
پیتزای مانده
مانده  پیتزای  تکه  چند 
ممکن است وسوسه انگیز 
با  غذایی  هر  اما  باشد، 
معده  سوزش  باعث  می تواند  باال  چربی 
شود، به خصوص اگر اندکی پس از خوردن 
آن دراز بکشید. مصرف میان وعده های کمتر 

از 200 کالری بسیار مطمئن تر است.

بوریتوی لوبیا و پنیر
ولع و اشتها به غذاهای پرچرب و پرچاشنی 
شایسته ای  عادت  شب  آخر  ساعات  در 
خوردن  معده،  سوزش  بر  عالوه  نیست. 
و  شکم  در  گاز  تجمع  به  می تواند  لوبیا 
روده ها بینجامد، در حالی که خوردن لوبیا 
در ساعات اولیه شب اقدام مناسبی است.

چیپس
است،  زیان بخش  ترکیبی  نمک  و  چربی 
به ویژه اگر خوردن آن به زمان خواب موکول 
شود. عالوه بر این، همیشه این احتمال هم 
وجود دارد که به مقدار کم آن کفایت نکنیم. 
بنابراین آنچه قرار است یک ناخنک زدن 
لذت بخش باشد، به یک ضیافت تمام عیار 
تبدیل می شود که البته تاثیرات ناخوشایند 
آن هم خلق وخو را خراب می کند و هم 

بر اندازه شکم می افزاید.

شیرینی و شکالت
شب هنگام و موقع خواب یعنی درست 
مصرف  دارید،  آرامش  به  نیاز  که  زمانی 
بیش از اندازه قند، سبب تحریک  پذیری- 
می شود.  کوتاهی-  مدت  برای  دست کم 
به عالوه، قند باال معموال با افت آن همراه 
را  غم  و  اندوه  حس  می تواند  که  است 

برانگیزد و فرد را اندوهگین کند.

بستنی
بستنی  با طعم های گوناگون ممکن است 
بسیار وسوسه انگیز باشد، اما در برابر آن 
چربی  و  قند  باشید.  مقاوم  و  سرسخت 
می تواند سبب بی خوابی شود. اگر بستنی 
شکالتی طعم دار بخورید، در واقع کافئینی 
مصرف کرده اید که به طور معمول در آن 

موقع شب از مصرف آن می پرهیزید. 

غالت شیرین
کربوهیدرات های  از  مملو  غالت شیرین 
ارضای  برای  بنابراین  است،  بی خاصیت 
حس گرسنگی و سیر ماندن برای مدتی 
طوالنی  خوراکی مناسبی نیست. اگر تمایل 
به خوردن غالت دارید، سراغ پرک های 
میوه ای، کاکائویی و یخمکی بروید که قند 

آن کم و تنوع فیبری آن بیشتر است.

نصف ساندویچ بوقلمون
یک  خوردن  گرسنگی،  رفع  برای 
نصفه ساندویچ از نان گندم کامل 
گزینه ای مناسب است. بدن دانه های 
غالت کامل را آهسته تر هضم می کند 
دیرتر  گرسنگی  احساس  بنابراین 
دارای  بوقلمون  می آید.  فرد  سراغ 
تریپتوفان یعنی نوعی اسید آمینه است 
که سبب خواب آلودگی می شود. اگر 
بوقلمون ندارید، کره  بادام زمینی یا 

کره بادام  با نان برشته  گندم میل 
کنید. کره  های گیاهی)مغزها( 

حاوی چربی های سالمی 
سطح  که  هستند 
)ماده  سروتونین 
روح افزا  شیمیایی 
در  را  آرامبخش(  و 
بدن افزایش می دهد.

کراکر تهیه شده از غالت 
کامل با پنیر

اگر هوس خوراکی پنیری کرده اید، 
کمی کراکر با اندکی پنیر را امتحان 
کنید یا یک قاشق پنیر محلی بخورید 

که آن هم حاوی تریپتوفان است.

ذرت بوداده
ذرت بوداده اگر بیش از اندازه شور 
بسیار  میان وعده  نباشد،  کره ای  یا 
مناسبی است. ذرت، دانه ای کامل و 
سرشار فیبر است، بنابراین از چیپس 
بهتر است و زمان طوالنی تری شما 

را سیر نگه می دارد.

گرانوال بار با شیرینی کم
به  که  هستید  افرادی  جزو  اگر 
برچسب خوراکی ها از نظر کالری 
توجه می کنید، گرانوال بار می تواند 
جایگزین مناسبی برای شیرینی باشد. 
اطمینان حاصل کنید که گرانوال بار 
دارای پروتئین و فیبر و قند کمی 
باشد یا به نصف موز و تعداد اندکی 
بادام اکتفا کنید که هر دو منبع خوبی 
از منیزیم و مواد معدنی آرامبخش 
است. ترکیب میوه و مغز میوه نیز 

دارای تریپتوفان است.

ماست یونانی 
اگر میل وافری به ماده خامه ای در 
خود احساس می کنید، ماست یونانی 
گزینه مناسبی است. آن را با گیالس 
یا تمشک که دارای مالتونین است، 
هورمونی  مالتونین  کنید.  مخلوط 
است که کمک می کند هفت آسمان 

را در خواب ببینید.

جودوسر
مختص  فقط  دوسر  جو  مصرف 
آن  گرم  خواص  نیست.  صبحانه 
آرامبخش است و فیبر موجود در 
آن شما را سیر نگه می دارد. بلغور 
جودوسر نیز حاوی مالتونین یعنی 

ماده ای خواب آور است.

چای گیاهی
)بدون  گیاهی  چای  فنجان  یک 
باشد.  آرامبخش  می تواند  کافئین( 
سنبل الطیب  یا  ساعتی  گل   بابونه، 
را امتحان کنید. سوسنبر نیز گیاهی 
اینکه  به  آرامبخش است، مشروط 

سوزش معده نداشته باشید.
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احتماال پرهیز از قهوه در ساعات پایانی شب امری معمول است، اما اثر بی خواب کنندگی 
چای و سودا با کافئین نیز کمتر از قهوه نیست. از مصرف کافئین دست کم 6 ساعت پیش 
از خواب خودداری کنید. نوشیدنی های گازدار بدون کافئین نیز اختالل خواب ایجاد 
می کنند. حباب های نوشابه های گازدار می توانند سبب ایجاد نفخ و سوزش معده شوند. 
آخر شب فکر نوشیدن الکل به سرتان نزند. با آنکه الکل در آغاز احساس خواب آلودگی 

ایجاد می کند، امکان خوابی پیوسته و راحت را سلب خواهد کرد.

توجه به گرسنگی و بی توجهی به هوس های کاذب
اگر اواخر شب که سرگرم تماشای تلویزیون هستید، هوس می کنید خوراکی بخورید، 
لحظه ای درنگ کنید و از خود بپرسید آیا واقعا گرسنه هستید. شاید کسل، بی قرار یا 
خواب آلوده اید، اما اگر واقعا گرسنه اید، هشدارهای بدنتان را نادیده نگیرید؛ نمی توان 
با قندخون پایین و سروصدای شکم به آرامی خوابید. انتخاب میان وعده های مناسب 

شامگاهی ممکن است به خوابیدن سریع تر و آسوده تر کمک کند.

تناول وعده ای مختصر و مفید 
حتی اگر به شدت هم احساس گرسنگی می کنید، از پرخوری بپرهیزید. رفتن به 
رختخواب با معده ای پر می تواند سبب نفخ و سوزش و نتیجتا بی خوابی و ناراحتی 
شود. به جای آن، یک »غذای سبک« با پروتئین کم و کربوهیدرات پیچیده )دارای 

فیبر و قند بیشتر( مناسب تر است.
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