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  بهبود الگوی غذایی    

پیشگیری و کنترل چربی 

 

 کاهش مصرف قند، شکر و محصوالت شیرین 

ها، کیک، بیسکویت، کلوچه،          مصرف انواع شیرینی    

های    آبنبات، شکالت، نوشابه، شربت و سایر فرآورده            

 . حاوی شکر را تا حد امکان کاهش کنید

مثل کشمش و   خشکبار  از مقدار کمی     قند و شکر   جای  به

  توت خشک و در طول روز استفاده کنید.

  
 دارد بدو  خوبکلسترول  

 :)ذرات چربی با تراکم کم (        LDLهمان  کلسترول بد   *
باشد.   های بدن می    ها رساندن کلسترول به سلول       نقش آن 

ها و عوارض قلبی          کلسترول بد سبب گرفتگی رگ         

  شود می

) چربی با تراکم زیاد(:         HDLهمانکلسترول خوب    *

وظیفه جارو کردن کلسترول از بدن و رساندن آن به کبد            

داشتن عروق نقش مثبت       را دارند، بنابراین در سالم نگه       

 .دهند دارند و خطر ابتال به عوارض قلبی را کاهش می

 

ترین داروی ضد کلسترول      االثرترین و سالم    سریع حبوبات

دهندد، حداوی       را نیز افزایش می   کلسترول خوب   باشند و     می

نوع ترکیب مختلف کاهنده کلسترول از جدملده فدیدبدر                 6

 .هستند

 های ترانس و کلسترول   های اشباع، چربی دریافت چربی کاهش

جای گوشت قرمز از ماهی، سویا )دانه، پروتئین و پنیر سویا( و               به 

مصرف غذاهای چرب و سرخ کرده،             حبوبات استفاده کنید        

  فودها را تا حد امکان کاهش دهید. غذاهای رستورانی و فست 

مصرف خامه، سرشیر، کره و روغن حیوانی را محدود کنید.              .

و محصوالت غذایی حاوی این         مارگارین از روغن نباتی جامد،     

ها شامل بیسکویت، کیک، شیرینی، شکالت، پفک و            نوع چربی 

 چیپس کمتر استفاده کنید.
 

ها به مقدار متدادادل        و دانه  مغزها در برنامه غذایی روزانه از انواع       .

نمک استفاده کنید و هر روز دو تا سه عدد مغز گدردو             و به شکل بی   

  بخورید.

 افزایش مصرف فیبر غذایی        کنترل کالری دریافتی     و  

وزن    اضافه انرژی دریافتی روزانه را به جهت پیشگیری یا درمان    . 

 همواره در کنترل داشته باشید. و چاقی

دریافت فیبر غذایی را در برنامه غذایی روزانه افزایش دهید. بدرای        .

غدالت   شده بدا    جای نان سفید از انواع نان تهیه        توانید به   این منظور می  

استفاده کنید. دفاات مصرف برنج سفید در هفتده           دار  کامل و سبدوس  

ای یا برنج مخلوط با حبوبدات   جای آن از برنج قهوه بهرا کاهش داده و     

های تازه به اشکال مختدلدف :           کنید. از انواع سبزی    یا سبزی استفاده    

، خوراک سبزیجات در بدرندامده غدذایدی روزانده               خوردن  سبزی ،ساالد

 . استفاده کنید

 .تازه مصرف کنید های میوههای روزانه بیشتر از  در میان وعده

 خون لمواد غذایی تنظیم کننده کلسترو
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( باعث   lDLعالوه بر کاهش کلسترول بد )             سیر

  .شود (  نیز میHDLافزایش کلسترول خوب)

 فیبر محلول ماده موثر کاهنده کلسترول درون آن          جو  

گرم در روز اثر بیشتری       55است. البته مصرف بیش از       

 ندارد. 

در مقابله با گرفتگی عروق، کاهش ریسک تدومدور       پیاز

فشدارخدون و        ،در روده بزرگ، کداهدش چدربدی خدون             

گلیسرید، کاهش ابتال به سرطان ماده، جلوگیدری از            تری

های قلبی موثر بوده  و از طدرفدی بداعدث افدزایدش                    بیماری

HDL شود. می  

مداهدی    به ویژه ماهی های چرب ماندندد           ماهی  

ماهی، ساردین و تون که سدرشدار از             آزاد، شاه 

هستند سبب افزایدش  (  3اسیدهای چرب )امگا     

HDL شوند و کاهش بیماری قلبی می.  
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دهید. هر روز     کاهش  خود را   وزن اضافی    

روی کددنددیددد.       دقددیددقدده پددیدداده     66-54

المقدور دو یا سده ندوبدت در هدفدتده                  حتی

هدای هدوازی مدورد           ساعاتی را بده ورز      

تان بپردازید. از استامال دخداندیدات          عالقه

جدا پرهیز کنید. با تغذیه مناسب و ورز ،    

سایز دور شکم خود را کاهش دهدیدد. در             

صورت ابتال به دیابت زیدر ندظدر پدزشدک،              

میزان قند خون خود را کنترل نمایید و بدا            

خواب، استراحت کافی، آرامش و افدکدار          

 .مثبت از استرس و اضطراب دوری کنید

 روغن زیتون

ز ا Eو  Cویتامین به دلیل اثر محافظتی  میوه و سبزیجات  

فرنگی و کلم بروکلی  کند، مثالً توت جلوگیری میHDL تخریب 

  هستند C ویتامین سرشار از
  

تنها سدبدب    به دلیل داشتن یک نوع فیبر خاص نه فروت    گریپمیوه      

بلکه سبب برگرداندن روند تنگی عروق و سدالمدتدی           LDLکاهش  

   فروت این اثر را ندارد. شود که البته آب گریپ ها می رگ
 

 

 

 

 

دارد. هدم     یک پیوند اشباع   است که تنها    اسید چربی     دارای     

شدود     مدی  HDL و هم سبب محافدظدت از         LDLسبب کاهش   

های گیاهی که دارای اسیددهدای چدندد            که سایر روغن    درحالی

 .دهند را کاهش می  HDLو  LDLغیراشباع هستند هر دو نوع 
 

سدبدب    پکتیدن  به  دلیل داشتن یک نوع فیبر محلول بنام          سیب

   شود. کاهش کلسترول می
 

درصدد     06تدا       06سبب کاهش کلسترول به میدزان         هویج

نیدز اسدت کده          بتاکاروتنحاوی    پکتینشود چون عالوه بر       می

  .می شود  HDLسبب افزایش 
 

از جدملده ایدن سدبدزیدجدات، کدلدم                  سبزیجات برگ پدهدن       

ا کداروتدندوهدیددهد      و دیدگدر         لوتئینحاوی  هستند که    اسفناج و

هدای قدلدبدی در ارتدبداط               باشند و با کاهش ابتال به بیماری        می

هستند. این سبزیجات بدا اتصدال بده اسدیددهدای صدفدراوی،                     

شوند بدن کلسدتدرول    دهند و موجب می  کلسترول را کاهش می   

 بیشتری را دفع کند.
 تنظیم کننده: طاهره اعتضادی 

 کارشناس تغذیه

به دلیل داشتن اسیدهای چرب مفدیدد اثدر خدوبدی در                 بادام و گردو    

که چربی دارای کالری زیدادی        کاهش کلسترول دارند. ولی ازآنجایی     

 است نباید در حد زیادی مصرف شوند.

https://article.tebyan.net/54834/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://article.tebyan.net/115662/%D8%AC%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://article.tebyan.net/220662/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://article.tebyan.net/195766/14-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-C
https://article.tebyan.net/236780/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C
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