ﭼرا ﺑﺎﯾد زود ﺷﺎم ﺑﺧورﯾم؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺟزو آن دﺳﺗﮫ از اﻓرادی ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت و ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام را ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺣﺗﻣ ﺎً ﺗﺎﮐﻧون
ﺑﺎرھﺎ از ﭘزﺷﮑﺎن و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺗﻐذﯾﮫ ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺎم را ﭘﯾش از ﺳﺎﻋت  ٧ﺷب ﺧورد.
اﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون از ﺟﻣﻠﮫ ﺗراﻓﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺷﻐﻠﮫ ھﺎ ،ﻣﻌﻣوﻻً اﮐﺛر ﻣﺎ اﯾن ﻗﺎﻧون را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻓواﯾد ﺧوردن ﺷﺎم در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯾﮫ ﺷب ،ﺑﮫ ﺟز ﺗﻧﺎﺳب اﻧدام و ﮐﺎھش وزن ﭼﯾﺳت؟
آﯾﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ،از ﻗﺑل ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏذاﯾﯽ روزﺗﺎن را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧﯾد و اﻣروز ھم اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی را اﻧﺟﺎم دادهاﯾد؟ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫﺗﺎن
ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕر ﺑﯾﻧدازﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧﮕﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ،ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻣﮭم را از ﻗﻠم اﻧداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳزاﯾﯽ
در ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ دارد .درواﻗﻊ زﻣﺎن ﻏذاﺧوردن ﺑﮫاﻧدازه ﻧوع ﻏذای ﻣﺻرﻓﯽ ﻣﮭم اﺳت .ﺷﺎم ﺧوردن ﻗﺑل از ﺳﺎﻋت ٧
ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎد و ﺷﮕﻔت آوری ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺳﺎلھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺗﻐذﯾﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﮐردهاﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾ د
ﺷﺎم ﻣﺧﺗﺻر ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ آن را ھم ﺑﺎﯾد زودھﻧﮕﺎم ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد؛ اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻓﺎﯾدهای ھم دارد؟
ﺑدن ﻣﺎ ﺳﺎﻋت واﻗﻌﯽ ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻧوﻋﯽ رﯾﺗم دروﻧﯽ دار د ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ،ﺑدن ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﮑردھﺎی اﺻﻠﯽ ﺧود را ﺗﻧظﯾم
ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺳﺎﻋت دروﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻋت زﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌروف اﺳت ،ﺑﮫ ﺑدن در ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷدن ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ،ﺧواب و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧوردن ﻏذا و ھﺿم آن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﻣﺎن ﺑﻧدی وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺗ ﺎن
ﺑر ﺗﻧظﯾم وزن و ﺳوﺧت و ﺳﺎز ﺑدن ،ﺳﻼﻣت ﻗﻠب و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼرﺧﮫ ﺧواب اﺛرﮔذار اﺳت.
. ١ﮐﻧﺗرل وزن
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻏذا در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۶ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ٧ﻋﺻر ،ﻣﻘدار ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟری درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑدن را ﺗﺎ ﺣد
ﭼﺷم ﮔﯾری ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد .ﻋﻠت اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺻرف ﻣواد ﺧوراﮐﯽ در روز ،ﮐﺎﻟری
ﮐﻣﺗری ﻣﺻرف ﺧواھﯾد ﮐرد.
در ﺿﻣن زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری در ﺷب ،ﺳﺑﮏ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد و ﺑدن آن ﻗدر ﻓرﺻت دارد ﺗﺎ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﺗوزﯾس ) (ketosisﺑرﺳد و
از ﭼرﺑﯽھﺎی آن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷود .ﮐﺗوزﯾس وﺿﻌﯾت طﺑﯾﻌﯽ ﺑدن اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑدن ﺳوﺧت ﺧود را ﻓﻘط
از ﭼرﺑﯽھﺎ ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،اﻧرژی آن ﺑﺎ ﻣﺻرف ﭼرﺑﯽھﺎی ذﺧﯾره ﺷده ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود.
در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز ﻣﻌﻣوﻻً اﻓراد ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧوردن ﻏذاھﺎی ﭘرﮐﺎﻟری و از ﻟﺣﺎظ ﻏذاﯾﯽ ﮐم ارزش دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ھم د ر
ﺧوردن آن ھﺎ زﯾﺎده روی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﺷﻣﺎ در طول روز وﻋده ای را ﺣذف ﮐ رده ﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﺧوردن ﺷﺎم را ﺑﮫ
ﺗﺄﺧﯾر اﻧدازﯾد ،ﺑرای ﺳﯾر ﺷدن ﺧود ﺣﺟم ﺑﯾﺷﺗری ﻏذا ﻣﯽ ﺧورﯾد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎﻟری ﺑﯾﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻣﺻرف زودھﻧﮕﺎم ﺷﺎم ﺑرای ھﺿم ﻏذا ﺧوب اﺳت و ھرﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ھﺿم ﺑﮭﺗر ﻏذا ﺧوب ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮐﺎھش وزن ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧد .وﺿﻌﯾت ﺑدن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺧورﺷ ﯾد اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھرﭼﮫ دﯾرﺗر ﻏذا ﺑﺧورﯾم اﺛر ﺑدی روی ھﺿم ﻏذا
ﻣﯽ ﮔذارد .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ﺷﺎﻣﺗﺎن را زود ﺑﺧورﯾد ،زودﺗر اﺣﺳﺎس ﺳﯾری ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﺑدن ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺗواﻧد از ﻏذای ﻣﺻرﻓﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .اﯾنﮔوﻧﮫ ﺑدن از ھرﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧورﯾم ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد؛ اﻣﺎ اﮔر ﮐﺎﻟری ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻧرﺳد،
ﺑﮫ ﺻورت ﭼرﺑﯽ در ﺑدن ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود.
. ٢ﺧواب ﺧوب

ﺑﯾش از ﺣد ﻏذاﺧوردن ھﻧﮕﺎم ﺧواب ،ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳوزش ﻣﻌده و ﺳوء ھﺎﺿﻣﮫ را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد؛ درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧواﺑﯾدن
دﺷوارﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺣﺗﯽ درﺑﺎره ﺧوردن ﺧوراﮐﯽھﺎی ﻣﺧﺗﺻر ھﻧﮕﺎم ﺧواب ھﺷدار ﻣﯽدھﻧد .ﻏذاﺧوردن در
اواﺧ ر ﺷب ،ﺑدن را در ﺣﺎﻟت ھوﺷﯾﺎری ﺑﺎﻻ ﻗرار ﻣﯽ دھد و در ﺳﺎﻋت زﯾﺳﺗﯽ آن ﺗداﺧل اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن دﻣﺎی ﺑدن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺧواب ﻻزم اﺳت؛ اﻣﺎ اﮔر ﻏذاﯾﺗﺎن را زودﺗر ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﺿم ﺑﮭﺗ ر
ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧواب ﺧوﺑﯽ ﺧواھﯾد داﺷت و ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ،ﭘراﻧرژی از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد آب ،ﻧوﺷﺎﺑﮫ ،ﺷﯾر ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻏذاھﺎی آب دار ﻣﺎﻧﻧد ﺳوپ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور
ﺷوﯾد در طول ﺷب ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑرای ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺧود از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷوﯾد ،اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ
رﺧﺗﺧواب ﺑﺎ ﻣﻌده ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود در
ﺧواب اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
 . ٣ﺳﻼﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﻗﻠب
ﺑﮭﺗر اﺳت اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎریھﺎی دﯾﺎﺑت  ،ﮐم ﮐﺎری ﺗﯾروﺋﯾد  ،ﺳﻧدرم ﺗﺧﻣدان ﭘﻠﯽﮐﯾﺳﺗﯾﮏ و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ـ ﻋ روﻗﯽ
ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎم ﺳﺑﮑﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ زودھﻧﮕﺎم آن را ﺑﺧورﻧد .ﻣﺣدود ﮐردن ﻏذای ﻣﺻرﻓﯽ ﻣﺎن ﺑﮫ
ﺳﺎﻋتھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺷب ،ﺳﻼﻣت ﻗﻠب را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد و ﺑدن را از ﺧطرات ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ـ ﻋروﻗﯽ دور ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد.
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ درﻣورد رﻋﺎﯾت دو ﺳﺎﻋت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺷﺎم و زﻣﺎن ﺧواب زﯾﺎد ﺗﺄﮐﯾد ﻧﮑردهاﻧد؛ اﻣﺎ اﻓرادی ﮐﮫ
ﺷبھﺎ دﯾرھﻧﮕﺎم ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧورﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﺷﺎر ﺧون  Non-dipperﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .در اﯾن ﺣﺎﻟت ،
ﻓﺷﺎر ﺧون ﻧﻣﯽﺗواﻧد در طول ﺷب ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﮐم ﺷود .در ﺷراﯾط ﻣطﻠوب ،ﺷبھﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﺷﺎر ﺧون ﺣداﻗل  ١٠درﺻد ﮐﺎھش
ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑدن در ﺣﺎﻟت اﺳﺗراﺣت ﻗرار ﮔﯾرد .اﮔر ﻓﺷﺎر ﺧون ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻣﺎﻧد ،ﺧطر ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ و در ﻣوارد ﺣﺎدﺗر ،ﺳﮑﺗﮫ
ﻗﻠﺑﯽ وﺟود دارد .رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﺷﺎم و ﻧﺎھﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی اﯾن ﺧطر را دور ﮐﻧد.
اﻣﺎ اﮔر ھﻧﮕﺎم ﻏروب ﯾﺎ اواﺧر ﺷب اﺣﺳﺎس ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﮔرﺳﻧﮫ ﻣﺎﻧدن ھم ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧوب ﻧﯾﺳت .اﯾن وﺿﻌﯾت
ھم ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺑﺎط ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎ ﻏذا اﺳت .در اﯾنﮔوﻧﮫ ﻣواﻗﻊ ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﺧوراﮐﯽھﺎی ﮐمﮐﺎﻟری ،ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ و ﮐمﮐرﺑوھﯾدرات ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ ﺷبھﺎ اﺣﺳﺎس ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺷﺎﯾد ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ روزﺗﺎن دوﺑﺎره ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾد.
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺣﻔظ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب از ﺳﺎﻋت  ۶ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ٧ﺷب ،ﺗرﺟﯾﺣﺎ  ۴ﺗﺎ  ۶وﻋده ﮐوﭼﮏ ﻏذا ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد .درواﻗﻊ
ﺑﺎﯾد ﻧﯾﻣﮫ اول روز ،ﺑﮫاﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻏذا ﺧورده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ اﻧرژی ﺑدﻧﺗﺎن در طول روز ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑ دن ﻓ ﻘ ط
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐ ﻣﺑود اﻧرژی ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻏذاﺧوردن ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن را ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺟدﯾد وﻓﻖ دھﯾد و ﺑﮫ ﺷﺎم ﺧوردن ﻗﺑل از ﺳﺎﻋت  ٧ﻋﺎدت ﮐﻧﯾد ،ﭼﻧد
روز طول ﺑﮑﺷد .اﮔر در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﻏذا ﺑﺧورﯾد و ﺑﮫ اﯾن روﻧد ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﯾد.
ﭼﻧد راھﮑﺎر ﺑرای ﮐﺎھش ﻣﯾل ﺑﮫ ﺧوردن در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷب


دم ﻧوش ھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﻧوﺷﯾد .اﮔر دوﺳت دارﯾد ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﯾﺎ ﮔﺷت و ﮔذار در اﯾﻧﺗرﻧت ﯾﮏ ﭼﯾزی
ﺑﺧورﯾد ،دم ﻧوش ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﻧوﺷﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ھم ﺑﮫ اﺻطﻼح دھﺎﻧﺗﺎن ﻣﺷﻐول اﺳت ،ھم ﮐﺎﻟری اﺿﺎﻓﯽ وارد ﺑ دن
ﺧو د ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ھم از ﺧواص ﻣﺗﻌدد دﻣﻧوش ھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﯾد.



ﺑرای ﺻرف ﺷﺎم زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد و ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎﯾﻣر ﺳﺎﻋت ﺧود را روﺷن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺛﻼً ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﻗﺑل
از ﺳﺎﻋت  ٧ﺷب ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺧوردن ﺷﺎم ﺧود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت دﯾﮕر ﺑﯾﺷﺗر ﻓرﺻت ﻧدارﯾد.



ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎﻧواده را در ﺻورت ﻟزوم ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد .ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﻐﻠﮫ ﮐﺎری اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوا د ه ،
از ﻗﺑل ﺑرای ﻧوع و ﺳﺎﻋت ﺷﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد.

