اﯾن مواد غذاﯾی سرﯾع وزن تان را کاھش می دھند
اضافه وزن ھمواره معضلی برای بسياری از مردم بوده است .راه ھای زﯾادی برای کاھش وزن وجود دارد ،اما اگر بدانيد بدون کم
کردن مقدار وعده ھای غذاﯾی ھم می توانيد با سرعت و راحتی بيشتری ،به کاھش وزن خود کمک کنيد ،مطمئناً دﯾگر
گرسنگیھای بی مورد را تحمل نمی کنيد .در ادامه مطلب غذاھا و سبزﯾجات خوشمزه و خوش رنگی را به شما معرفی می کنيم
تا بدون محدودﯾت در خوردن و نگرانی از افزاﯾش وزن ،آنھا را جاﯾگزﯾن غذاھای دﯾگر نماﯾيد.

ماست
ماست از غنی ترﯾن محصوالتی است که از لبنيات به دست می آﯾد .اﯾن محصول سبک
سرشار از کلسيم است که عالوه بر جذب سرﯾع ،منجر به کاھش سرعت در اضافه وزن
می شود.

تخم مرغ
اگر به فکر ﯾه صبحانه ی سبک و چربی سوز ھستيد ،بھتر است به جای خوردن پنکيک ،تخم مرغ
بخورﯾد .طبق مطالعات انجام شده خوردن تخم مرغ به ھنگام صبحانه منجر به گرسنگی دﯾر ھنگام
می شود و زمان بين صبحانه و وعده ھای بعدی را افزاﯾش می دھد.

پسته
ممکن است تصور کنيد که تنقالت عامل چاقی ھستند ،اما پسته از اﯾن قاعده مستثناست .البته
اکثر آجيل ھا ،ھمانند پسته مقادﯾر زﯾادی فيبر و پروتئين ھا سيرکننده دارد ،که در عالوه بر تامين
نيازھای بدن ،منجر به کم اشتھاﯾی می شود.

گرﯾپ فروت
در ميان تمامی خوردنیھا ،گرﯾپ فروت ﯾکی از مشھورترﯾن ميوه ھاﯾی است که منجر
کاھش وزن میشود .البته تاثير اﯾن ميوه بر روی کم کردن وزن ،در تحقيقات علمی ھم
به اثبات رسيده است .افرادی که وعده غذاﯾی خود را با نيمی از ﯾک گرﯾپ فروت شروع
میکنند ،به مراتب بھتر و بيشتر از ساﯾرﯾن وزن کم میکنند.

آووکادو
اﯾن ميوه که طعمی شبيه سرشير دارد ،میتواند ھمانند ﯾک کمربند الغری دور کمر شما را کوچک
کند .تحقيقات ثابت کرده که اﯾن ميوه حاوی ﯾک چربی اشباع نشده است که منجر به ترشح
ھورمونی به نام لپتين در بدن میشود .به ھنگام ترشح اﯾن ھورمون ،مغز تصور میکند که شما
سير شده اﯾد و بنابراﯾن از غذا خوردن دست میکشيد.

قارچ
قارچ ،جاﯾگزﯾنی مناسب ،خوشمزه و کمکالری برای گوشت است که میتواند تاثير شاﯾانی در
کاھش وزن شما داشته باشد .در صورتی که بتوانيد اﯾن غذا را در وعدهھای غذاﯾی خود جاﯾگزﯾن
گوشت نماﯾيد ،تقرﯾباً در ھر وعده غذاﯾی حدود  ۴٢٠کالری اضافه را از بدن خود دور نگه داشته اﯾد.

روغن زﯾتون
استفاده از روغن زﯾتون در ھنگام پخت برخی غذاھا و آماده کردن ساالدھا ،در کم کردن وزن موثر
است .در روغن زﯾتون ﯾک ترکيب اشباع نشده به نام اولئيک اسيد وجود دارد که در صورتی که به
ھمراه غذا خورده شود ،طی ﯾک عمليات پيچيدهی شيمياﯾی ،مغز شما را ھمانند آووکادو فرﯾب
میدھد .نھاﯾتاً شما تصور میکنيد که سير شدهاﯾد و غذا خوردن را متوقف میکنيد.

غالت سبوسدار
پس از اﯾن به بعد خوردن غالت معمولی را متوقف کرده و غالت سبوس دار را به جای آنھا استفاده
کنيد .تحقيقات نشان داده خوردن غالت سبوس دار در کاھش سرﯾع وزن بسيار تاثير گذار عمل
میکند .برنج ،جو ی خرد شده ،انواع حبوبات و غالت به ھمراه سبوس ،نان گندم و حتی ماکارونی
از جمله مواردی ھستند که در اﯾن دسته قرار میگيرند.

فلفل قرمز
اضافه کردن مقداری فلفل ،نه تنھا طعم غذای شما را بھبود میبخشد ،بلکه منجر به
تاثير در عادت تغذﯾه و کاھش وزن شما نيز میشود .مقداری فلفل ھندی و ﯾا فلفل
قرمز میتواند در انجام اﯾن امر موثر باشد .فلفلھای قرمز مادهای به نام کپساﯾسين را
شامل میشوند که باعث کم اشتھاﯾی و ھمچنين خوردن غذای کمتر میگردند .خوردن
فلفل شيرﯾن نيز میتواند تا حدی به اﯾن امر کمک کند.

باقال
سرشار از پروتئين و فالونوئيدھا است .در ﯾک دوره مطالعاتی چھارده ساله مشخص
شده که اﯾن دانهھای سبز رنگ ،آنتیاکسيدانی خاص در خود دارند که مانع از تجمع
چربی و در نھاﯾت اضافه وزن میشوند.

برنج به ھمراه سبزﯾجات
برخی سبزﯾجات ھمانند کلم بروکلی ،ھوﯾج ،کلم پيچ و �که حاوی مقادﯾر باالی فيبر
ھستند ،مشخصاً منجر به کاھش جذب کالری اضافی برنج میشوند .اما اﯾن ھمه ی
ماجرا نيست .بر طبق تحقيقات ،اضافه کردن سبزﯾجات به برنج ،منجر به تسھيل و
تسرﯾع تخليه ی معده میشود .در نھاﯾت ،شما مدت زمان بيشتری احساس سيری
میکنيد .در ﯾک مطالعه مشخص شده ،افرادی که به ھنگام نھار ،به ھمراه برنج خود،
سبزﯾجات بيشتری مصرف کردهاند ،به ھنگام شام ،اشتھای کمتری داشته و کمتر غذا
میخورند.

