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بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای حفظ سالمت مردان به مناسب »هفته ملی سالمت مردان ایرانی«

رژیـم مـردانـهرژیـم مـردانـه
هفته اول اسفند ماه هر سال 
در تقویم سالمت ایرانی با 
نام »هفته ملی سالمت مردان 
نام گذاری  )سما(«  ایرانی 
روز،  این  نام گذاری  از  هدف  است.  شده 
برانگیختن توجه مردان جامعه برای اهمیت 
دادن بیشتر به سالمت خودشان در کنار آموزش 
در  مردان  اهمیت سالمت  فرهنگ سازی  و 
جامعه است. متاسفانه مطالعات بسیاری نشان 
می دهند که آقایان کمتر از خانم ها به سالمت 
خود اهمیت می دهند و تعداد زیادی از مردان 
در سراسر جهان، سبک زندگی یا الگوی غذایی 
احتمال  این رو،  از  ندارند.  منظمی  و  سالم 
و  قلبی ـ عروقی  بیماری های  به  آنها  ابتالی 
گوارشی بیشتر از خانم هاست. در »هفته ملی 
سالمت مردان ایرانی« بر اصالح الگوی غذایی 
مردان در جامعه تاکید زیادی می شود زیرا 
برخورداری از یک برنامه غذایی سالمت محور 
سالمت  ارتقای  برای  بزرگی  گام  می تواند 
مردان باشد. در ادامه این مطلب در صفحه 
بایدها  مهم ترین  با  هفته  این  سالم"  "سفره 
به منظور حفظ سالمت  غذایی  نبایدهای  و 

مردان بیشتر آشنا خواهیم شد. 

مصرف گوشت قرمز و فراورده های 
گوشتی را محدود کنید 

مطالعات نشان می دهند که آقایان در مقایسه با 
خانم ها، تمایل بیشتری به مصرف گوشت های 
قرمز و فراورده های گوشتی دارند. در پژوهش 
جامعی که بین سال های 2018 تا 2021 انجام 
شد نیز مشخص گردید که تعداد زیادی از 
می روند،  رستوران  به  که  وقتی  خانم ها 
گوشت  بیشتر،  سبزیجات  حاوی  غذاهای 
با  غذاهایی  کلی،  به طور  یا  گریل شده  مرغ 
گوشت قرمز و فراورده های گوشتی کمتر را 
سفارش می دهند. اما آقایان در سفارش های 
رستورانی، غذاهای کبابی یا سرخ شده حاوی 
انواع گوشت های قرمز یا فراورده های گوشتی 
را ترجیح می دهند. همین تمایل به مصرف 
گوشت های قرمز و فراورده های گوشتی در 
مردان می تواند مستقیما خطر افزایش فشار 
و چربی خون، بیماری های قلبی، بیماری های 
انواع سرطان ها  از  گوارشی و حتی بعضی 
مانند سرطان کولورکتال را در آنها بیشتر کند.
می خواهند  که  آقایانی  تمامی  به  بنابراین، 
باشند، توصیه  الگوی غذایی سالمی داشته 
می شود که مصرف گوشت های قرمز را به 
هفته ای 1-2 وعده و هر وعده حدود 75 گرم 
کاهش دهند و بیشتر از هر 2 ماه یک بار هم 
از فراورده های گوشتی استفاده نکنند. بهتر 
است که گوشت های قرمز مصرفی توسط 
قابل  از چربی  دارای کمترین حجم  آقایان 
مشاهده باشد. اگر با دوستان خود به رستوران 
می روید و برای یک وعده هوس غذای گوشتی 
یا فست فودهای حاوی فراورده های گوشتی 
یا  کردید، حتما یک ظرف ساالد یا سوپ 
ماست هم در کنار غذای اصلی سفارش دهید. 
مصرف سوپ ها، ساالدها یا حتی ماست قبل 
از غذای اصلی می تواند جلوی اشتهای کاذب 

و پرخوری را بگیرد. 

سبزیجات برگ سبز تیره بخورید 
متاسفانه، بسیاری از تحقیقات نشان می دهند 
که آقایان به مصرف سبزی ها و مخصوصا 
به عنوان  یا  غذا  با  همراه  خام  سبزی های 
دورچین غذا تمایل چندانی ندارند. همین 
نادرست، احتمال بروز یبوست های  عادت 
مزمن در مردان را افزایش می دهد و خطر ابتالی 
آنها به مشکالت مربوط به روده ها )مخصوصا 
سرطان های روده( را باال می برد. مردانی که 

سالمت محوری  زندگی  سبک  می خواهند 
مصرف  روز  طول  در  باید  کنند،  دنبال  را 
سبزی های برگ سبز تیره مانند کاهو، اسفناج، 
بروکلی،  ریحان، جعفری، تره، نعناع، شوید یا 
گشنیز را در کنار سبزی ها و صیفی های دیگر 
مانند هویج، خیار، انواع کلم و گوجه فرنگی 

داشته باشند.
سبزی های برگ سبز تیره، عالوه بر داشتن فیبر 
فراوان و پیشگیری از ابتال به یبوست، می توانند 
مقادیر قابل توجهی از آنتی اکسیدان های مورد 
نیاز بدن مردان را هم افزایش دهند و باعث 
از  شوند.  آنها  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
آنجایی که آقایان ساعت های طوالنی تری از 
روز را خارج از خانه سپری می کنند و بیشتر 
در معرض تماس با آالینده های محیطی یا 
هستند،  منتشرشونده  ویروسی  بیماری های 
ایمنی  سیستم  که  است  ضروری  بنابراین، 
بدن آنها در قوی ترین حالت ممکن فعالیت کند. 

عادت به مصرف نوشیدنی های 
شیرین را کنار بگذارید 

یکی دیگر از عادت های تغذیه ای نادرست 
آقایان، تمایل شدید به مصرف  از  بسیاری 
انواع  است.  قند  حاوی  نوشیدنی های 
نوشیدنی های گازدار، آبمیوه های حاوی قند 
افزوده،  نوشیدنی های ورزشی یا انرژی زا در 
میان نوشیدنی های مورد عالقه آقایان جای 
شیرین،  نوشیدنی های  کنار  در  می گیرند. 
تحقیقات ثابت کرده اند که مردان تمایل زیادی 
به مصرف اسنک های شیرین هم دارند. از 
آنجایی که آقایان بیشتر از خانم ها چای و 
قهوه می نوشند، بنابراین میزان مصرف انواع 
کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها یا شیرینی ها 
نیز در میان آنان بیشتر است. همین عادت 
به دریافت شکر اضافی در طول روز باعث 
می شود که آقایان بیشتر از خانم ها در معرض 
خطر ابتال به چاقی شکمی، چاقی عمومی 
و دیابت نوع 2 ناشی از آن قرار بگیرند. با 
این حساب، اگر می خواهید خطر بروز این 
بیماری های را کاهش دهید، تنها راه چاره این 
است که میزان مصرف نوشیدنی های حاوی 
قند افزوده را محدودتر کنید و به جای آن از 
آب ساده، انواع دمنوش ها یا چای رقیق کمک 

بگیرید. به جای مصرف اسنک های صنعتی 
از  و شیرین هم می توانید مقدار محدودی 
میوه های خشک و شیرینی مانند خرما، توت، 
کشمش، مویز، انجیر، سیب و انواع برگه ها 

را در طول روز مصرف کنید. 

از مغزدانه های خام غافل نشوید 
همان طور که گفته شد، آقایان بیشتر از خانم ها 
در  شیرین  و  اسنک های چرب  به مصرف 
دالیل  از  یکی  دارند.  عادت  روز  طول 
افزایش تمایل مردان به مصرف انواع کیک، 
ایجاد  روز،  طول  در  کلوچه  یا  بیسکویت 
گرسنگی های مستمر در اثر کار کردن مداوم 
است. متخصصان تغذیه پیشنهاد می کنند که 
مردان برای داشتن زندگی همراه با سالمت، 
بهتر است به جای اسنک های چرب و شیرین 
از انواع مغزدانه های خام مانند پسته، بادام، 
گردو، فندق، کنجد، دانه چیا، تخمه آفتابگردان 
یا تخمه کدو کمک بگیرند. یک مشت بسته 
از مغزدانه های خام می تواند باعث ایجاد حس 
سیری طوالنی مدت شود و مقادیر قابل توجهی 
از نیاز بدن مردان به کلسیم،  چربی های خوب، 
ویتامین D، منیزیم و ویتامین E را تامین کند. 
در چنین شرایطی، قدرت سیستم ایمنی و 
عملکرد سیستم گوارشی هم به مرور زمان 

بهتر خواهد شد. 

به ماهی و غذاهای دریایی 
بی توجه نباشید 

همان طور که اشاره شد، معموال آقایان انواع 
گوشت های قرمز و پرچرب را به گوشت های 
سفید و مخصوصا گوشت ماهی و سایر غذاهای 
دریایی ترجیح می دهند. با این حال، ماهی های 
چرب و دیگر غذاهای دریایی حجم باالیی از 
اسیدهای چرب امگا-3 را در خود جای داده اند. 
دریافت امگا-3 کافی توسط آقایان به بهبود 
گردش خون در بدن آنها و افزایش سالمت 
سیستم قلبی ـ عروقی آنها کمک می کند. معموال 
بار  بار و هر  مردانی که حداقل هفته ای 2 
بین 150 تا 275 گرم از ماهی های چرب را 
مصرف می کنند، کمتر در معرض خطر ابتال 
به بیماری های قلبی قرار می گیرند. البته الزم 
به ذکر است که بهترین حالت طبخ ماهی برای 

برخورداری از همه فواید آن، این است که 
ماهی را به صورت فرپز یا کبابی بدون شعله 
مستقیم آماده کنید. سرخ کردن ماهی تقریبا 
جزو بدترین روش ها برای طبخ این غذا است. 

از نان های سفید دوری کنید 
تحقیقات نشان داده اند که باال بودن تمایل 
مردان به مصرف انواع نان ها یا غالت آرد 
مزمن،  یبوست های  به  ابتال  احتمال  سفید، 
گوارشی  مشکالت  و  کاذب  گرسنگی های 
را در آنان افزایش می دهد. با این حال، اگر 

مردان به مصرف غالت سبوس دار یا نان های 
سبوس دار عادت کنند، برای مدت طوالنی تری 
احساس سیری می کنند، فیبر غذایی بیشتری 
به بدن¬شان می رسانند و درنهایت هم کمتر 
با عوارضی مانند اضافه وزن، چاقی، یبوست 
اگر  می شوند.  مواجه  روده ای  مشکالت  و 
می خواهید غالت سبوس دار را به مرور زمان 
به برنامه غذایی خود اضافه کنید، می توانید 
از همین فردا نان های سبوس دار یا نان های 
حاوی آرد جو را جایگزین نان های آرد سفید 
کنید و حجم بیشتری از جو دوسر، کینوا، 

به رژیم غذایی  را  قهوه ای  پاستای  برنج و 
خود اضافه کنید. 

با زنجبیل آشتی کنید 
معموال آقایان به مصرف چاشنی هایی مانند 
دارچین، هل یا زنجبیل تمایل چندانی نشان 
براساس  که  است  درحالی  این  نمي دهند. 
بدن  در  التهاب  محققان،  علمی  یافته های 
مردان به دلیل قرار داشتن بیشتر در معرض 
آالینده های محیطی باالتر است. بنابراین، آقایان 
باید به منظور کاهش التهاب در بدنشان، از 
الگوهای غذایی سالم تری پیروی کنند. کاهش 
سطح التهاب در بدن به بهبود عملکرد سیستم 
ایمنی و سیستم قلبی ـ عروقی کمک می کند. 
مصرف هفته ای 3-4 مرتبه از زنجبیل تازه در 
انواع غذاها و دمنوش ها، راه ساده و مطمئنی 
در  التهاب  ناگهانی  و  اساسی  کاهش  برای 
بدن است، زیرا زنجبیل قوی ترین ترکیبات 

ضدالتهاب را در خود جای داده است. 

بیشتر گوجه فرنگی بخورید 
گوجه فرنگی سرشار از ترکیب ارزشمندی 
به نام لیکوپن است. مطالعات فراوانی ثابت 
کرده اند که هرچقدر میزان دریافت لیکوپن در 
بدن آقایان بیشتر باشد، احتمال ابتالی آنان به 
سرطان پروستات کمتر می شود. جالب است 
بدانید با اینکه همیشه توصیه های تغذیه ای 
به مصرف میوه ها و سبزی ها به صورت تازه 
تاکید دارند، اما گوجه فرنگی جزو معدود 
آن  تغذیه ای  ارزش  خوراکی هایی است که 
می شود.  بیشتر  پخته شدن  فرایند  طول  در 
به عبارت ساده تر، سطح لیکوپن موجود در 
گوجه فرنگی با حرارت دیدن افزایش می یابد. 
توصیه  آقایان  تمامی  به  هم  دلیل  همین  به 
می شود که حداقل روزی 1-2 وعده گوجه 
فرنگی پخته را در قالب دورچین غذا، اُملت 

یا حتی سس غذا مصرف کنند. 
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 ترجمه: 
ندا احمدلو

تخم مرغ کامل و آب پز، تخم مرغ کامل و آب پز، 
مقادیر قابل توجهی از مقادیر قابل توجهی از 

لوتئین، پروتئین و آهن لوتئین، پروتئین و آهن 
مورد نیاز بدن آقایان را مورد نیاز بدن آقایان را 

تامین می کند. با اینکه تامین می کند. با اینکه 
هر یک عدد تخم مرغ هر یک عدد تخم مرغ 
کامل کامل 185185 میلی گرم  میلی گرم 
کلسترول وارد بدن کلسترول وارد بدن 
می کند، اما مطالعات می کند، اما مطالعات 

نشان می دهند که این نشان می دهند که این 
عدد نمی تواند تاثیر عدد نمی تواند تاثیر 

چشمگیری بر افزایش چشمگیری بر افزایش 
کلسترول خون داشته کلسترول خون داشته 

باشد. مصرف روزانه باشد. مصرف روزانه 
تخم مرغ در وعده صبحانه تخم مرغ در وعده صبحانه 

توسط آقایان، عالوه بر توسط آقایان، عالوه بر 
تامین پروتئین مورد نیاز تامین پروتئین مورد نیاز 
بدنشان، احساس سیری بدنشان، احساس سیری 

طوالنی مدتی را هم طوالنی مدتی را هم 
برایشان به وجود می آورد برایشان به وجود می آورد 
و هوس غذایی آنها برای و هوس غذایی آنها برای 

مصرف میان وعده های مصرف میان وعده های 
چرب و شیرین را کاهش چرب و شیرین را کاهش 

می دهدمی دهد

  تخم مرغ بخورید تخم مرغ بخورید 

تخم مرغ کامل و آب پز، مقادیر قابل توجهی از لوتئین، پروتئین و آهن مورد 
نیاز بدن آقایان را تامین می کند. با اینکه هر یک عدد تخم مرغ کامل 185 

میلی گرم کلسترول وارد بدن می کند، اما مطالعات نشان می دهند که این 
عدد نمی تواند تاثیر چشمگیری بر افزایش کلسترول خون داشته باشد. 
مصرف روزانه تخم مرغ در وعده صبحانه توسط آقایان، عالوه بر تامین 
پروتئین مورد نیاز بدنشان، احساس سیری طوالنی مدتی را هم برایشان 

میان وعده های  برای مصرف  آنها  می آورد و هوس غذایی  به وجود 
چرب و شیرین را کاهش می دهد. 

متخصصان تغذیه توصیه می کنند که آقایان در وعده صبحانه، 
تخم مرغ را در ترکیب با سبزی ها یا صیفی هایی مانند گوجه 
فرنگی، فلفل دلمه ای، پیاز، کلم بروکلی یا قارچ در قالب 

اُملت تهیه و مصرف کنند.


