مصرف زياد قند و شكر و مواد شيرين خطر ابتال

بال

ديابت نوع  2مي شود.

مصرف بیش از حد مواد قندي و شیرینن ،كنارایني
انسولین در بدن را ضعیف مي كند و موجب ابتالي
فرد به بیماري دیابت و یا انباشته شدن چنربني در
كبد مي شود.
به منابع پنهان قند در مواد غذایي توجه كنید .انواع
سس ها ،قهوه هاي فوري ،نوشابه هاي گنازدار ،آ
میوه هاي صنعتي ،كمپوت ها ،اننواع شنینریننني،
شکالت و دسر هاي آماده حاوي مقادیر زیادي قنند
هستند.
مصرف زياد قند و شكر و مواد شاليالريالن مالو ال
پوسيدگي دندان ها مي شود.

براي جلوگیري از پوسیدگي دنندان مصنرف منواد
قندي و شیرین را كاهش دهید.
•میکرو هاي موجود در دهان از قند منوجنود در
مواد قندي و شیرین استفاده كرده وآن را به اسنیند
تبدیل مي كنند و این اسید میناي دنندان را حنل
كرده و پوسیدگي آغاز مي شود.
•مواد شیرین و چسبنده مثل شکالت  ،پاستنینل و
تافي اثرات تخریبي بیشتري روي دندان ها دارند.
•به كودكان بیاموزید پس از مصرف مواد قننندي و
شیرین ،دهان خود را با آ شستشودهند.

نکات كليدي

 برچسب مواد غذایي را بخوانید و غذاهاي با درصندكم قند را انتخا كنید.

قند كمتر
 استفاده از میوه هاي تازه به جناي شنینریننني وشکالت به عنوان میان وعده.
 خرید نوشیدني هاي بدون شکر و یا كم كالري مثلدوغ ،آ و آ میوه هاي طبیعي بدون قند افزوده به
جاي نوشابه هاي گازدار
 مصرف كیک هاي تهیه شده از غالت كامل یا نانشیریني هایي كه قند بسیار كمتري در آن ها به كار
رفته است استفاده كنید به جاي كیک هاي خنینلني
شیرین
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زندگی سالم تر با قند كمتر

امروزه شاهد افزایش روز افنزون مصنرف قننند و
محصوالت شیرین هستیم  .به تدریج كه ذایقه منردم
به غذاهاي شیرین عادت مي كند كارخانجنات منواد
غذایي نیز روزبه روز محصوالت شیرین تري به بنازار
روانه ميكنند و این سیکل معیو پیوسته در حنا
چرخش است.
عادت كردن ذایقه به مواد شیرین كه به طور معمو
از دوران كودكي شروع مي شود ،عوارض منتنعنددي
نظیر اضافه وزن ،چاقي  ،دیابت  ،بیماري هاي قلبني
عروقي و سرطان را به دنبا دارد.
قند و تركیبات حاوي قند كالري زینادي بنراي بندن
تامین مي كنند اما متاسفانه فاقد منواد مذنذي الزم
هستند بنابراین باید سهم ناچیزي از انرژي دریافتني
روزانه را تشکیل دهند.
انواع مختلفي از قندها به طور طبیعي وجود دارند كه
شامل  :گلوكز ،فروكتنوز ،الكتنوز ،منالتوز و سنوكروز
هستند.
برخي از انواع قندها به طور طبیعني در مینوه هنا و
سبزي ها و سایر مواد غذایي یافت مي شنوند ماننند
گلوكز ،فروكتوز و الكتوز.

بسیاري از مواد غذایي كه مصرف مي شوند داراي شکر
افزوده هستند ،این نوع شکر بنراي افنزایش طعنم بنه
محصوالتي كه در كارخانه ها یا در خانه تولیند مني
شوند ،افزوده مي شوند ،مهم ترین منابع شکر افنزوده،
نوشابه هاي گازدار ،ماءالشعیر ،آ میوه هاي صننعتي،
شیر و ماست با طعم میوه ،شیر كاكائو ،شیر شنکالت،
بستني ،انواع كیک و شیریني و شکالت هنا هنستند .
درحقیقت شکر افزوده به عنوان عامل اصنلي در بنروز
مشکالت سالمت معرفي شده ااست.

مصرف زياد قند و شكر و مواد شيريالن
خطر ابت ب بيماري هاي قلبي و عروقي
را اهزايش مي دهد.

با توجه به ارتباط مستقیم بینن منواد قننندي و
شیرین با افزایش خطر ابتال به بیماري هاي قلبي -
عروقي و مرگ و میر ناشي از آن ،كمتر از  01درصد
كل انرژي دریافتني روزاننه بنایند از قننندهناي
ساده ) قند و شکر (تامین شود.
•براي دستیابي به این نکته مهم ،زنان در روز نباید
بیش از  011كالري )  2قاشق چایخوري( و منردان
نباید بیش از  051كالري )  9قاشق چاینخنوري (
شکر مصرف نمایند ،منظور از این منینزان ،شنکنر
استفاده شده در كل مواد غذایي مصرف شنده در
طو روز است.
مصرف زياد قند و شكر و مواد شيرين خطر ابتال
سرطان را اهزايش مي دهد.

مضرات قند و شکر
مصرف زياد قند و شكر و مواد شيرين مو

بال

اضالاهال

وزن و چاقي مي شود.

براي پیشگیري از اضافه وزن و چاقي ،كل قند و شکر
مصرفي در برنامه غذایي روزانه باید كمتر از  2قاشنق
چایخوري باشد .این مقدار شامنل قننند
پنهان در مواد خوراكي مثل عسل ،مربنا،
بستني ،نوشابه و آ میوه ،شینریننني و
شکالت هم مي شود.

مقادیر زیاد قند و شکر سمومي را در بدن تولید مي
كند كه باعث افزایش خطنر ابنتنال بنه سنرطنان
مخصوصاَ سرطان پاننکنراس مني شنود و وجنود
مقادیربسیار زیاد قند درخون مانننند آن چنه در
دیابتي ها مشاهده مي شود باعث تخریب سلو هنا
مي گردد.

