نکات غدايی که ابتﻼ به سرطان را کاهش می دهد

متخصصان میگويند با رعايت برخی موارد در تغذيه میتوان خطر ابتﻼ به سرطان را کاهش داد.
به گزارش اقتصاد آنﻼين به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سرطان دومين عامل مرگ و مير در جهان پس از بيماریهای
قﻠبﯽ – عروقﯽ است به طوری که ساﻻنه بيش از  ١٠ميﻠيون نفر به دليل اين بيماری جان خود را از دست مﯽدهند.
خوشبختانه همواره راهکارهايﯽ برای پيشگيری از ابتﻼ به سرطان وجود دارد .در اين مطﻠب به بايدها و نبايدهای غذايﯽ
برای کاهش خطر ابتﻼ به سرطان مﯽپردازيم.
غذايی که بايد بيشتر بخوريد
- ١ماهﯽ :به ويژه ماهﯽهای چرب مانند سالمون ،تن ،و قزل آﻻ
- ٢غﻼت کامل :همواره بکوشيد از مصرف غﻼت تصفيه شده مانند آرد سفيد اجتناب کرده و از غﻼت کامل مانند نان کامل،
ماکارونﯽ کامل ،پاستا کامل و  ...بهره بگيريد.

- ٣ميوهها و سبزيجات :سﻌﯽ کنيد در مصرف اين گروه غذايﯽ تنوع را رعايت کنيد .سبزيجات چﻠيپايﯽ مانند کﻠم ،بروکﻠﯽ،
کﻠم بروکسل و سبزيجات با برگهای سبز بسيار مفيد هستند.
- ۴آجيل ها :اين گروه غذايﯽ سرشار از پروتئين و چربﯽهای مفيد به همراه ريز مغذیهای ضروری است.
- ۵ادويه ها :ادويه گرچه به ميزان کم مورد مصرف قرار مﯽگيرد ،اما سرشار از آنتﯽ اکسيدانهای مختﻠف بوده که برای
جﻠوگيری از ابتﻼ به سرطان مفيد است.
غذاهايی که بايد کمتر مصرف کنيد
- ١گوشت قرمز :نه تنها گوشت گوساله ،بﻠکه بکوشيد هر نوع گوشت قرمزی را کمتر مصرف کنيد.
- ٢غﻼت تصفيه شده :آرد سفيد و غﻼت تصفيه شده به دليل آنکه فاقد سبوس هستند مﯽتوانند به طور ناگهانﯽ باعث افزايش
قند خون و چاقﯽ شوند .غﻼت تصفيه شده بدترين مواد غذايﯽ است که مﯽتوانيد در رژيم غذايﯽ خود بگنجانيد.
- ٣نوشيدنﯽهای شيرين و گازدار :نوشابهها و آبهای طﻌم دار غالبا حاوی مقادير زيادی شکر است .همچنين گازدار بودن
اين ترکيبات برای سﻼمتﯽ بدن مضر است.
- ۴گوشتهای فرآوری شده :هيچ گاه فريب عباراتﯽ همچون فاقد نيترات بر روی گوشتهای فراوری شده را نخوريد .اين
گوشتها حاوی مقادير قابل توجهﯽ از نيترات است که مﯽتواند سﻼمت شما را به مخاطره بيندازد.
- ۵نوشيدنﯽهای الکﻠﯽ :برخﻼف ديگر موارد ،اين نوشيدنﯽها را بايد به طور مطﻠق از رژيم غذايﯽ خود حذف کنيد ،زيرا به
طور فزايندهای در ميزان کم نيز مﯽتواند خطر ابتﻼ به سرطان را در شما افزايش دهد .
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