نوشیدن چای تلخ و عدم استفاده از قند یا شکر،

البته در مصرف قندهای طبیعی نیز باید حد تعادل را

آمار نشان می دهد که سرانه مصرف قند و شکر

هاست در کشورهای

حفظ نمود .قندهای طبیعی ،قندهای ساده ای هستند که

در کشور ما نسبت به وضعیت جهانی ،بسیار

فرهنگی است که سال

پیشرفته ترویج می شود .ما ایرانی ها دوست داریم
کاممان شیرین باشد و هنوز عادت نکرده ایم که
تلخی چای را تحمل کنیم.

کبد به راحتی آنها را جذب می کند ،در حالیکه قند های
مصنوعی مثل قند و شکر و محصوالت کارخانه ای همانگونه
که اشاره شد بیشترین فشار رو به کبد و دیگر ارگانهای

باالست ،به طوری که برآورد می شود هر ایرانی
به طور متوسط ساالنه مقدار  92تا  03کیلوگرم

گوارشی وارد می کنند و مسبب بیماری های مختلفی می

قند و شکر مصرف می کند که از میانگین جهانی

شوند.

که حدود  92تا  93کیلوگرم است ،به مراتب

پس از هر بار مصرف محصوالت دارای قند مصنوعی
(قند و شکر) گلبولهای سفید بدن (نوتروفیلها) از کار می

بیشتر می باشد.

افتند و  9الی  1ساعت بدن کامال آماده آلوده شدن به هر
نوع ویروس یا باکتری خواهد بود .طبق تحقیقات پس از
اما واقعیت این است که تلخی نوشیدن چای تلخ برای
اولین ،به مراتب کمتر از ادامه پیدا کردن عوارض مصرف
قند است و اگر چند روز اول را تحمل کنیم ،روزهای بعد،
نوشیدن آن به مراتب راحت تر خواهد شد .بله ،حذف کردن
قند و شکر از کنار چای و سایر نوشیدنی ها ،پس از سالها
عادت ،کار نسبتا مشکلی است ،اما با وجود این همه تاثیرات

هر بار خوردن محصوالت حاوی قند مصنوعی ،سیستم
ایمنی بدن تا  ٪۵1کارایی خود را از دست می دهد و این
دقیقا بهترین زمان برای فعال شدن میکروب ها و ویروس
ها است هر کدام از موارد باال حاصل سال ها تحقیقات
پزشکی گوناگون است که قصد دارند باعث تغییر رفتار
هر کدام از ما ،برای حفظ سالمتمان شوند.

میزان مطلوب مصرف قند و شکر طبق مطالعات

سوء استفاده از قند و شکر ،ضروری است که ذائقه خود را با

سازمان جهانی بهداشت ،حداقل باید به کمتر از91

کمی صبر تغییر داده و ضمن کاهش عادت به شیرین خوری؛

کیلوگرم در سال ( 29گرم در روز در کل مواد غذایی

به جای شیرینی های مصنوعی از قندهای طبیعی مثل

مصرفی) برسد تا قند و شکر ،حداکثر  93درصد از کل

خرما ،انواع قند طعم دار خرما ،توت ،عسل طبیعی ،عسل

انرژی دریافتی فرد را تامین نماید و به عالوه خطر

خرما ،قند مایع خرما ،شکر سرخ و سایر شیرینی های

بسیاری از بیماری ها را کاهش دهند .هر حبه قند،

طبیعی استفاده شود که نه تنها مضر نبوده بلکه هر یک

حدودا  2تا  1گرم وزن دارد و اگر هر ایرانی به طور

دارای فوائد خاص خود نیز می باشند.

متوسط روزی  0استکان چای در تمام ایام سال

شکر ماده ای است زائد که بدن انسان قادر به هضم و
جذب آن نیست ،از این رو برای اینکه ساختار مولکولی
آن را بشکند ،مجبور است از مواد معدنی موجود در بدن
مصرف کند تا بتواند آن را هضم کند .در نتیجه تعادل

شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون
آدرنالین در بدن می شود .احساس اضطراب بیش

عناصر معدنی مثل کلسیم ،منیزیوم ،پتاسیم ،سدیم و...

از اندازه

بر هم می ریزد.

هستند.
2

آشفتگی و بد خلقی از نتایج آن

بنوشد و هر کدام را با  9حبه قند میل کند ،فقط و
فقط حذف کردن این حبه قندها از کنار چای ،باعث
کاهش تقریبا  99کیلوگرم مصرف سرانه قند در سال
می شود و مصرف سرانه هر ایرانی را به راحتی به
میانگین جهانی می رساند.

3

4

مصرف زیاد قند و

شکر باعث ضعیف شدن

بینایی است.
دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني رفسنجان

باسمه تعالي
مصرف زیاد قند و

شکر باعث باریک شدن

رگهای خونی و در نهایت سکته می شود.

مصرف زیاد قند و شکر

باعث ترش کردن

کاهش و کنترل مصرف
شکر باعث ضعف سيستم دفاعی بدن در برابر کليه
بيماریها ميگردد.

معده است .برخالف تصور عامه که وقتی ترش
می کنند چیزی شیرین می خورند تا آن را رفع

عامل اصلی سنگ مثانه مصرف شکر است .

کند.

بر خالف تصور همگان شکر یکی از مهمترین

مصرف زیاد قند و

شدن به بیماریهای قلبی و دیابت را زیاد
می کند.

قند و شکر

شکر به کليه ها آسيب می زند .عامل اصلی ایجاد سنگ
کليه مصرف شکر است.

شکر ریسک مبتال

معاونت غذا و دارو

عواملی است که کلسترول بد خون  LDLرا به
شدت باال می برد و کلسترول خوب را پایین می
آورد و در کل سبب باال رفتن کلسترول می شود.
این روغن حیوانی نیست که کلسترول را باال می
برد.

مصرف زیاد قند و شکر یکی از عوامل

اداره نظارت بر فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی

اصلی سرطان از جمله سرطانهای
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سینه و پروستات و کلون و رکتوم

تلفن 34222244 – 5 :

است.

نشانی الکترونيكhttp://fdo.rums.ac.ir:
گردآورنده  :فاطمه مجنونی
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