
، مي تواند با كنترل اشتها از چاقي جلوگيري كند .آهسته غذا خوردن

..ا خوردن از چاقي جلوگيري مي كندآهسته غذ

يك مطالعه كه به تازگي انجام شده نشان مي دهد آهسته غذا خوردن عالوه بر آنكه موجب كم

و از چاقي جلوگيري مي كند، باعث مي شود شخص از غذاي خود لذت بيشتري خوري شده

.ببرد

و به نقل از پايگاه اينترنتي هلث نيوز، اين مطالعه نشان مي دهد كه آهسته غذا به گزارش ايرنا

.خوردن، بر فرايند طبيعي كنترل اشتها تاثير مي گذارد

بيشتر ما شنيده ايم كه سريع: محقق ارشد اين مطالعه مي گويد“ الكساندر كاكينوس”دكتر

و چاقي شود كه مطالعات زيادي اين ديدگاه را تاييد مي غذا خوردن مي تواند باعث پرخوري

.كنند

گ و همكارانش در به و“ دانشكده پزشكي”فته كاكينوس در“ امپريال كالج لندن”دانشگاه آتن

و با تامل خوردن، براي كنترل اشتها بهتر است ، آهسته .انگليس

مرد سالم مقدار زيادي بستني دادند كه در دو شرايط مختلف17محققان در اين مطالعه، به

.بخورند

و در عرض پنج دقيقه در يك گروه افراد مورد مطالعه ، اين مقدار بستني را در دو مرحله

و در عرض. خوردند .دقيقه خوردند30در حالي كه گروه ديگر اين مقدار بستني را كم كم

و گرسنگي افراد اين دو گروه با هم تفاوت با وجود اينكه به نظر نمي رسيد احساس سيري

پپتيد يك شبه”و“YYپپتيد” رمونداشته باشد، اما محققان دريافتند كه سطح دو هو

از) GLP-1(“ گلوكاگون در خون مرداني كه آهسته بستني خورده بودند، سه ساعت پس

.صرف بستني بيشتر شده بود

و به عنوان پيام و جلوي“ سيري”هر دو اين هورمون ها از دستگاه گوارش به مغز مي روند

و مصرف كالري را مي گيرند .اشتها



مي مطالعاتي كه پيش از اين انجام شده نيز نشان مي دهد كساني كه غذاي خود را بطور كامل

و از غذاي خود لذت مي برند كالري كمتري مصرف مي كنند .جوند

:فوائد آهسته غذا خوردن•

: كاهش وزن-1

و مصرف كمتر كالري هاي بسياري وجود دارند كه رابطه مطالعه ي بين آهسته غذا خوردن

مي توسط بدن با اين كار، در واقع شما خواهيد توانست بدون انجام دادن هيچ. كنند را تاييد

و بدون خوردن هيچ غذاي متفاوتي، اين بدان. كيلوگرم در سال وزن كم كنيد9كار خاصي

غذا اگر سريع. دقيقه زمان نياز دارد20دليل است كه تشخيص پر شدن شكم توسط مغز، به

و همچنان به خوردن ادامه دهيم بخوريم، ممكن است از نقطه اما اگر آهسته.ي سيري بگذريم

نه غذا بخوريم، زمان كافي در اختيارخواهيم داشت تا متوجه شويم سير شده پيشنهاد! ايم يا

تري مصرف كنيد، اما اگر به دنبال كاهش وزن هستيد، من به شما آن است كه غذاهاي سالم

.غذا خوردن را بايد مدنظر قرار دهيد آهسته

: از غذا خوردن لذت ببريد-2

و دسر زياد. توان از آن لذت برد اگر غذا خوردن سريع انجام شود، به سختي مي به فست فود

.ها را به آهستگي بخوريد عالقه داريد؟ ايرادي ندارد اما در صورتي كه مقدار كمي از آن

و:در مورد اين مسئله فكر كنيد را…دوست داريد انواع دسر، غذاهاي سرخ كردني، پيتزا

ي ها را آهسته ميل نماييد، به يك اندازه از مزه امتحان كنيد؟ چون خوشمزه هستند؟ اگر آن

آن خوب آن مي ها وارد معده ها لذت خواهيد برد، در حالي كه مقدار كمتري از ( شوندي شما .

و لذتهم) خوريد نسبت به حالتي كه تند مي چنين با آهسته غذا خوردن، احساس شادماني



و از انجام. بيشتري از خوردن غذاها خواهيد داشت غذا خوردن را به يك لذت تبديل نماييد،

.هاي استرس زا پرهيز كنيد دادن آن بين فعاليت

: هضم بهتر غذا–3

بهتر آن منجر خواهد اگر آهسته غذا بخوريد، غذا را بهتر خواهيد جويد، كه اين امر به هضم

مي. شد شود، پس هر چه قسمت هضم شدن، در حقيقت فرآيندي است كه از دهان آغاز

شد بيشتري از كار را در آن به. جا انجام دهيد، قسمت كمتري به معده واگذار خواهد اين امر

.ي خود باعث خواهد شد كه با مشكالت گوارشي كمتري روبرو شويد نوبه

: استرس كمتر-4

مي خوردن آهسته و توجه كردن به آن، “ در لحظه زندگي كردن”تواند نوعي تمرين برايي غذا

مي. باشد خواهيد بدين معني كه در آن لحظه به جاي فكر كردن به كارهايي كه بعد از غذا

و به چيز ديگري فكر نكنيد وقتي كه غذا. انجام دهيد، فقط بر روي غذايتان متمركز شويد

ف مي و شادماني طوالني. قط بايد غذا بخوريدخوريد، را اين كار، استرس كمتر در زندگي تر

!امتحان كنيد. منجر خواهد شد

و زندگي سريع-5 : شورش بر عليه فست فود

و مرج است زندگي سريع ما، يك زندگي بي و هرج و پر از استرس اين نوع زندگي،. قرار

آنشود به غذاهاي فست فود روي بياور باعث مي و ي زندگي، اين شيوه. ها را سريع بخوريم يم

و ناراحت تبديل كرده است ما را به انسان در طول روز. هايي مكانيكي، نا سالم، پر استرس

و فعاليت مي دائم عجله داريم زماني براي. دهيم هايي را بدون فكر كردن پشت سر هم انجام

و لذت بردن از آن نداريم، زماني برا و انسان بودن، نداريمزندگي كردن .ي ارتباط با ديگران

و غذاهاي فست فود را كنار بگذاريد در يك رستوران خوب غذا ميل نماييد. آهسته غذا بخوريد

و از آن لذت ببريدو يا حتي بهتر از آن، غذاي مورد عالقه طعم. تان را در خانه درست كنيد

!زندگي را تجربه كنيد


