صاحب امتیاز و مدیرمسئول  :محمد مهدی افضلی
دفتر مرکزی  :کرمان ،خیابان فیروزه  ،نبش فیروزه 6
ساختمان ایرانیان  ،بلوک  ، Cطبقه سوم  ،واحد 9
کدپستی  - 7617783935 :تلفن 034-32532107 :
آدرس پایگاه اطالع رسانی www.etedaldaily.ir :

عکس روز
دستفروشان ساحلی دریای خزر

ایسنا

دفتر تهران  :خیابان جانبازان غربی  ،تقاطع خیابان کرمان  ،پالک  ، 324طبقه دوم  ،واحد  8غربی
تلفن تماس  021- 77264000 :و نمابر 021 - 77264001 :
دفتر سازمان شهرستان ها  :تهران  ،بلوار مرزداران  ،خیابان ناهید  ،کوچه طالقانی  ،پالک  ، 12طبقه 5
تلفن تماس  021- 44276176 :و نمابر 021 - 44259139 :
لیتوگرافی و چاپ  :چاپخانه مهدوی کرمان ( ) 034 - 32134838

سال پانزدهم • شماره  • 3762سه شنبه  22مـرداد ماه  11 • 1398ذی الحجه  13 • 1440آگوست  8 • 2019صفحه •  1000تومان

ضرورت کاهش مصرف
مواد قندی و شیرین

امــروزه متاســفانه شــاهد افزایــش روز افــزون مصــرف
مــواد قنــدی و شــیرین از جملــه شــیرینی ،شــکالت
وانــواع دســرها و نوشــابه هــای گازدار هســتیم .بــه
تدریــج کــه ذائقــه مــردم بــه غذاهــای شــیرین عــادت
مــی کنــد ،کارخانجــات مــواد غذایــی نیــز روز بــه روز،
محصــوالت شــیرین تــری بــــه بــــازار روانه مــی کنند
و ایــن ســیکل معیــوب ،پیوســته در حــال چرخــش
اســت .عــادت کــردن بــه ذائقــه شــیرین کــه بــه طــور
معمــول از همــان کودکــی رخ مــی دهــد ،عــوارض
متعــددی ماننــد اضافــه وزن و چاقــی ،دیابــت ،بیمــاری
هــای قلبــی عروقــی و برخــی انــواع ســرطان را در
ســنین باالتــر بــه دنبــال خواهــد داشــت.
بــه طــور کلــی قندهــا گروهــی از مــواد انــرژی زا
هســتند کــه هــر گــرم آنهــا  ۴کیلوکالــری انــرژی تولید
مــی کنــد و ماننــد چربــی هــا در صورتــی کــه بیــش از
میــزان مــورد نیــاز مصــرف شــوند باعــث اضافــه وزن،
چاقــی ،افزایــش فشــارخون و افزایــش چربــی خــون
کــه همگــی از عوامــل موثــر در بــروز دیابــت و بیمــاری
هــای قلبــی عروقــی هســتند ،مــی شــوند .بــه عــاوه

مصــرف زیــاد مــواد قنــدی ســبب ایجــاد پوســیدگی
دنــدان بــه ویــژه در کــودکان مــی شــود .بایــد ســعی
شــود تــا حــد امــکان مصــرف ایــن گــروه در برنامــه
غــذا یــی کاهــش یابــد.
در بســیاری از مطالعــات مصــرف زیــاد قنــد و شــکر
بــا افزایــش شــیوع بعضــی از ســرطان هــا مرتبــط
شــناخته شــده اســت ،از ســوی دیگــر مصــرف زیــاد
قندهــای ســاده بــه علــت تحریــک ترشــح انســولین
موجــب افــت قنــد خــون شــده کــه خــود منجــر بــه
تمایــل بیشــتر بــه مصــرف قندهــای ســاده و متعاقــب
آن افزایــش انــرژی دریافتــی و اضافــه وزن و چاقــی
مــی شــود .بــا توجــه بــه مضــرات مصــرف مــازاد
مــواد قنــدی در ســامت ،ســازمان جهانــی بهداشــت
توصیــه مــی کنــد کمتــر از  ۵درصــد از انــرژی روزانــه
از قندهــای ســاده تامیــن شــود بــه عنــوان مثــال
شــخصی کــه روزانــه  ۲۰۰۰کالــری انــرژی دریافــت
مــی کنــد مــی توانــد کمتــر از  ۱۰۰کالــری آن را
(حــدود  ۲۵گــرم) از قنــد و شــکر دریافــت کنــد.
بــه منظــــور کــــاهش مصــرف قنــد و شــکر در برنامــه
غذایــی روزانــه پیــروی از توصیــه هــای زیــر مــی توانــد
موثــر باشــد.
در مصــرف مــواد قنــدی بخصــوص قندهــای ســاده
مثــل شــیرینی ،شــکالت ،مربــا ،عســل و شــربت هــا

حــد اعتــدال را رعایــت کنیــد.
بــه جــای اســتفاده از قنــد و شــکر در مصرف چــای ،از
خرمــا ،تــوت خشــک ،انجیــر خشــک و ســایر خشــکبار
بــه مقــدار کــم اســتفاده شــود .آب و دوغ را جایگزیــن
انــواع نوشــابه ،آب میــوه هــای مصنوعــی و شــربت هــا
کنیــد .درصــورت اســتفاده از آب میــوه هــای صنعتــی،
انواعــی را انتخــاب کنیــد کــه قنــد افــزوده ندارنــد.
جهــت آگاهــی از میــزان قنــد مــواد غذایــی آمــاده بــه
برچســب روی بســته بنــدی آن هــا توجــه کنیــد.
خریــد انــواع شــیرینی ،کلوچــه و شــکالت را محــدود و
منحصــر بــه مناســبت هــای خــاص کنیــد.
در هنــگام پخــت و تهیــه غذاهــای شــیرین مثــل
حلــوا ،شــله زرد ،فرنــی و  ...مقــدار شــکر مصرفــی را
کاهــش دهیــد .مصــرف میــوه هــا و ســبزی هــای تــازه
را در برنامــه خــود افزایــش دهیــد تــا عــاوه بــر بهــره
منــدی از طعــم شــیرینی مــواد مغــذی الزم نیــز از
ایــن راه تامیــن شــود.
بجــای شــیر شــکالت ،شــیرکاکائو و شــیرهای طعــم
دار کــه داری مقــدار زیــادی قنــد هســتند از انــواع
شــیرهای ســاده اســتفاده کنیــد .هنــگام تهیــه کیــک
و شــیرینی در منــزل مقــدار شــکر مصرفــی را کاهــش
دهیــد .در صــورت اســتفاده از قهــوه و نســکافه فــوری،
از انــواع بــدون قنــد آنهــا انتخــاب کنیــد.

