Ιδέεο γηα λα ειέγμεηε ην βάξνο ζαο
Σε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο ζπλεζίδνπκε λα ζπκπεξηθεξόκαζηε
κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη εδώ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ηη ηξώκε,
ην πνζό ηξώκε, θαζώο θαη πνζό θαζηζηηθή ή δξαζηήξηα δσή θάλνπκε.
Οη ζπλήζεηεο απηέο ζπζζσξεύνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ θαη δελ
είλαη εύθνιν λα αιιάμνπλ. Αλ αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο λα ειέγμεηε ην
βάξνο ζαο ζα πξέπεη λα πάξεηε ζνβαξά ηελ απόθαζε λα αιιάμεηε απηέο
ηηο ζπλήζεηεο.
Φάηε κνλό απηό πνπ ρξεηάδεζηε
Τν κπζηηθό γηα ην έιεγρν ηνπ βάξνπο είλαη λα θαηαθέξεηε λα
εμηζνξξνπήζεηε ηηο ζεξκίδεο πνπ θαηαλαιώλεηε κε ηηο ζεξκίδεο πνπ
μνδεύεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Χνξηάζηε πγηεηλά
Αλ ζέιεηε λα δηαηεξήζεηε ην βάξνο ζαο ή λα ράζεηε βάξνο είλαη
θαιπηέξα λα επηθεληξσζείηε ζηηο ηξνθέο εθείλεο πνπ παξέρνπλ ζηνλ
νξγαληζκό ζαο ηηο βαζηθέο βηηακίλεο θαη κεηαιιηθά ζηνηρεηά, όπσο ηα
θξνύηα θαη ηα ιαραληθά, αληί λα επηιέμεηε άδεηεο ζεξκίδεο θαη
ζθνππηδνηξνθεο. Αλ θάηε απιώο δπν κεξίδεο ιαραληθώλ κε έλα γεύκα ζα
κπνξέζεηε λα ρνξηάζεηε θαη λα πεξηνξίζεηε ηελ επηζπκία ζαο γηα
ιηγόηεξν σθέιηκεο ηξνθέο.
Κόςηε ηηο ιηπαξέο ηξνθέο
Τν ιίπνο έρεη δηπιάζηεο ζεξκίδεο ζε ζύγθξηζε κε ώζε πνζόηεηα
πξσηεΐλεο ή πδαηάλζξαθα. Αλ ζέιεηε ινηπόλ λα πεξηνξίζεηε ηηο ζεξκίδεο
άιια λα ηξσηέ θαη πάιη αξθεηά, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα
θαηαλαιώλεηε ιηγόηεξεο ιηπαξέο ηξνθέο. Αθόκε θαη ηα πγηεηλά ιάδηα
πεξηρνύλ 100 ζεξκίδεο ζε θάζε θνπηαιηά ηεο ζνύπαο.

Μεηώζηε ηα θαθά ζλαθ
Αλ πεηλάηε θαη ζέιεηε λα ηζηκπήζεηε θάηη, πξνηηκήζηε θάηη πγηεηλό, όπσο
σκα ιαραληθά ή θάπνην θξνύην. Αλ ηζηκπνινγάηε απιά θαη κνλό γηαηί
βαξηέζηε, πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηη αθξηβώο βάδεη ζε ιεηηνπξγηά
απηό ην κεραληζκό θαη βξείηε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα
αληηκεησπίζεηε απηή ηελ έληνλε επηζπκία γηα θαγεηό.
Νηθήζηε ηελ παγίδα ηεο θόπσζεο
Η θόπσζε κπνξεί λα είλαη ε αηηία πνπ πνιινί άλζξσπνη ληώζνπλ ηελ
αλάγθε λα θαηαλαιώζνπλ ηξνθέο πνπ πξνζθέξνπλ κηα έλεζε ελέξγεηαο ,
όπσο ε ζνθνιάηα. Μηα ηζνξξνπεκέλε δίαηηα θαη έλα πνιπβηηακηλνπρν
δηαηξνθηθό ζπκπιήξσκα ζα ζαο βνεζήζνπλ λα δηαηεξήζεηε ηα
ελεξγεηαθά ζαο επίπεδα πςειά.
Ζεηήζηε βνήζεηα
Σε πεξίπησζε πνπ δπζθνιεύεζηε ηδηαίηεξα λα αιιάμεηε ηηο ζπλήζεηεο ζαο
κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηνλ εηδηθό ςπρνιόγν, ν όπνηνο ζα ζα
βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε ηα βαζύηεξα αηηία πνπ ζαο θάλνπλ λα κελ
ειέγρεηε ην βάξνο ζαο θαη λα ηα αληηκεησπίζεηε. Σπρλά κηα ηέηνηα
βνήζεηα είλαη ζσηήξηα!

