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ل ترین سواالتی که در حوضه رژیم غذایی و تغذیه پرسیده می شود، در مورد  یکی از متداو 

غذاهای تقلبی است و اینکه آیا متخصصان تغذیه کاربران خود را به خوردن آنها تشویق می  

 .کنند یا خیر

به طور کلی، این وعده های غذایی سرشار از کربوهیدرات، چربی، سدیم و گاهی اوقات  

 .قند هستند

ریباً مطمئناً یک رژیم غذایی را از درشت مغذی های توصیه شده خود برای وعده آنها تق

 .غذایی و احتماالً روز حذف می کنند

 چیت میل چیست؟ 

درصد مواقع رعایت یک   90وعده های غذایی تقلب یک رویکرد تغذیه ای است که در 

( یا  80:20ی درصد وعده های غذایی )یا حتی نسبت ها 10رژیم غذایی تمیز و تقلب در 

 .یک روز کامل از مصرف متواضعانه در غذاهای نه چندان سالم است

 در حین کاهش وزن، وعده های غذایی را تقلب کنید

وعده های غذایی تقلب باعث تسکین روانی افراد رژیمی، افزایش موقتی در میزان  

 .ا از سر بگیرندپر کردن ذخایر گلیکوژن می شود تا پس از آن دوباره رژیم رمتابولیسم و 

 .با این حال، شواهد تجربی بسیار کمی برای حمایت از هر یک از این ادعاها وجود دارد

های  بسیاری از شواهد حکایتی هستند درعوض، بسیاری از تحقیقات حامی استراحت

تر تغذیه مجدد یا »تقلب« در مقایسه با تنها یک وعده غذایی  های طوالنیرژیمی، به دوره

 .کنند اشاره می

دهد یک تقلب، به خصوص اگر حاوی کربوهیدرات  شواهد محدودی وجود دارد که نشان می

 .تواند به طور موقت سرعت متابولیسم را افزایش دهدزیاد باشد، می

 .کنداگرچه این افزایش معموالً محدود به روزی است که فرد چیت میل را مصرف می
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های تغذیه بیش از حد از طریق کربوهیدرات  زن الغر که تحت دوره 10مطالعه ای را با 

 .ها و یک دوره تغذیه بیش از حد از طریق چربی قرار داشتند، انجام شده است

درصد( و   7تغذیه بیش از حد کربوهیدرات منجر به افزایش موقتی در میزان متابولیسم )

ه بیش از حد  درصد شد، اما این تأثیر در طول دوره تغذی  28افزایش سطح لپتین به میزان 

 .چربی ها مشاهده نشد

با این حال، به نظر می رسد که این مزیت تا حدودی محدود است، زیرا این سطوح ممکن  

 .است یک روز یا بیشتر در اطراف تغذیه بیش از حد افزایش یابد

افزایش نرخ متابولیسم برای مقابله با کالری اضافی مصرف شده از تغذیه بیش از حد کافی  

 .نیست

مطالعه دیگری به بررسی یک روز تغذیه بیش از حد از طریق چربی و بررسی اثرات 

بزرگسال با وزن طبیعی یک روز در معرض مصرف چربی های   15متابولیک پرداخت. 

 .درصد از کالری دریافتی روزانه( قرار گرفتند 68اضافی )

میزان متابولیسم    شرکت کنندگان تحمل گلوکز و حساسیت به انسولین را بدون افزایش در

 .نشان دادند

اگرچه این مطالعات کوچک هستند، اما ممکن است مزایای بیشتری از مصرف یک تقلب  

 .حاوی سطوح باالتر کربوهیدرات در مقابل چربی نشان دهند

 .به طور حکایتی، بزرگترین مزیت یک غذای تقلب روانی است

 .سالم برای مدت طوالنی دشوار استاغلب اوقات، پایبندی به رژیم غذایی از همه غذاهای 

های ناراحتی  زیرا بدن با کاهش سطح لپتین و افزایش سطوح گرلین و کورتیزول، سیگنال

 .کندرا ارسال می
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اغلب، افرادی که رژیم دارند، افزایش هوس و گاهی اوقات میل به پرخوری را پس از یک  

 .دوره رژیم غذایی گزارش می کنند

وعی پاداش باشد که پس از یک دوره پایبندی به برنامه کاهش چربی،  غذای تقلب می تواند ن

 .منتظر آن باشید

تر ممکن است به فرد رژیمی کمک کند تا از یک دوره  شدهبه همین ترتیب، یک تقلب کنترل

 .پرخوری کامل جلوگیری کند

در هر صورت، همیشه صادق نخواهد بود. یک تقلب کنترل نشده ممکن است اثر معکوس  

های محدودیت انرژی باعث ایجاد یک دوره پرخوری کامل  اشته باشد و در طول دورهد

 .شود

 .این هم برای ورزشکاران فیزیک بدن )بدنسازان( و هم برای عموم مردم صدق می کند

این تأثیر روانی از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت است، اما چیزی است که باید قبل از  

 .ر نظر گرفتانتخاب یک غذای تقلب د

 آن  به پاسخ  و  غذایی  هوس از اجتناب برای نکته  6 مطالعه: پیشنهاد

 چگونه باید غذای تقلب را ترکیب کرد؟ 

 .راه های مختلفی برای گنجاندن یک تقلب در برنامه کاهش چربی وجود دارد

به جای یک تقلب کنترل نشده، رژیم گیرنده می تواند چیت میل را در کالری ها و درشت 

 .شده خود قرار دهد و همچنان در کسری کالری باقی بماندمغذی های تجویز 

تواند به سادگی بخش  کند از پیتزا اجتناب کند، میدار سعی میبه عنوان مثال، اگر یک رژیم

 .تری را انتخاب کند تا با پارامترهای وعده غذایی مطابقت داشته باشدکوچک

 

https://greenlist.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%88%d8%b3-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/
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محبوب مانند رژیم کتوژنیک  در مورد افرادی که رژیم می گیرند از یک رژیم غذایی  

پیروی می کنند، رژیم گیرنده می تواند اندازه وعده غذایی توصیه شده را برای یک روز  

 .غذای »خارج از محدودیت« اضافه کند

های کاهش وزن را از مسیر  این حداقل تأثیر فیزیولوژیکی خواهد داشت و احتماالً تالش

 .کندخارج نمی

پذیر، حتی بدون افزایش کالری،  های غذایی انعطافر رژیمتوان دها را میدوم، تقلب

 .گنجاند

پذیرتر و تنظیم نکردن قوانین سختگیرانه در مورد غذا  استفاده از یک برنامه غذایی انعطاف

 .کندهای غذایی را محدود میممکن است پایدارتر از رژیمی باشد که کل غذاها یا گروه

ن ایده حمایت می کند که تغذیه مجدد )مخصوصاً تغذیه  همچنین شواهدی وجود دارد که از ای 

مجدد با کربوهیدرات باال( می تواند به رژیم گیرندگان کمک کند تا توده بدن بدون چربی را 

حفظ کنند در حالی که همچنان مقادیر مشابهی از توده چربی را در طول برنامه کاهش  

 .چربی از دست می دهند 

کند،  هایی را که برای دوره تغذیه مجدد مصرف میعداد کالریدر این مورد، رژیم گیرنده ت 

دهد، اما همچنان چیت میل را در آن مقادیر  به کالری کافی برای حفظ وزن افزایش می

 .دهدکالری تجویز شده قرار می

این روش ممکن است مزایای فیزیولوژیکی بیشتری نسبت به یک وعده غذایی تقلب داشته  

 .باشد

 از کدام وعده های غذایی تقلبی باید اجتناب کرد؟ 

هیچ غذای خاصی وجود ندارد که باید در طول یک تقلب یا در طول دوره های تغذیه مجدد  

 .از آنها اجتناب کرد، با این حال، چند نکته وجود دارد که باید در نظر گرفته شود
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شوند  ی پرچرب ترجیح داده میهاهای باالتر به وعدههای غذایی با کربوهیدراتاول، وعده

 .تا از مزایای متابولیکی از تقلب برخوردار شوند

ثانیاً، اگر یک رژیم گیرنده از یک رژیم غذایی سفت و سخت پیروی می کند که غذاها یا  

گروه های غذایی خاصی را حذف می کند )یعنی رژیم های کم کربوهیدرات(، خطر  

ایی حاوی “غذای خارج از محدودیت” باشد،  بیشتری وجود دارد که مصرف یک وعده غذ

 .به خصوص اگر آن غذا مورد عالقه باشد. می تواند باعث یک دوره پرخوری شود

زمینی را  های سیبدار قبل از رژیم، سابقه پرخوری چیپسبه عنوان مثال، اگر یک رژیم

 .زمینی ممکن است بهترین انتخاب نباشدداشته باشد، چیپس سیب

 کلیدی  خالصه و نکات 

به طور کلی، رژیم غذایی مداوم بدون استراحت یا رژیم های غذایی با قوانین غذایی بسیار  

 .سفت و سخت پایدار نیست

چند نکته کلیدی وجود دارد که باید هنگام تصمیم گیری در مورد اضافه کردن غذاهای تقلبی  

 .به برنامه کاهش چربی یا نحوه ترکیب آنها در نظر بگیرید

بی وجود دارد مبنی بر اینکه دوره های تغذیه مجدد )به عنوان مثال،  شواهد خو •

وقفه های رژیم( در حین رژیم برای پایداری، جلوگیری از از دست دادن توده  

 .بدون چربی بدن و کمک به جلوگیری از کند شدن متابولیسم مفید است

رای به دست  به نظر می رسد اکثر تحقیقات فعلی از این ایده حمایت می کنند که ب •

 .آوردن این مزایا، چندین روز تغذیه مجدد ضروری است

یک تقلب ممکن است برای افزایش متابولیسم کافی نباشد اما ممکن است فواید   •

 .روانی داشته باشد
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تواند غذاهای تقلبی را  دار میپذیر که در آن فرد رژیمهای غذایی انعطافرژیم •

ها  شده کالری و درشت مغذیح توصیهترکیب کند، در حالی که همچنان در سطو 

مدت یکسان و کاهش وزن  تواند منجر به کاهش وزن در کوتاهباقی بماند، می

کند.  تر شود که کل غذا را حذف میهای سفت و سختمدت بیشتر از رژیمطوالنی

 .گروه ها

 .غذاهای تقلبی که کربوهیدرات بیشتری نسبت به چربی دارند ترجیح داده می شوند •

لب های کنترل نشده یا روزهای تقلب، به ویژه پس از یک دوره طوالنی  تق •

محدودیت کالری، می تواند کمبود کالری را از بین ببرد، هوس ها را افزایش دهد  

و پایبندی به رژیم غذایی را دشوارتر کند. این از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت  

 .است

ز و امیدوارکننده برای استراحت به نظر  انگیها روشی بسیار وسوسهدر ظاهر، تقلب

 .رسندمی

های هدفمند درشت  از نظر تئوری، مشتری برای پایبندی به غذاهای عمدتاً سالم، نسبت

 .ها و کمبود کالری بسیار سخت کار کرده استمغذی

با این حال، پیروی دقیق از رژیم کاهش چربی برای دوره های طوالنی می تواند منجر به  

 .متابولیک، خواب ضعیف، مشکل در ریکاوری و اختالل در عملکرد شودسازگاری 

های مربوط به تغذیه  گاهی اوقات، استراحت های رژیم غذایی الزم است. قبالً، استراتژی

ها، اگرچه نوعی  های رژیم را مورد بحث قرار دادیم، با این حال، تقلبمجدد و استراحت

 .اً یکسان نیستنداستراتژی تغذیه مجدد هستند، اما لزوم

گوید، چه کسانی  های تقلب میتر به آنچه که تحقیقات در مورد وعدهبیایید نگاهی عمیق

 .توانند از آنها سود ببرند و چگونه آنها را در برنامه کاهش چربی بگنجانیم، بیاندازیممی


