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વજનને ગોતી આપણી ખોટી માન્યતાઓ 

ડામટ ટટપ્સ - અંગના ળાહ  

લજન ઉતાયલા ભાટે આણે કામભ આણા ભનની અને કોઈની ાસેથી સાબંી હોમ એલી લાતોને 
સાચી ભાની રઈએ છીએ, યંત ુતેની ાછના ંકાયણો જાણલાનો ક્યાયેમ પ્રમાસ નથી કયતા. આજે 
આણે લાત કયીશુ ંએલી જ ખોટી ભાન્મતાઓ વલળે... 

યાતે્ર કાફોટદત દાથોથી લજન લધે 

જ્માયે આણે લધ ુકેરયી ખાઈએ છીએ અને તેને ફાતા નથી ત્માયે લજન લધે છે. યાતે્ર હલો ખોયાક 
ખાલો જોઈએ, કાયણ કે યાતે્ર આણે ખાસ હરનચરન કયતા નથી. પક્ત કાફોટદત દાથો ન ખાલાથી 
લજન ઊતયતુ ંકે લધતુ ંનથી. લધ ુડત ુ ંપ્રોટીન ળયીયને નકુસાન કયી ળકે છે. 

પેટ ફ્રી, કેરયી ફ્રી ખરંુ? 

પેટ ફ્રીના ંરેફર લાચંીને ખાલાનુ ંચાલ ુન કયો. એવુ ંણ ફને કે પેટ લગયના ખોયાકભા ંકેરયી ણ 
એટરી જ યહતેી હોમ. આલા ંેકેટ્સ રેતા ંહરેા ંતેની ઉય રખલાભા ંઆલેરા રેફર ય ફધી જ 
ન્યટુિળન પેક્ટ્સ રખેરી હોમ છે, તેભા ંકેરયી લગેયે લાચંીને લસ્તઓુ ખયીદલી જોઈએ. ઘણી લાય રો 
પેટ ફૂડને સ્લાટદષ્ટ ફનાલલા ભાટે તેભા ંએક્સ્િા ખાડં, ભીઠુ,ં ખટાળ લગેયે ઉભેયેરા ંહોમ છે, જે ળયીયને 
નકુસાન કયી લજન ઉતાયલાને ફદરે લધાયે જ છે. 

ગયભ ાણીથી લજન ઊતયે 

ટદલસ દયમ્માન ઓછાભા ંઓછુ ં૮થી૧૦ ગ્રાસ ાણી ીવુ ંજોઈએ. બાયતભા ં૮-૧૦ ભટહના તો ગયભી જ 
હોમ છે, એલાભા ંગયભ ાણી કયતા ંચોખ્ખુ ંાણી અને ળયીયને જોઈતા પ્રભાણભા ંાણી ીવુ ંલધ ુ
જરૂયી છે. 

દૂધ, દહં અને પપાદી ખાલાથી લજન ઊતયે 

દૂધ-દહં દયેક ઉંભયના રોકો ભાટે લયદાનરૂ છે, ણ જો લધ ુડતા ંપેટલાા ંરેલાભા ંઆલે તો લજન 
લધે છે. લધ ુપેટલાા દહંભા ંખાડં નાખી ખાલાભા ંઆલે તો આઇસક્રીભ જેટરી જ કેરયી થામ છે. 
દહંભા ંકેલ્શળમભ બયયૂ હોલાથી લજન ઉતાયલાભા ંભદદરૂ થામ છે. એલી જ યીતે પભા ંકાફોહાઇડ્રેટ 
અને વલટાવભન્સ બયયૂ હોમ છે, ણ ળકકયાનુ ંપ્રભાણ હોલાથી તેને ણ ભાસય જ રેલા ંડે. કોઈ ણ 
એક જાતનો ખોયાક નહં, યંત ુજુદા જુદા કોલ્મ્ફનેળનથી જ લજન ઊતયી ળકે છે. 
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લજન ઉતાયલા ભભયા, ખાખયા, બફસ્સ્કટ ઉત્તભ 

ભભયા, ખાખયા લગેયે ડ્રામ અને સ્લાટદષ્ટ લસ્તઓુ લધ ુખાલાની ઇચ્છા થામ છે અને તેને યોકી ળકાતી 
નથી. આ ઉયાતં આલા સકૂા નાસ્તાભા ંાણીનો બાગ હોતો નથી એટરે ખાધા છી થોડા જ સભમભા ં
ભખૂ્મા થઈ જલામ છે એટરે ખાખયાને ફદરે ઓછા તેરલાા ંથેરા ંઅથલા યોટરી ખાલી લધ ુ
ટહતાલહ છે.    

(રેબખકા અભેટયકાભા ંડામટટશ્મન છે.) 
 

 


