
تعطیالت عید، فرصتی برای سالمت بیشتر جسم و روح

اندرز نامه سالمت نوروزی
نـوروز همـراه بـا فراغـت از کار فرصـت مناسـبی اسـت بـرای توجـه بیشـتر بـه 
سـالمتی روح و جسـم مـا. دیـد و بازدیدهـای عید و فرصت بیشـتر بـرای همراهی 
بـا خانـواده اگـر به درسـتی مدیریت شـود می تواند بـه کاهش تنش هـا و افزایش 
روحیـه مثبـت بیانجامـد. تعطیـالت طوالنـی، عـالوه بـر ایـن ها زمـان کافـی برای 
پخـت غـذای سـالم و انجـام فعالیتهـای ورزشـی به ما می دهـد. اما متاسـفانه در 
همـه جـای دنیـا ازجملـه ایـران، مشـکالت تغذیـه ای زیـادی در تعطیـالت ایجـاد 
می شـود کـه می توانـد بـه چاقی، افزایش فشـارخون و نیـز خطر انـواع بیماری ها 
بویـژه بیماری هـای قلبی-عروقـی و سـرطان ها منجـر شـود. در ادامـه نکاتی برای 

حفظ سالمت در تعطیالت آمده است:

خرید تنقالت را مدیریت کنید

بـرای پذیرایـی میـوه ، شـیرینی هـای کوچـک و خشـک، آجیـل شـیرین و میوه های 
خشـک بخریـد. آجیل هـای شـور، شـکالت، آبنبـات، پاسـتیل و غیـره انتخاب هـای 

خوبی نیستند. 

وعده صبحانه را فراموش نکنید

معمـوال در تعطیـالت نظـم وعده هـای غذایـی بـه هـم می خـورد و اغلـب وعـده 
صبحانـه حذف می شـود. سـعی کنید که همیشـه سـه وعـده اصلـی و حداقل دو 
میـان وعـده داشـته باشـید. وعـده صبحانـه را اصلـی تریـن وعـده قـرار دهیـد و 
بخاطـر داشـته باشـید کـه اگر بدون خـوردن صبحانه بـه مهمانی برویـد، غذاهای 

ناسالم بیشتری خواهید خورد.

در مهمانی ها غذاهای سالم انتخاب کنید

در تمام وعده ها ساالد یا سبزی و  ماست کم چرب یا دوغ کم نمک میل کنید. 

آب خورشـت های چـرب، سـوپ های حـاوی خامه و ته دیگ، سـبزیجات سـرخ کرده 
بخصـوص سـیب زمینـی سـرخ کـرده و سـس ها غذاهـای پرکالـری هسـتند کـه 
نبایـد مصـرف شـوند، اگـر نگـران وزن خـود هسـتید آجیـل و میوه هـای خشـک 

کمتری مصرف کنید و در مصرف میوه جات هم افراط نکنید.

توجـه: در صورتـی کـه از بیـرون غـذا مـی گیریـد، فقـط از رسـتوران هـای معتبـر و 
مطمئن غذا تهیه کنید.

راهکارهای کاهش یبوست را به کار گیرید

یبوسـت مشـکل شـایع در تعطیـالت اسـت کـه بـه دلیـل بـه هـم خـوردن نظـم 
زندگـی و گاه قـرار گرفتـن در محیـط جدیـد ایجاد می شـود. هر روز سـاالد با روغن 
زیتـون و آبلیمـو بخوریـد. پیـاده روی داشـته باشـید و هشـت لیـوان آب بنوشـید. 

فاطمه تورنگ
متخصص تغذیه

تفریحات پر تحرک داشته باشید.

پنـج دقیقـه  هـر روز حداقـل چهـل و 
فعالیت بدنی داشته باشید

بـه  خانـواده  اعضـای  و  دوسـتان  بـا 
پیـاده روی و دوچرخـه سـواری برویـد؛ 
بـه پیـک نیک برویـد و بازی های فعالی 
مثـل فوتبـال، والیبال، وسـطی، هفت 

سنگ و غیره را انجام دهید.

بازی هـــای  تلویزیـــون،  تماشـــای 
ــه  ــل را بـ ــا موبایـ ــری و کار بـ کامپیوتـ
کمتـــر از دوســـاعت در روز محـــدود 

کنید.

در مسـافت های طوالنـی، وقفه هایـی 
برای پیاده روی ایجاد کنید

نشسـتن به مـدت طوالنی در اتومبیل 
بـرای سـالمتی مضر اسـت. هـر چهل 
و پنـج دقیقه، حداقـل ده دقیقه پیاده 
شـوید و قدمـی بزنیـد. در هواپیمـا و 
کنیـد.  روی  پیـاده  راهروهـا  در  قطـار 
فرامـوش  را  حـرکات کششـی  انجـام 

نکنید. 

در نگه داری غذاها دقت کنید

حتمـا آجیـل را در یخچـال نگـه داریـد. 
هـر بـار که ظـرف آجیـل روی میـز را پر 
می کنیـد، آجیـل مانده در ظـرف را روی 

آجیلها بریزید تا زودتر مصرف شود. 

را حداکثـر ظـرف  باقیمانـده  غذاهـای 
مدت یک ساعت در یخچال بگذارید.

نگـه داری  بـرای  مسـافرت  هنـگام  در 
اسـتفاده  سـیار  یخچال هـای  از  غـذا 
کنیـد و غذاهـای فاسـد شـدنی مثـل 

الویه همراه نبرید.
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