THƯ VIỆN DINH DƯỠNG

QUẢN LÝ TRỌNG LƯỢNG

TẠI SAO KIỂM SOÁT TRỌNG LƯỢNG QUÁ KHÓ ?
Người ta ước tính rằng hàng năm người Mỹ chi tiêu hơn 40 tỷ đô la trong
các chương trình và sản phẩm giảm cân; nhưng tỉ lệ béo phì vẫn luôn ở mức
cao. Theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Điều tra khảo sát Dinh dưỡng và Sức
khỏe Quốc gia (NHANES 2007-2008), 68% người lớn (> 20 tuổi) đang thừa cân,
trong đó 34% là béo phì .
Dữ liệu này đặt ra câu hỏi, tại sao việc kiểm soát cân nặng lại khó khăn như vậy?
Thật không may, câu trả lời không hề đơn giản, chủ yếu là vì đây là một chủ
đề rất khó nghiên cứu thực nghiệm. Trong thực tế, các nhà khoa học có sự
hiểu biết tốt hơn về các yếu tố dẫn đến bệnh béo phì so với những gì cần
thiết để thực sự giảm cân hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia về bệnh béo
phì đồng ý rằng ít nhất là một phần của vấn đề nằm ở những khó khăn mà
người Mỹ có trong việc theo dõi và quản lý lượng calo mà họ tiêu thụ so với
lượng calo "đốt cháy", đặc biệt là trong một môi trường mà các loại thực phẩm
giàu năng lượng rất phong phú và cơ hội cho các hoạt động thể chất có thể bị
hạn chế.
QUẢN LÝ TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ - MỘT HOẠT ĐỘNG CÂN
BẰNG
Trọng lượng cơ thể được xác định bởi những gì các nhà khoa
học dinh dưỡng gọi là cân bằng năng lượng. Về cơ bản, cân
bằng năng lượng là mối quan hệ giữa lượng calo bạn tiêu thụ
(hấp thu năng lượng) và lượng calo bạn tiêu hao (năng lượng
tiêu hao) qua nhiều ngày, tuần và tháng. Nếu hấp thụ năng lượng
lớn hơn năng lượng tiêu hao bạn sẽ tăng cân. Ngược lại, nếu
năng lượng hấp thụ ít hơn năng lượng tiêu hao bạn sẽ giảm cân.
Năng lượng hấp thu:
Calo là thước đo năng lượng nhiệt. Trong các loại thực phẩm,
năng lượng lấy từ các chất dinh dưỡng - carbohydrate, protein,
chất béo và rượu. Các giá trị năng lượng của mỗi chất dinh
dưỡng được liệt kê trong bảng.
Năng lượng từ một số chất
dinh dưỡng nhất định (cụ thể là
carbohydrate) đã được cho là
"gây béo" hơn nhiều so với các
chất khác (cụ thể là protein) 3.
Trong thực tế, một calo là một
calo (mặc dù để tạo ra được
một calo từ carbohydrate và chất béo thì dễ dàng hơn so với từ
protein). Và, chỉ từ một gram chất béo sẽ tạo ra năng lượng
nhiều hơn hai lần so với từ một gram carbohydrate hoặc protein,
nó làm cho cảm giác rằng việc giảm chất béo trong chế độ ăn có
thể dẫn đến việc tạo ra năng lượng ít hơn và có thể làm giảm
cân. Và đó là lý do tại sao một chế độ ăn với lượng chất béo ít
hoặc vừa phải thường được khuyến khích để giảm cân hoặc duy
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trì trọng lượng .
Năng lượng tiêu thụ:
Nhiều người nhầm tưởng rằng họ chỉ "đốt cháy năng lượng" khi
tập thể dục. Trong thực tế, cơ thể bạn đang đốt cháy năng lượng

mọi lúc (ngay cả khi ngủ!). Lượng calo mà bạn tiêu hao trong
một ngày (tổng năng lượng sử dụng hàng ngày) có thể được
chia thành ba phần:
1. Mức trao đổi chất cơ bản (BMR): Đây là năng lượng tiêu
hao chỉ dùng để duy trì các hoạt động cơ bản của các cơ
quan chức năng của cơ thể (hô hấp, tuần hoàn, chức năng
gan và thận, vv) và chiếm số lượng lớn nhất (khoảng 60%)
tổng số năng lượng tiêu hao hàng ngày.
2. Tiêu hóa thức ăn (TEF): Đây là năng lượng tiêu hao để tiêu
hóa và chuyển hóa các loại thức ăn. Nó thường chiếm 610% tổng chi phí năng lượng hàng ngày của bạn.
3. Hoạt động thể chất (TEA): Đây là năng lượng tiêu hao khi
thực hiện bất kỳ hình thức nào của hoạt động thể chất, các
chương trình tập luyện cũng như làm việc nhà, làm vườn,
vv, và thường chiếm 30% tổng tiêu thụ năng lượng hàng
ngày.
Một cá nhân cần chính xác bao nhiêu calo là rất khác nhau, tùy
thuộc vào các yếu tố như giới tính, kích thước cơ thể hiện tại,
mức độ hoạt động và mục tiêu trọng lượng cơ thể (ví dụ: để duy
trì, giảm hoặc tăng cân). Một số trang web có thể hỗ trợ trong
việc tính toán nhu cầu năng lượng hàng ngày, chẳng hạn như
www.chosemyplate.gov và http://bwsimulator.niddk.nih.gov/.
TÍNH TỔNG SỐ CALO
Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu đồng ý rằng tăng cân xảy
ra khi chúng ta nạp nhiều năng lượng hơn so với chúng ta tiêu
hao, không phân biệt nguồn thức ăn tạo ra năng lượng
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(carbohydrate, protein hay chất béo) . Tương tự như nhiều
nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành phần của chế độ ăn uống là
không quan trọng khi nói đến giảm cân, miễn là lượng calo
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giảm .Trong thực tế, các bằng chứng khoa học hỗ trợ cân
bằng lượng calo quá mạnh khi nó đã được chuyển thành một
trong bốn khuyến nghị chính của sách Hướng dẫn về Chế độ
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ăn năm 2010 (ví dụ: "cân bằng calo để duy trì trọng lượng") .
Các khuyến nghị dựa trên kết luận của Ủy Ban Hướng dẫn chế
độ ăn uống năm 2010 rằng "các bằng chứng cho thấy vấn đề
quan trọng không phải là tỷ lệ tương đối của các chất dinh dưỡng
trong chế độ ăn uống [đúng hơn nó là] mà tổng số lượng calo
tiêu thụ là yếu tố dinh dưỡng thiết yếu có liên quan đến trọng
5
lượng cơ thể" .
Sổ tay Hướng dẫn Chế độ ăn uống năm 2010 khuyến cáo rằng
việc duy trì "sự cân bằng năng lượng" là dễ dàng hơn khi thực
hiện một chế độ ăn giàu các loại trái cây và rau xanh vì chúng là
những thực phẩm có năng lượng thấp nhưng giàu các chất dinh
dưỡng thiết yếu (nói cách khác, chúng có "mật độ dinh dưỡng"
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cao) . Hơn nữa, các loại trái cây và rau xanh có nhiều chất xơ dễ
tiêu, tạo ra một cảm giác no mà không cần thêm calo. Chẳng
hạn, đối với khoai tây, với khoảng 5,3 ounce chỉ tạo ra khoảng
100 calo hoàn toàn không chứa chất béo và cholesterol, nhưng
rất giàu vitamin C và kali và một nguồn chất xơ tốt.
Nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học hàng đầu từ
Đại học California, và Trung tâm Quốc gia về An toàn Thực phẩm
và Công nghệ, Viện Công nghệ Illinois đã chứng minh rằng
khoai tây có thể là một phần của chế độ giảm cân. Trong nghiên
cứu này các đối tượng được phân ngẫu nhiên vào ba nhóm; hai
trong số đó được hướng dẫn để giảm năng lượng ăn vào hàng
ngày của họ khoảng 500 calo / ngày. Tất cả ba nhóm được
hướng dẫn để tiêu thụ 5-7 phần ăn khoai tây mỗi tuần. Kết quả
chỉ ra rằng tất cả ba nhóm đã giảm trọng lượng và không có khác
8-9
biệt đáng kể trọng lượng giảm giữa các nhóm .

được khoảng 100 calo. Và đi bộ nhanh trong 30 phút sẽ đốt cháy
100 calo. Làm cả hai cách để giảm khoảng 1/2 pound mỗi tuần. Một
số mẹo để giảm calo bao gồm:
Sử dụng cốc và thìa để đo lường khi chuẩn bị thức ăn ở nhà.
Phân chia thực phẩm theo số lượng khẩu phần quy định trong mỗi
công thức.
So sánh số lượng của các loại thực phẩm bạn ăn với khẩu phần
được liệt kê trên nhãn thực phẩm.
Khi ăn ở ngoài, chọn các nhà hàng có thực đơn với những món ăn
ít năng lượng và chọn khẩu phần ăn hợp lý.
Tránh những nhà hàng theo phong cách tự chọn, ăn tất cả
những món "miễn phí".
Chia sẻ một bữa ăn với một người bạn, hoặc đem một nửa phần
ăn về nhà cho một bữa ăn khác.

Rõ ràng rằng việc hạn chế các loại rau củ, như khoai tây, không
phải là một lựa chọn khôn ngoan để đạt được một thể trọng khỏe
mạnh. Khi cố gắng để giảm cân hoặc giữ ổn định ở một mức
mong muốn, những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống của bạn
và tập thể dục thường xuyên có thể tạo ra một sự khác biệt lớn.
Ăn ít hơn 100 calo hoặc tiêu tốn thêm 100 calo trong một ngày sẽ
làm giảm 10 pounds trong một năm. Thay thế một muỗng canh
bơ bằng 1/2 chén salsa trong món khoai tây nướng sẽ làm giảm

SALAD SAVORY
ĐỊA TRUNG HẢI
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THỜI GIAN NẤU: 12 phút

NGUYÊN LIỆU :










3 lbs khoai tây Yukon vàng hoặc các loại khoai tây tùy
chọn (hãy thử các loại khoai tây màu nâu đỏ, đỏ, trắng,
củ nhỏ, hoặc tím/màu xanh)
4 quả cà chua phơi khô ngâm trong dầu, để ráo nước và
thái nhỏ
1/4 cốc phô mai feta vụn
5 chén cải bó xôi hoặc rau diếp tùy chọn
2 muỗng canh dấm balsamic
1/4 cốc dầu ô liu
1 muỗng cà phê muối
Tiêu để nêm.

HƯỚNG DẪN
Cho khoai tây vào một cái chảo. Đổ nước
cho ngập khoai tây 2 inches; đun sôi.
Giảm nhiệt và đun nhỏ lửa trong 20 phút
hoặc cho đến khi khoai tây mềm. Đổ khoai
tây ra để ráo nước. Hoặc cho khoai tây vào
một cái tô lớn và đậy lại. Cho vào nấu trong
lò vi sóng ở mức nhiệt cao trong 10 đến 12
phút hoặc cho đến khi khoai tây mềm. Để vào
tủ lạnh cho đến khi mát. Cắt củ khoai tây thành
4 phần. Cho khoai tây vào một cái tô lớn. Thêm phô mai feta,
cà chua và cải bó xôi/rau diếp. Trộn đều hỗn hợp dấm
balsamic, dầu ô liu, muối và hạt tiêu và sau đó thêm món rau
trộn vào. Làm cho 8 phần ăn.

HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG CHO MỖI KHẨU PHẦN KHOAI TÂY NGUYÊN VỎ: Năng lượng: 230 calo, chất béo: 8g, chất béo bão hòa: 4g, chất béo chuyển hóa: 2g,
Cholesterol: 5mg, Natri: 390mg, Kali: 57mg, Carbohydrate: 33g, chất xơ: 3g, đường: 1g, Protein: 5g, Vitamin A: 10%, Vitamin C: 70%, Canxi: 4%, Sắt: 10%

Để có thêm nhiều công thức các món ăn khoai tây dinh dưỡng và lành mạnh,
vui lòng truy cập trang web potatogoodness.com

Tham gia vào cuộc trò chuyện tại facebook.com/potatogoodness;
Xem video của chúng tôi tại YouTube.com/potatogoodness.

