را انتخاب کنید
الزم نیست از خوردن شیرینی ها خودداری کنید، فقط آن 
انواع  از  قند  به جای  کنید.  با مواد دیگر جایگزین  را 
توت ها یا از میوه های پوره شده روی جو دوسر و از 
میوه های خشک شده و فریزشده و کنسروی بدون قند 
افزوده استفاده کنید. یک لیوان شیر کم چرب یا ماست 

کم شیرین هم کمک کننده است. 

سرعت عمل مواد قندی چقدر است؟
هنگام خوردن آبنبات ها چقدر عجله می کنید؟ شکر موجود در آن که 
»کربوهیدرات ساده« نامیده می شود به سرعت در جریان خون تبدیل 
به گلوکز می شود و سطح قندخون باال می رود. کربوهیدرات های ساده 
در میوه ها، سبزیجات و محصوالت لبنی نیز یافت می شوند اما این مواد 
فیبر و پروتئین دارند که روند این کار را کاهش می دهند اما شربت ها، 

نوشابه ها، آبنبات و موادقندی این روند را افزایش می دهند. 

آیا رژیم های غذایی حذف موادقندی تاثیری دارند؟
برخی برنامه های غذایی حذف مواد قندی از شما می خواهد که از خوردن 
انواع شیرینی ها امتناع کنید. این کار یعنی مصرف تمام میوه ها، لبنیات 
و غالت تصفیه شده. هدف از این کار این است که سیستم قندخون 
خود را تصفیه کنید. تغییرات رژیم غذایی اینچنینی برای ادامه کار خیلی 
سخت هستند. تغییراتی که می توانید فقط برای کوتاه مدت انجام دهید 

بدان معنی است که به عادت های قدیمی خود بازگردید.

خنثی کردن تاثیر مواد قندی: جای امیدواری است یا نه؟
 رژیم غذایی مرسوم مواد قندی نوید می دهد که از خوردن شیرینی ها 
امتناع کنید تا به شما در کاهش وزن کمک کند اما آیا این حقیقت دارد؟ 
در اینجا حقیقت اشتیاق به خوردن موادقندی و اینکه چگونه این میل 

را کنترل کنیم، وجود دارد.

بیرون بروید
ورزش کردن و دویدن می تواند میل به مصرف مواد قندی را از بین 
ببرد و به طور کلی در نحوه خوردن شما تغییر ایجاد کند. پس از انجام 
ورزش، احساس بهتری دارید و میل به غذاهای سالم تر پیدا می کنید. 
هر ورزشی که دوست دارید مانند پیاده روی، دوچرخه سواری یا شنا 
را انجام دهید. آرام شروع کنید و حداقل 30 دقیقه مداوم در روز یا به 

مدت 5 روز در هفته آن را تکرار کنید.

آیا قند باعث بیماری دیابت می شود؟
قند به تنهایی باعث دیابت نمی شود اما مقدار زیاد قند می تواند شما را 
به دیابت مبتال کند. مقدار زیاد هر ماده ای مثل قند می تواند مضر باشد. 
تحمل وزن های سنگین با استفاده از هورمون انسولین که قندخون 
را کنترل می کند، می تواند سخت باشد. وقتی بدن در مقابل انسولین 

مقاومت می کند، قندخون و خطر دیابت باال می رود.

مغز وابسته به مواد قندی است؟
را  قند  این  را می سوزاند. مغز همچنین  قند سلول مغز 
پاداش می داند و همین موضوع باعث می شود بیشتر 
از آنچه می خواهد مصرف کند. اگر غالبا قند زیادی 
پاداش را تقویت می کنید و شکستن  این  می خورید، 

این عادت سخت تر می شود.

آیا واقعا می توانید به مواد قندی معتاد شوید؟
برخی افراد از غذاهای قندی به روش های ناسالم استفاده 
می کنند، حتی اگر از روی اعتیاد نباشد. عالئم مثل اینکه 
هوس شکر می کنید و کنترل خود را از دست می دهید 

و بیشتر از آنچه خواسته اید، مصرف می کنید.

برای ایجاد عادت جدید گام های کوچک بردارید
اگر تغییراتی کوچک و ساده در رژیم غذایی خود ایجاد کنید، ادامه 
آن برایتان بسیار آسان است. مصرف میوه و سبزیجات را بیشتر کنید. 
بیشتر آب بنوشید. برچسب های مواد غذایی را بررسی و موادی را 
انتخاب کنید که قند زیادی ندارند. هر هفته مقدار مواد قندی را کم 

کنید. بعد از گذشت چند هفته از اینکه چقدر وزن از دست می دهید، 
تعجب خواهید کرد.

از مواد پروتئینی کمک بگیرید
خوردن پروتئین راهی آسان برای مهار میل به مواد قندی 
است. غذاهای حاوی پروتئین باال، آرام تر هضم  می شوند و  
احساس سیری طوالنی تری به شما می دهند. پروتئین باعث 
نمی شود قندخون شما به اندازه مصرف کربوهیدرات ها و 
قندهای تصفیه شده باال برود. پروتئین هایی مانند مرغ، ماست 

کم چرب، تخم مرغ، آجیل و لوبیا را انتخاب کنید.

مصرف مواد قندی سالم را محدود کنید
عسل، شکر قهوه ای و آب نیشکر ممکن است سالم به نظر 
برسند اما قند، قند است؛ چه از زنبور عسل باشد، چه 
از نیشکر باعث افزایش قندخون می شود. مواد مغذی 
عسل و قندهای تصفیه نشده کمی  بیشتر است اما کالری 

آنها هم محسوب می شود.

یافتن شکر پنهانی
شکر می تواند حتی در غذاهایی که انتظار ندارید پنهان باشد. گرچه ممکن است به نظر شیرین 
نباشد، مثل سس کباب، کچاپ و سس ماکارونی اما این مواد مقدار زیادی قند دارند بنابراین 
می توانید مصرف سس ساالد کم چرب، نان، لوبیای پخته شده و برخی قهوه های طعم دار را به 
حداقل برسانید. به خواندن برچسب ها عادت کنید. غذاهای با قند باال را قبل از افزودن به سبد 

خریدتان فیلتر کنید.

چه میزانی از قند برای بدن بسیار زیاد است؟ 
اگر مانند بسیاری از مردم ایاالت متحده، روزانه 19 قاشق چای خوری یا بیشتر قند میل می کنید، 
بدانید این میزان 285 کالری به بدنتان اضافه می کند که به گفته کارشناسان بهداشت، بسیار 
زیاد است. چه مقدار مواد قندی باید بخورید؟ طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، روزانه بیش از 
6 قاشق چای خوری برای خانم ها نیاز نیست. این میزان تقریبا 100 کالری است و مردان باید 

حداکثر 9 قاشق غذاخوری دریافت کنند که حدود 150 کالری است. 

قندخون پایین می آید
بدن شما برای انتقال انرژی باید گلوکز را از جریان خون به سلول ها منتقل 
کند. برای انجام این کار لوزالمعده، هورمون انسولین را می سازد، درنتیجه 
سطح قندخون ناگهان پایین می آید. تغییرات سریع در میزان قندخون باعث 
تحلیل و لرزش بدن شما می شود و درنهایت بدنتان شیرینی بیشتری طلب 
می کند تا این میزان کاهش قندخون خود را جبران کند و شما را وادار به 

رها کردن مصرف درست مواد قندی می کند.

مصرف مواد نشاسته ای با مواد قندی برابری می کند
فکر کنید دندان شیری ندارید اما میل زیادی به خوردن پیراشکی، چیپس یا 
سیب زمینی سرخ کرده دارید. این غذاهای نشاسته ای کربوهیدرات های پیچیده ای 
هستند که بدن آنها را به قندهای ساده تجزیه می کند. بدون خوردن غذاهای 
مناسب تر، نشاسته ها می توانند قندخون را افزایش دهند و مانند قند فرو بریزند. 
برنج سفید و آرد سفید هم این کار را انجام می دهند. نشاسته های بسیار پاالیش شده 

مانند نان سفید، چوب شور، بیسکویت ترد و ماکارونی از همه بدتر هستند.

ذائقه خود را دوباره اصالح کنید
شما به اندازه ای که فکر می کنید نیازی به مواد قندی ندارید. در حقیقت، 
می توانید قوه چشایی خود را برای لذت بردن از موادی که به اندازه 
کافی شیرین نیستند، عادت دهید. هر هفته سعی کنید یک غذای 
شیرین را از رژیم غذایی تان حذف کنید. به عنوان مثال، بعد از صرف 
شام دسر میل کنید. قند کمتری به قهوه یا غالت اضافه کنید. به مرور 

زمان، نیاز بدنتان به آن میزان قند کاهش می یابد. 

آیا می توانید از شیرین کننده های مصنوعی کمک بگیرید؟
نتایج برخی مطالعات نشان می دهد شیرین کننده های مصنوعی می تواند میل شما را به مصرف 
بیشتر مواد قندی، کاهش دهد و ممکن است کنترل وزن شما را سخت تر کند. برخی متخصصان 
معتقدند مشکل این است که شیرین کننده های مصنوعی نمی توانند میل ذائقه شما را به شیرینی 
از بین ببرند. به بدنتان توجه کنید. آیا شیرین کننده ها میل شما را به مواد قندی بیشتر می کنند؟ 

اگر چنین است، جایگزین آن را بیابید. 

نام های دیگر شکر
شما همیشه روی برچسب مواد غذایی کلمه »شکر« را نمی بینید. بعضی با نام دیگری ذکر 

شده است؛
شهد آگاو، شربت برنج قهوه ای، شربت ذرت با فروکتوز باال، دکستروز،عرق نیشکر، گلوکز، 
الکتوز، شربت مالت، مالس،ساکاروز. به چند ماده اول یا نام جایگزینی را که ذکر کرده، دقت 

کنید؛  نباید بیش از 4 گرم شکر داشته باشد.

مصرف فیبر ضروری است
فیبرها از بسیاری جهات میل افراطی به مواد قندی را کاهش می دهند. 
اول اینکه شما را سیر نگه می دارند. همچنین غذاهای پر فیبر، انرژی 
بیشتری به افراد می دهند. از آنجایی که قندخون را باال نمی برند، پس 
از آن حالت گرسنگی وجود ندارد. میوه، سبزیجات و غالت کامل را 
انتخاب کنید یا با آغشته کردن سیبی کوچک به مقداری کره بادام زمینی، 

ترکیبی از فیبرها را وارد بدنتان کنید. 
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حقیقت اعتیاد به 
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