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 11روش اثبات شده برای الغر شدن بدون ورزش و رژیم
رعایت رژیم غذایی یا انجام برنامه ورزشی میتواند دشوار باشدد .بدا اید حدا ،چنددی روش
اثبات شده وجود دارد که به شما کمک میکند تا کالری کمتری مصدر کنددد .اید هدا راه
های موثری برای کاهش وزن شماست و همچند بدرای جلدویدری از افداایش وزن در آیندده
مناسب است .در اینجا  11راه علمی برای کاهش وزن بدون ورزش و رژیم وجدود دارد کده
میتواندد از هرکدام که خواستدد استفاده کندد.

 .1آهسته بخورید:
مغا شما به زمان نداز دارد تا کافی بودن غذا را اعالم کند .یعنی با آهسته خوردن میتواندد بده
مغا ثابت کندد که غذای کافی خوردید .آهسته خوردن غذا و خوب جویدن هر لقمه بده همدم
بهتر آن و مصر کمتر غذا کمک میکند .اینکه چقدر سریع وعدههدای غدذایی خدود را تمدام
میکندد بر مداان وزن شما تاثدر مییذارد .بررسی اخدر روی  32تحقدد انجدام شدده ن دان
میدهد کسانی که سریع غذا میخورند با احتما ،بد تری دچار اضافه وزن و چاقی میشوند.
برای اینکه بتواندد جلوی سرعت خود را در غذا خوردن بگدرید میتوانددد از شدمارش جویددن
هر لقمه استفاده کندد .با ای کار میتواندد آهسته غذا خوردن را برای خود تبددی بده عدادت
کندد.
خالصه
به آرامی غذا خوردن میتواند به شما کمک کند تا کالری کمتدری مصدر کنددد .اید راهدی
آسان برای الغر شدن و جلویدری از افاایش وزن است.
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 .2از بشقاب کوچکتر برای غذاهای ناسالم استفاده کنید:
امروزه ب قابها باریتر از چند دهه قب شدند و شما را به بد تر خوردن ترغددب مدیکنندد.
ای روند به افاایش وزن کمک میکند .بنابرای استفاده از ب قابی کوچکتر میتواندد بده شدما
کمک کند تا حجم کمتری از غذا را بخورید و کالری کمتری مصر کندد.
شما میتواندد برای خوردن غذای سالم از ب قاب بارگ و برای خوردن غذای ناسالم از ب قاب
کوچک استفاده کندد و به ای ترتدب به سالمتی و تناسب اندام خود کمک کندد.
خالصه
ب قاب کوچکتر میتواند مغا شما را فریب دهد تا فکر کند که در حا ،خوردن غذای بد دتری
هستدد .بنابرای

هوشمندانه است که غذاهای ناسالم را در ب قاب کوچکتر مد کنددد چدون

ای کار باعث میشود کمتر بخورید.

.3پروتئین بیشتری بخورید:
پروتئد اثرات قدرتمندی بر اشتها دارد .پروتئد میتواند احسدا

کداهش یرسدنگی و یدا

سدری ایجاد کند و نداز به مصر کالری را کاهش دهد .ای فرایند ممک است بده خدا ر
تاثدری که پروتئد بر هورمونهای مربدو بده یرسدنگی دارد باشدد .یدرلد یکدی از اید
هورمونهاست .تحقدقی در همد زمدنه ن ان داد که افاایش  51تدا  23درصددی مصدر
پروتئد به شرکت کنندیان کمک کرد تا در روز  445کدالری را از دسدت بدهندد آن هدم
بدون اینکه خود را از خوردن غذای خاصی محروم کنند .آنها همدنطور توانسدتند دی 53
هفته تقریبا  55پوند از وزن خود را کم کنند .ایر شما در حا ،حاضر صبحانهای مبتنی بر
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غالت میخورید شاید بخواهدد آن را با وعدهای غنی از پروتئد جایگای کندد .بدرای اید
کار میتواندد از تخم مرغ استفاده نمایدد .در مطالعدهای ن دان داده شدد زندانی کده دچدار
اضافه وزن یا چاقی بودند و از تخم مرغ به عنوان صبحانه استفاده میکردند در مقایسده بدا
افرادی که صبحانهای مبتنی بر غالت یا برنج میخوردند کالری کمتدری در ناهدار مصدر
میکردند .چه بسا آنها برای روزهدای بعددی و در دو 23 ،سداعت آیندده هدم بده کدالری
کمتری نداز داشتند .برخی از غذاهای غنی از پروتئد شدام  :سددنه مدرغ مداهی ماسدت
یونانی عد

و بادام هستند.

خالصه
اضافه کردن پروتئد به رژیم غذایی شما باعث کاهش وزنتان میشدود حتدی بددون ورزش و
آیاهانه محدود کردن کالری.

 .4غذاهای ناسالم را دم دست نگذارید:
نگه داشت و ذخدره کردن غذاهای ناسالم مانند تنقالت یرایش شدما را بده خدوردن افداایش
میدهد و احسا

یرسنگی را به شما القا میکند و بدا افداایش اشدتهای کداذب وزن شدما را

افاایش میدهد .به تازیی مطالعهای ن ان داد که ایر غذاهایی با کالری باال در خانده و جلدوی
دید باشند احتما ،بد تری دارد که ساکند ای خانه بد تر از افرادی کده فقد یدک کاسده
مدوه در معرض تماشا دارند اضافه وزن پددا کنند.
خالصه
غذاهای ناسالم را از بد ببرید یا دور بدندازید آنهایی را که در کمد و ینجه پنهان کردید دور
بریاید تا کمتر در معرض یرسنگی قرار بگدرید .از سوی دیگر غدذاهای سدالم را در یخچدا ،و
روی مدا آشپاخانه و جلوی دید بگذارید .ایر غذاهای ناسالم را در دستر
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احتما ،زیاد یک مدان وعدهی بدون برنامه خواهدد خورد و به روند افاایش وزن و چاقی خدود
کمک میکندد .برای همد بهتر است که غذاهای سدالم مانندد مددوههدا و سدبایجات جلدوی
چ متان باشند.

 .5غذاهای فیبردار بخورید:
با خوردن مواد فدبردار احسا
میکند تا دیرتر احسا

سدری در بدن ایجاد میشود و از ای

ری به شدما کمدک

یرسنگی کندد .همچند مطالعات ن ان داده است که نوعی فدبر

معرو به فدبر ویسکوز برای کاهش وزن مفدد است .فدبر ویسکوز در تما

بدا آب ژلدی را

ت کد میدهد که زمان جذب مواد مغذی را افاایش میدهد و تخلده معده را کند میکند.
فدبر ویسکوز فق در غذاهای یداهی یافت میشود .برای مثا ،میتوان از لوبدا غالت جدو
دوسر جوانه بروکس

مارچوبه پرتقا ،و دانه های کتان نام برد .همچند در فدبر ویسکوز

مکم کاهش وزن که به یلوکومنان معرو است به مقدار زیادی یافت میشود.

خالصه
فدبر ویسکوز به خصوص در کاهش اشتها و کاهش مصر مواد غدذایی مفددد اسدت و ژلدی را
ت کد میدهد که فرایند همم را تسریع میکند.

 .6به طور منظم آب بنوشید:
آب آشامددنی میتواند به شما کمک کندد تدا کمتدر بخوریدد و وزنتدان را کداهش دهددد بده
خصوص ایر قب از غذا آب بنوشدد .در پژوه ی م اهده شد که نوشدددن نددم لدتدر آب 23
دقدقه قب از غذا باعث کاهش یرسنگی و مصر کالری کمتر میشود.
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شرکت کنندیانی که در یک دورهی  53هفتهای قب از غذا آب مینوشددند؛ نسبت بده دیگدر
شرکت کنندیان که ای کار را انجام نمیدادند؛  % 44بد دتر وزن کدم کردندد .ایدر بده جدای
نوشددنیهای پر کالری مانند آب مدوه و نوشابه آب بنوشددد ممکد اسدت نتدجدهی بهتدری
بگدرید.
خالصه
نوشددن آب آشامددنی قب از غذا ممک است به کاهش کدالری شدما کمدک کندد .جدایگای
کردن نوشددنی های شدری با آب بسدار مفدد است.

 -7برای خودتان سهم کمتری از غذا در نظر بگیرید:
مداان غذا در چند دهه یذشته به ویژه در رستوران ها افاایش یافتده اسدت .غدذاهای بد دتر
مردم را به بد تر خوردن ت وی میکنند و با افداایش وزن و چداقی ارتبدا مسدتقدم دارندد.
مطالعهای روی باریساالن ن ان داد که دو برابر شددن دسدر شدام تدا  %23مصدر کدالری را
افاایش میدهد .ایر فق کمی کمتر برای خود غذا بک دد بده خودتدان کمدک مدیکنددد تدا
کالری کمتری مصر نمایدد .احتماال متوجه تفاوت آن نمیشود .پس حتما ای کار را امتحان
کندد و به راحتی وزنتان را کاهش دهدد.
خالصه
در نظر یرفت سهم بد تر با چاقی در ارتبا اسدت و ممکد اسدت کودکدان و باریسداالن را
ت وی به خوردن غذاهای بد تری کند.
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 -8غذا خوردن بدون مزاحمتهای الکترونیکی:
توجه به آنچه که میخورید به کاهش کدالری کمدک مدیکندد .افدرادی کده هنگدام تماشدای
تلویایون یا هنگام بازی کامپدوتری غذا میخورند ممک است متوجه مداان غذایی کده مدی-
خورند ن وند و ای خود باعث اضافه وزن آنهدا مدیشدود .مدروری بدر  34پدژوهش ن دان داد؛
افرادی که در یک وعدهی غذایی دچار حوا
غذا خوردند .عالوه بر ای

پرتی شدند  %53بد تر از دیگران در آن وعدده

تمرکا ذهنی در یک وعدهی غذایی تاثدر زیادی بر مصدر کدالری

شما در ک روز دارد.
افرادی که در یک وعده دچار حوا

پرتی شده بودند  ٪31کدالری بد دتری در وعددههدای

بعدی مصر کردندد .ایدر بده دور مدنظم هنگدام تماشدای تلویایدون یدا اسدتفاده از وسدای
الکتروندکی غذا بخورید؛ میتواندد غذایی بدش از نداز خود بخورید و ای کالری اضافه در بلند
مدت تاثدر زیادی بر وزن شما مییذارد.

خالصه
افرادی که با حوا

پرتی غذا میخورند بد تر دچار پرخوری میشوند .توجه به غذایی کده در

حا ،خوردن آن هستدد ممک است به کمتر خوردن و کاهش وزن شما کمک کند.

 .9خواب خوب و اجتناب از استرس:
هنگامی که حر سالمتی به مدان میآید اغلب مردم خواب و استر

را نادیده مییدرندد .در

حقدقت هر دوی آنها اثرات قدرتمندی بر اشتها و وزن شما دارند .کمبود خواب ممکد اسدت
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هورمونهای تنظدم کنندهی اشتها یعنی لپتد و یرلد را مخت کند و هورمون کدورتداو ،را
تحت تاثدر خود افاایش دهد.
نوسان داشت مداان ای هورمونها میتواند یرسنگی و مد شما را به غذاهای ناسالم افاایش
دهد و منجر به مصر کالری بد تری شدود .عدالوه بدر اید
استر

محرومددت از خدواب و داشدت

ممک است خطر ابتال به بدماری های مختلف را افاایش دهد از جمله دیابت نوع  3و

چاقی.
خالصه
خواب ضعدف و استر

زیاد ممک است تعاد ،هورمونهای مهارکنندهی اشتها را بهم بریداد

و باعث شود که بد تر بخورید.

 .11نوشیدنی های شیرین را حذف کنید:
شکر اضافه شده ممک است یکی از بدتری عناصر موجود در رژیمهای غدذایی امدروزه باشدد.
نوشددنیهای قندی مث نوشابه با افاایش خطر ابتال به بسداری از بدماریهدا همدراه اسدت .از
آنجایی که کالری مایع کام بودن غذای جامد را تحت تاثدر قرار نمیدهد مصر بدش از حدد
آن بسدار آسان است .دور ماندن از ای نوشددنیها به ور کام مدیتواندد در دوالنی مددت
فواید بسداری برای سالمتی شما داشته باشد .توجه کندد جایگای کردن نوشدابه بدا آب مددوه
مناسب ندست .چون آب مدوهها هم شکر زیادی دارند .به جدای آن مدیتوانددد نوشدددنیهدای
سالم دیگری مانند قهوه و چای سبا بنوشدد.
خالصه
نوشددنیهای شدری با افاایش خطر ابتال به چاقی و بسداری از بدماریها مدرتب اسدت .مغدا
شما کالری مایع را به عنوان غذای جامد ثبت نمیکند و باعث میشود که بد تر بخورید.
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 .11خوراکی ناسالم را روی بشقاب قرمز قرار دهید:
یک استراتژی غدر معمو ،ای است که از ب قاب قرما برای کمک به کمتر خوردنتان اسدتفاده
کندد .تحقدقات ن ان میدهد که ای تکندک حداق برای خوردن مدان وعدههدا مدوثر اسدت.
یکی از مطالعات ن ان داد که داو لبانی که ب قاب قرما رنگِ حاوی چوب شدور جلدوی آنهدا
یذاشته شده بود چوب شور کمتری نسبت به کسانی که ب قاب آبی یا سفدد رو بده روی دان
بود خوردند .شاید بتوان ای واکنش را اینطور توضدح داد که ما رنگ قرما را با سددگنا،هدای
توقف و ه دارهای مربو به انسانها مرتب میکندم و سریعتر از خوردن مدان وعدده دسدت
میک دم.
خالصه
ب اب قرما ممک است به شما کمک کند مدان وعدهی کمتری بخورید .ای ممک اسدت بده
خا ر ای باشد که رنگ قرما توقف را در ذه تان تداعی میکند.

نتیجه گیری
بسداری از عادات سادهی زندیی میتواند به کاهش وزن شما کمک کند .بعمدی از آنهدا هدد
ارتبا ی با رژیمهای معمو ،و برنامههای ورزشی ندارند .شدما مدیتوانددد از ب دقاب کدوچکتر
استفاده کندد آهستهتر بخورید بد تر آب بنوشدد و از خدوردن غدذا در مقابد تلویایدون یدا
رایانه پرهدا کندد.
اولویت با غذاهای حاوی فدبر و پروتئد است و فدبر ویسکوز ندا ممک است بدرای رسدددن
به الغری به شما کمک کند .با ای حا ،بهتر است تمام ای موارد را باهم امتحان نکندد .یدک
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تکندک را آزمایش کندد و ایر برایتان مناسب بود تکندکهای دیگر را هم امتحان کندد .چند
تغددر ساده میتواند در والنی مدت تاثدر زیادی بر وزن شما داشته باشد.

منبعhttps://www.healthline.com/nutrition/11-ways-to-lose-weight-without- :
diet-or-exercise
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