 10میان وعده ی سالم و چند نکته
در انتخــاب میــان وعــده هــا حتمــا وسوســه مــی شــویم ،چــه
در مقــدار و چــه در نــوع آن .هرگــز نبایــد قانــع شــویم وقت
نداریــم و ســراغ میــان وعــده هــای آمــاده کــه سرشــار از
کالــری مــازاد بــرای بــدن و چربــی هــای نامطمئــن هســتند،
برویــم .گهــگاه ایــرادی نــدارد ،ولــی عــادت کــردن پُــر از
اشــکال اســت.
میــان وعــده هــا بــا توجــه بــه نــوع انتخــاب مــا مــی توانــد
خــوب و یــا بــد باشــد .مــا مــی توانیــم گرســنه بمانیــم و
تــا وعــده ی غذایــی اصلــی بعــدی چیــزی نخوریــم و یــا
مــی توانیــم میــان وعــده هــای پُرانــرژی را انتخــاب کــرده
و خیلــی ســریع وزن مــان را افزایــش دهیــم و شــاید هــم بــا
انتخــاب یــک میــان وعــده ی مناســب و ســالم از گرســنه
مانــدن فــرار کــرده و بــدون نگرانــی از افزایــش وزن ،از
خــوردن لــذت ببریــم!
بهتــر اســت بــه دقــت به میــان وعــده ی خــود اهمیــت داده و
بــا محاســبه ی واحدهــای گــروه هــای غذایــی ،میــان وعــده
ای شــامل کمــی پروتئیــن بــا چربــی کــم و فیبــر فــراوان را
انتخــاب کنیــم .نکتــه ی تســتی آن ،میــوه و ســبزی فــراوان،
غــات کامــل و شــکر کمتــر اســت!
و اما  10نمونه از میان وعده های خوشمزه
 -1دو تکــه نان(درســت شــده از غالت
کامــل) ،مقــدار کمــی کــره ی بــادام
زمینی(نصــف قاشــق غذاخــوری) و
مقــدار کمــی پنیــر ،قدیمــا بهــش مــی
گفتنــد لقمــه!
 -2یــک عــدد ســیب ســفت رنــده شــده ،کمــی گالب و
زعفــران و یــک نــوک قاشــق شــکر،
ایــن هــم فالــوده ی ســیب ،نــوش
جــان .البتــه جویــدن ســیب بــه
تنهایــی ،هــم باعــث آرامش
اعصــاب مــی شــود
و هــم دنــدان هــا را
تمیــز مــی کنــد ،فقــط
یادتــان باشــد گازهــای
کوچــک بزنیــد و
آهســته بجویــد.

زیتــون مــی تــوان یــک قاشــق
غذاخــوری ماســت آن هــم از نــوع
متوســط چربــی وکمــی ســبزی معطــر
ریخــت! جــای مــا خالــی!
 -9شــیر نصــف لیــوان ،دو عــدد خرمــا
 ،کمــی پــودر چهــار مغــز.
 -10یک برش کوچک از یک کیک خانگی.

چند نکته ی خیلی مهم
* در انتخــاب میــان وعــده هــا حتمــا وسوســه مــی شــویم،
چــه در مقــدار و چــه در نــوع آن .هرگــز نبایــد قانــع
شــویم وقــت نداریــم و ســراغ میــان وعــده هــای آمــاده
کــه سرشــار از کالــری مــازاد بــرای بــدن و چربــی هــای
نامطمئــن هســتند ،برویــم .گهــگاه ایــرادی نــدارد ،ولــی
عــادت کــردن پُــر از اشــکال اســت.
* زیبایــی اهمیــت مــا بــه خودمــان ایــن اســت کــه در
زمانــی کــه وقــت داریــم ،بــرای زمانــی کــه وقــت نداریــم
برنامــه ریــزی کنیــم و میــان وعــده ی مناســب را در ظرفــی
کوچــک ،مناســب بــه محلــی کــه مــی رویــم آمــاده کنیــم،
مثــا در هنــگام کار یــا خریــد نمــی توانیــم مخلــوط شــیر و
بســتنی ببریــم ،ولــی یــک لقمــه یــا ظــرف کوچکــی کــه
مخلوطــی از ســبزیجات در آن اســت ،هــم خســتگی امان را
بــه در مــی کنــد و هــم کالس مــان باالتــر مــی رود!!!
* هرگــز تســلیم جملــه ی «بابــا حوصلــه داری هــا» نشــویم،
چــون بــه احتمــال زیــاد بســیاری بــا شــنیدن تصمیــم جدیــد
شــما بــرای حفــظ ســامتی اتــان ،ایــن جملــه را بلنــد
یــا آهســته خواهنــد گفــت ،در عــوض بــا
ممارســت شــما ایــن جملــه را بســیار مــی
شــنوید «خــوش بــه حالــت!»
* خجالــت نکشــیم کــه از کیــف مان
میــان وعــده ی خود ســاخته مــان را
در آوریــم ،همــان طــور کــه اگــر
یــک میــان وعــده آمــاده باشــد،
هرگــز خجالــت نمــی کشــیم!
کافــی اســت مدتــی اجــرا کنیــم،
بــه زودی یــک فرهنــگ مــی
شــود.
* و یادمــان باشــد اگــر جایــی را
ســراغ داریــم کــه میــان وعــده هــای
تــازه وســالم در اختیــار مشــتری قــرار
مــی دهــد ،حتمــا از بهداشــت آن
خاطــر جمــع باشــیم!
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 -3نصــف لیــوان
شــیر(خصوصا کــم
چــرب) ،کمی(نصف
قاشــق چــای خــوری)
پــودر چهارمغــز و
یــک اســکوپ بســتنی!

معرکســت! فقــط روزی ایــن میــان وعــده رو انتخــاب کنیــد
کــه هــوا گــرم تــر و فعالیــت شــما بیشــتر اســت.
 -4مخلوطــی از ســبزیجات :کاهــو،
هویــج رنــده شــده ،ذرت(یــک قاشــق
مرباخــوری) ،روغــن زیتــون یــا پنــج
شــش عــدد زیتون(ســعی کنیــد شــور
نباشــد) ،آبلیمــو یــا هــر ترشــی ای کــه
دوســت دارید(مراقــب مقــدارش باشــید ،چــون اگــر زیــاده
روی کنیــد ،حتمــا دچــار ضعــف مــی شــوید و دوبــاره
شــروع مــی کنیــد بــه خــوردن!)
 -5یــک عــدد میــوه ی تپــل! بــه طــور
معمــول و عــادی خــود میــوه بــه آب
میــوه ارجــح تــر اســت! فیبــر فــراوان آن
را فرامــوش نکنیــد؛ هــم ســیرتان نگــه
مــی دارد و حــرکات روده هــا را تنظیــم
مــی کنــد.
 -6یــک لیــوان پــف فیــل ،آن هــم بــا
طعــم دلخــواه ،فقــط حــواس تــان بــه
طعــم پنیــری باشــد کــه کالــری باالیــی
دارد.
 -7یــک کاســه ی کوچــک عدســی
همــراه گلپــر و کمی(یــک قاشــق چای
خــوری) روغــن زیتــون .حــواس تــان
باشــد چیــز دیگــری مثــل پیــاز داغ و
ســیب زمینــی ،زیرابــی نرویــد!
 -8ســه قاشــق ذرت ،دو ســه عــدد قــارچ ،کمــی روغــن
زیتــون ،نمــک و ادویــه .البتــه جــای
روغــن

.
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