تعرف على أسباب الشعور الدائم بالجوع
إرا كىذ ممً ًالصمهم شعىس دائم بالجىع ال ٌعخطُعىن الخخلص مىه مهما جىاولىا مً وحباث ،فئلُك 11
ظببا لهزهالحالت خلصذ إليها أخصائُت الخؼزًت ،ماًى ظُمبكين.
بذاًت ًجب معشفت أن هىاك هىعين مً الهشمىهاث في حعم إلاوعان معؤولين عً الجىع والشبع هما
هشمىن"ػشٍلين" املىحىد في ألامعاء والزي ًحفض الجعم على الشعىس بالجىع وٍشظل إشاساث للمخ بمجشد
أن ًدىاواللشخص الطعام ،وهشمىن الـ"لُبخين" البروجُني والزي جيخجه الخالًا الذهىُت وهى محفض لعملُت
ألاًض وٍلعب دوساأظاظُا في الخحكم بالىصن.
وبمعشفت طبُعت هزًً الهشمىهين ًمكىىا الخحكم في الشعىس بالشػبت املعخمشة في جىاول الطعام .وإلُكم
فُما ًلُاألظباب الـ 11التي خلصذ إليها ظُمبكين ووششها مىقع "هُلعِعخا" املعني بالصحت ،والتي جلعب
دوسا فاعال فُاإلحعاط بالجىع طىال الُىم:
 1جىاول الكشبىهُذساث بكثرةكثرة جىاول الكشبىهُذساث املكشسة ،مثل ألاسص واملعكشوهت والخبز ألابُضً ،ضٍذ وعبت العكش في الذم بمجشد
وصىلهاإلى املعذة ،حُث ال جأخز وقخا طىٍال لهضمها ،فُقىم هشمىن ألاوعىلين بالحذ مً معخىٍاث
العكش العالُت ،فخعىدحالت الجىع بعذ فترة وحيزة حذا .
لزا جىصح ظُمبكين بعذم اظدبذال جلك ألاهىاع مً الكشبىهُذساث باألخشي املصىىعت مً الحبىب الكاملت
فقطىإهما أًضا جىصح بدىاول الخضشاواث مثل البطاطا الحلىة والُقطين والتي جكىن ػىُت بالكشبىهُذساث
بطُئتالامخصاص لالظخمخاع بالشبع لفترة أطىل.

 2عذم احخىاء الىحباث على البروجينإدخال البروجين في كل وحبت سئِعُت وكزلك وحباث الـ"ظىاك" التي ًخم جىاولها بين الىحباث ألاظاظُت،
ًمأل املعذةوَشعش الشخص بالشبع لفترة طىٍلت ألهه ًظل في املعذة وقخا طىٍال ،باإلضافت إلى أهه ال ًخم
هضمه بعهىلت.
 3عذم جىاول قذس كاف مً الذهىنأثبدذ الذساظاث أن الذهىن جضٍذ مً الشبع مً خالل العمل على املعاساث العصبُت في الذماغ والتي جقلل
مً فكشةاملكافأة املشجبطت بدىاول الطعام .وكما هى الحال في البروجِىاث ،فالذهىن أًضا عىصش ػزائي
معقذ ًحخاج لىقخطىٍل لخكعيره وهضمه ،لزا ٌشعش املشء بعذ جىاوله بحالت شبع لفترة طىٍلت.
وجخميز ألافىكادو بخقذًمها معخىٍاث حُذة مً الذهىن ػير املشبعت ألاحادًت التي حعاهم في ظذ الجىع
لفترةطىٍلت.
 4قلت جىاول ألالُافحعخبر ألالُاف حضءا أظاظُا لجهاص هضمي ظلُم وصحي ،وهىاك هىعان مً ألالُاف ،الىىع ألاول ألُاف
قابلت للزوباهمثل بزوس الكخان والبقىلُاث والفشاولت والشىفان ،والىىع الثاوي ألُاف ػير قابلت للزوبان مثل
الخضشاواث كالبروكلُىالفاصىلُا الخضشاء ،الفىاكه واملكعشاث،

