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نقش سبک زندگی و تغذیه در تجلی کامل 
ظرفیت های ژنتیکی 

با افزايش سن كودكان و نوجوانان هر روز بيشتر 
از روز پيـش تغذيـه روزمره شـان بـه تغذيه پدر و 
مـادر شـباهت پيـدا مى نمايـد. گرچـه در مراحلى 
ممكن اسـت عالقه مفرط و نفرت بى دليلى به اين 
يـا آن مـاده غذايـى از خود بـروز بدهند، ولى در هر 
دو صـورت مهم تـر از نـوع و ميـزان غذاها، تامين 
تنوع و تعادل و تناسـب ريز و درشـت مغذى هاى 
روزمـره كـودكان مى باشـد، چـرا كـه با سـيرى و 
انباشـت شـكم تنها به رفع گرسـنگى يا سـيرى 
ظاهـرى پرداختـه مى شـود، ولى بـا رعايت نظم و 

نظـام وعده هـاى اصلـى غذايـى و عـدم حـذف 
صبحانـه، ناهـار، شـام، ميـان وعـده نيـم روز و 
عصرانـه و در مـواردى قبـل از خواب، فرصت هاى 
مناسـبى را جهـت جبـران كمـى و كاسـتى هاى 
احتمالـى ايجـاد گرديـده، فراهم مى سـازد و اين 
موضوع در قبال كودكانى كه به مهد كودك سپرده 
مى شـوند يا در پيش دبسـتانى يا دبستان مشغول 
تحصيـل مى باشـند نيـز صـدق مى كنـد. در بيـن 
وعده هـاى نـام بـرده شـده، اثرگذارترين وعده، 
صبحانـه مى باشـد. حذف صبحانـه به هر دليل كه 

باشـد بـه علـت دير خوابيـدن بچه يا اسـترس و 
اضطراب دورى از پدر و مادر يا محيط مهد كودك، 
دبسـتان و حتى دبيرسـتان سريعا بايد چاره جويى 
شـود. حفـظ آرامـش و تمركز بـه غذايى كه تناول 
مى شـود، زمانى شـكل گرفته و نهادينه خواهد شد 
كـه خـود پـدر  و مـادر با آرامش و بـدون عجله و يا 
بـدون تماشـاى تلويزيـون و يا خواندن روزنامه يا 
مشـاجره و بگومگـو حيـن غـذا خـوردن، الگـوى 
مناسـبى را براى غنچه  هاى زندگى خود به تصوير 

بكشند.
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  غذاهای ایده آل برای کودکان
الف) غذاهاى مخلوط و مركب با تنوع گوناگون كه تا حد امكان به صورت تازه تهيه 
شده باشند، ايده آل ترين وسيله براى رشد جسمى و گسترش فكر و انديشه كودكان و 
نوجوانان برشمرده مى شوند. انواع غذاهاى آماده و آسان دسترس (فست فود  ها) بايد 
ــنتى و  ــوند، نه اينكه جاى غذاهاى س به ندرت در برنامه غذايى كودكان گنجانيده ش
بومى را صد در صد اشغال نمايند و نبايد با عادت دادن كودكان به خوردن هله هوله، 
ــالمت جسم و ذهن آنها را  ــد قدى و س ــتها و ميل آنها را كامال كور كرده و روند رش اش

در مخاطره جدى قرار دهند.
ــردن نياز آنها از اهميت ويژه اى  ــات كودكان و نوجوانان و برطرف ك ــن مايع ب) تامي
ــنگى و تامين نياز كودكان به مايعات، آب  ــد. عالى ترين منبع رفع تش برخوردار مى باش
ــيرين  ــالم و نيز آب هاى معدنى بدون گاز و چاى هاى ش ــده و س ــى تصفيه ش لوله كش
نشده و دمنوش هاى سبزيجات يا ميوه جات يا آب سبزيجات تازه فصل خانگى كه با 

آب رقيق تر شده و شكر و قندى به آن افزوده نشده باشد، هستند.
ــابه  هاى رنگى يا بى رنگ، گازدار يا  ــيدن انواع نوش ج) عادت كردن كودكان به نوش
بدون گاز به هيچ وجه توصيه نمى شود كه خطرات و صدمات متعددى در روند حفظ 
ــده و نتايج  ــى آمارهاى ارائه ش ــودكان در پى دارند، ول ــى ك ــالمتى عموم ــد و س رش
ــيدن انواع نوشابه توسط كودكان،  ــان مى دهد كه ميزان نوش ــى هاى متعدد نش بررس
نوجوانان و  جوانان مان خيلى فراتر از ميزان مصرف سرانه كودكان در جهان مى باشد 
و اگر زمان شب بيدارى و دير خوابيدن آنها را نيز به اين عادات غذايى اضافه نماييم، 
علت تاخير و تكامل رشد جسمى و ذهنى تعداد زيادى از كودكان را توجيه مى نمايد.

  خطر غذاهای جایگزین مدرن
ــتفاده كودكان از غذاهاى وارداتى مثل پيتزا، همبرگر، هات داگ، چيپس و  هرچه اس
ــك عدم تامين كافى ريز مغذى ها،  ــتر باشد، ريس ــيس و كالباس بيش پنير حتى سوس
فيبرهاى محلول و نامحلول، ويتامين ها و مواد معدنى و آنتى اكسيدان  هاى گوناگون 
افزون تر گرديده و روند رشد قدى را مختل و كندتر و ابتال به چاقى و عوارض متعدد 

اضافه وزن و چاقى را افزون تر مى سازد.

  عدم میل و رغبت به میوه ها و سبزیجات
تقريبا اكثريت قريب به 80 درصد كودكان شهرى و حتى روستايى به طور 
مرتب و روزمره از ميوه جات رنگارنگ و سبزيجات گوناگون بهره مند نبوده و 
بيست درصد باقى مانده نيز هرگز به سبزيجات و ميوه جات لب نمى زنند. در 
ــى رو آورده اند كه اصال قابل توصيه براى  ــودكان ما به محصوالت ــوض ك ع
كودكان در حال رشد نمى باشند، چرا كه تركيبات به كار برده شده در تهيه و 
ــه صورت صنعتى عرضه مى گردند،  ــاى دلخواه كودكان كه ب ــه غذاه عرض
اغلب حاوى مقدار زيادى اسيدهاى چرب اشباع شده كوتاه زنجير، قندهاى 
ــر از ظرفيت تحمل كودكان  ــواد نگهدارنده به ميزان فرات ــده و م ــه ش تصفي
ــفانه اغلب آنها فاقد ريزمغذى هاى مورد نياز مى باشند. از  ــند و متاس مى باش
ــو، به  ــورمان، خود در زمان حال از يك س ــازنده آينده كش اين رو نوباوگان س
 A، D، ــيم، سلنيوم و ويتامين  هاى ــترده آهن، يد، روى، كلس كمبودهاى گس
ــار از  ــرف دگر نيز خورد و خوراك سرش ــند و از ط ــال مى باش ــره مبت C و غي
ــدن  انرژ ى هاى فاقد مواد مغذى كافى و الزم و عدم تحرك و ميخكوب ش
آنها جلوى تلويزيون، كامپيوتر، تبلت، موبايل و بازى هاى كامپيوترى موجب 
ــفانه  گرديده كه 30 درصد كودكان داراى اضافه وزن و چاقى گردند. متاس
كودكان داراى اضافه وزن فعلى، خيلى بيشتر از كودكان داراى وزن متناسب 
ــان، در معرض ابتال به چاقى هاى مفرط در دهه هاى بعدى  ــن و قدش با س
ــتنى داراى اضافه وزن فعلى  ــند، لذا همين كودكان زيبا و دوست داش مى باش
در معرض خطر ابتال به انواع بيمارى هاى متابوليكى از جمله ديابت، افزايش 

چربى خون و بيمارى هاى قلبى و عروقى در سنين بعدى مى باشند.

  دریافت بیش از حد  مواد قندی توسط کودکان
ــيرين  كودكان و نوجوانان و جوانان را نمى توان از ميل كردن مواد غذايى ش
به طور كلى بازداشت، ولى اين مسئله نبايد موجب اضافه دريافت آنها به قند 
و شكر گردد، چرا كه گرايش به مصرف مواد قندى تصفيه شده و موادى كه 
ــند، نه تنها از عوامل عمده ايجاد  ــكر مى باش در تركيبات خود حاوى قند و ش
ــاز ابتال به  ــرم خوردگى دندان ها، زمينه س ــى، ك ــه وزن و چاق ــده اضاف كنن
آلرژى ها و بيمارى هاى قلبى و عروقى و افزايش چربى و كبد چرب حتى در 
ــح  ــنين كودكى تلقى مى گردد، بلكه با تحريك مداوم پانكراس به ترش س
ــولين جهت حفظ سطح قندخون مى توانند عملكرد هورمون رشد قدى  انس

طبيعى بدن را نيز تحت تأثير قرار داده و عملكرد آن را مهار نمايند.

ي ى وجي نر و ز ى زي ى ىو ج لر يرو

خخطر غذاهای جایگزین مدرن
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ععدم میل و رغبت به میوه ها و سبزیجات
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