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 قدمه م

ها نفر  همانند میلیونتان را سبک زندگیتوانید شما با داشتن این کتاب راهنما به آسانی می
توانید احساس  با خوردن غذاهای سالم، طبیعی و خوشمزه میدیگر، با موفقیت تغییر دهید. 

بوده و   . این غذاها، برای سالمت روان و جسم مفیدخوبی داشته و خوب هم به نظر برسید
  برای موفقیت باید اصول ابتدایی رژیم گرفتن و  کنند.ی بدن را در طول روز حفظ میانرژ 
 بدن را بشناسید. چنینهم

،  چربی پایین، کالری پایین، بدون گلوتن کربوهیدرات پایین، های غذایی بارژیمفهرست  
ها باید گرسنگی بکشید،  مدر اکثر این رژی تمامی ندارد. و   دارد  بسیار زیاد است پروتئین بال

شماری را  ی بیمراحل مقایسهیا  هایتان را بشماریدمزه بخورید، کالریغذای یکنواخت و بی
بخش  ها این است که مغذی نیستند و قطعًا رضایتمشکل اصلی این رژیم پشت سر بگذارید.

  خطر یا قابل تحمل نیست.ها بیپیروی از آن گاهی اوقات  به همین دلیل، .نخواهند بود هم 
 !ها، سبک زندگی نیستنداین رژیم

تحقیقات نشان   های موفق، کاهش غذاهای سرشار از کربوهیدرات است.ی مشترک رژیمنقطه 
میزان کالری    کنند وپیروی میهای غذایی با کربوهیدرات پایین از رژیم دهند افرادی کهمی

های کم چرب پیروی کرده و  دهند، نسبت به افرادی که از رژیمنمی شهرا کا شانمصرفی
های غذایی با  به عالوه، رژیم .انددهند، وزن بیشتری کم کردهمی شهشان را کایکالر 

گلیسیرید، قند خون و  های سالمتی مانند تری، شاخصمانند رژیم کتوژنیک   کربوهیدرات پایین
 دهند. بیشتری بهبود میبه میزان میزان انسولین و غیره را 

خورید، بدنتان آن را  کربوهیدرات میزمانی که  ی کار بدن بستگی دارند. به نحوه هاتمامی این
قابل   سطح قند خون به میزان شودکه باعث می شکندتر است، میبه گلوکز که یک قند ساده

کند.  سولین ترشح میاین افزایش قند خون، ان  هشسپس بدن برای کا توجهی افزایش یابد.
تولید کند تا بتواند به   ، باید انسولین بیشتری را در لحظهن چرخهتکرار ایها سال پس ازبدن 

این   مقاومت نشان دهد وتواند به سرعت نسبت به انسولین بدن می نتایج قبلی دست یابد.
 شود. میتبدیل  2یت دیابت نوع مقاومت به پیش دیابت، سندروم سوخت و ساز و در نها
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در    لبزرگسا سوم افراد یک بیش از ، 2012( در سال ADAهای انجمن دیابت آمریکا )طبق داده
  هستند. 2و نزدیک به ده درصد دارای دیابت نوع  دچار پیش دیابت   ی آمریکاایالت متحده

افراد بالغ و چاق  تعداد  دهند کهمی( نشان  CDCمراکز کنترل و پیشگیری از دیابت ) های  داده
درصد رسیده    35درصد به  15از ساله  74تا  20در میان افراد میالدی،   80ی در آمریکا از دهه

 تغییر رژیم غذایی در سطح ملی باشد.  تواند به دلیل تنها میاین افزایش  است.

و    منتشر کرد 1980سال  ( راهنمای رژیم غذایی خود را ابتدا در USDA) وزارت کشاورزی آمریکا
، در  ها به میزان زیادی باید از رژیم غذایی حذف شوندروغن، چربی و شیرینی  که پیشنهاد کرد

هنمای را  یک  هاآن ی رژیم غذایی روزانه را تشکیل دهد.کربوهیدرات باید قسمت عمده حالیکه
و پیشنهاد   ها بیشترین سهم را داشتندکربوهیدرات در آن،  هرم غذایی را منتشر کردند که

 وعده مصرف شود.  11تا  6شد که روزانه می

وعده میوه )که سرشار از قندهای طبیعی است(  4تا  2روزانه  چنین پیشنهاد کردند کههم
(  CDC، پزشکان ارشد، مرکز کنترل و پیشگیری از دیابت ) های بعدیحتی در دهه مصرف شود.

های آموزشی  از این رهنمودها به عنوان چارچوبی برای پیام های دولتی از سازمانو بسیاری 
 استفاده کردند.  مصرف کنندگان آمریکایی

  مصرفانجمن دیابت آمریکا به جای کاهش شدید کربوهیدرات از رژیم غذایی، امروزه، 
ها در نهایت  اگر کربوهیدرات کند.های سالم" را به مبتالیان به دیابت توصیه می"کربوهیدرات

که وجود   گویندچرا میهاست، به قند تبدیل شده و قند نیز باعث بروز بسیاری از این بیماری
هیچ چیزی با عنوان کربوهیدرات ضروری   کربوهیدرات در رژیم غذایی یک اولویت است؟

تولید کند که کبد  نیوژنز تواند گلوکز مورد نیازش را از فرایندی به نام گلوکو بدن می وجود ندارد.
 کند.آید( به گلوکز تبدیل میدر این فرایند، گلیسرول را )که از چربی به دست می

های تک اشباع نشده موجب  های اشباع شده و چربیچربی که ایدشنیدهبه عالوه، قطعًا 
ها  ی اخیر، دهدر دهه  شوند.بیماری قلبی، مشکالت مربوط به کلسترول و مشکالت دیگر می

  900کنند( با بیش از نتایج تحقیقات دیگر را بررسی می تحقیق و تحقیقات کالن )تحقیقاتی که
مصرف    ی مختلف به نتایج مشابهی دست پیدا کردند.پایگاه داده 100نفر تقریبًا در هزار 
هیچ تاثیر کوتاه مدت یا بلند مدتی بر   های تک اشباع نشدههای اشباع شده و چربیچربی

 خطر بیماری قلبی ندارند.
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، اسیدهای چرب ضروری  یلها، مفید بود و برای سالمتی مفید هستند؛ به همین دلاکثر چربی
انرژی بوده و هر  موثرترین شکل   هاچربی و آمینو اسیدهای ضروری )پروتئین( وجود دارند. 

موجود در   مقدار، بیش از دو برابر میزان  این  کالری است. 9 دارای ها تقریباً گرم از آن
 کالری است(.   4ها و پروتئین است )هر گرم از هر دو حاوی کربوهیدرات

دهید، بدن با  زمانی که میزان زیادی پروتئین و چربی مصرف کرده و کربوهیدرات را کاهش می
پروتئین و چربی ذخیره شده را به اجسام   چربی، برای کسب انرژی،  پیدا کرده وآن سازگاری 

ی کتوژنیک  گویند. کلمهبه این فرایند سوخت و ساز، کتوز می کند.ها تبدیل میا کتونیکتونی 
 جا گرفته شده است. در رژیم غذایی کتوژنیک از این

  تا آشپزی آسان از  ؛گفته شده استی کتوژنیک موفقیت در رژیم غذایبرای  نکاتی این کتاب در 
       کاهش وزن و موفقیت بلند مدت

 

 

 

 

 

 

 

 


