چەورييەکان
ئێمە دەزانين شێوەو جۆری ئەو شتانەی کە دەيخۆين رۆڵێکی گرنگ لە تەندروستيمان دەبينن .ھاوکات رادەو جۆری ئەو
چەورييانەی کە ئێمە دەيخۆين ساغیو تەندروستی دڵمان دياريدەکات .لەبەرئەوەی کە نەخۆشييەکانی دڵ ھۆکاری ھەرە
سەرەکی مردنی ئوسترالييەکانە ،بۆيە تێگەيشتنو ئاگاداربوون لە جۆری ئەو چەورييانەی کە دەيانخۆين گرنگی خۆيان
ھەيە.
• چەورييەکان خواردن بەتام دەکەنو ھەندێک جۆر چەوريش ھەن کە سەرەکين بۆ تەندروستيمان .ھەندێک
خواردنی چەور ڤيتامينە سەرەکييەکانی تێدايە وەک ڤيتامينی  D ،Aو  .Eجا بۆيە ئێمە دەبێت ھەندێک لەو
چەورييانە بخۆين.
• بەاڵم چەورييەکان رادەيەکی زۆر کالۆرييان تێدايە ،جا بۆيە ئەگەر زۆر لە ھەر جۆرێک لە جۆرەکانی
چەوری بخۆين ئەوە کێشمان/وەزنمان زياددەکات.
ھەندێک جۆری چەوری لە ھەندێکی ديکە باشترە
•

لەوانەيە پێشتر گوێبيستی چەوری 'خراپ' بووبيت ...ئەوانە چەوری خەست )(saturated fatو چەوری
گۆڕاو ) (trans fatsـن.

•

کاتێک چەوری خەست ) (saturated fatزۆر دەخۆين ،ئەوە کۆلسترۆڵمان بەرزدەکاتەوە ،ھاوکات دەبێتە
مايەی دروستبوونی توێژێک لەناو شادەمارەکانمان .ئەم توێژانە لەوانەيە ئەستورو ئەستورتربن تادەگاتە ئەو
رادەيەی کە شادەمارەکە ببەستێت .ئەگەر شادەمارەکانی نزيک دڵمان قەپاتببن/ببەسترێن ،ئەوە توشی جەڵتەی
دڵ دەبين .ئەگەر شادەمارەکانی نزيک مێشکمان ببەسترێن ئەوە توشی جەڵتەی مێشک دەبين.

•

ئوسترالييەکان بەشێکی زۆر چەوری خەست لە ئاژەڵەوە وەردەگرن ،وەک گۆشتی بە بەز ،شيری فول کريمو
پەنيرو ھەروەھا بسکێتو کێکو پەتاتەی لەناو ڕۆن ھەڵقرچاو ).(chips

رێنماييەکانی پارێزيی بۆ ئوسترالييەکان پێشنيازی ئەوە دەکات کە ئەو چەورييە خراپانە بە چەوری باش بگۆڕينەوە،
وەک چەوری فرە-خەستنەکراو ) (poly‐unsaturatedو چەوری تاک-خەستنەکراو ).(mono‐unsaturated
• ئەمە يارمەتيماندەدات لە دابەزاندنی رادەی کۆلسترۆڵو کەمکردنەوەی ترسی نەخۆشييەکانی دڵو جەڵتەی
مێشک.
• ئێمە دەتوانين چەورييە باشەکان لە خواردنی رۆژانەماندا زيادبکەين ،ئەويش بە بەکارھێنانی رۆنە
تەندروستەکان وەک رۆنی کانۆالو زەيتون لە خواردنەکانمان ،ھەروەھا بەکارھێنانی مارجەرينو ئەڤۆگادۆ
لەجياتی کەرە بۆ چەورکردنی خواردنەکانمان ،بۆ خواردنی خێرا واچاکە بادەمو گوێزو ھاوشێوەکانی بخۆين،
بەئيزافەی ئەمانە ماسی تونەو سالمن ھەفتەی  ٣-٢جار بخۆين.
• ئاسانترين رێگە بۆ کەمکردنەوەی چەوری خەست خواردنی گۆشتی بێ بەزە ) (lean meatلەگەڵ
شيرەمەنی کەم چەوری ).(low fat dairy
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• يەک کوپ شيری پڕ کريم نزيکەی يەک لەسەر سێی رادەی ئەو چەورييە خەستەت پێدەبەخشێت کە بۆ
رۆژێک دياريکراوە .ئەگەر لەجياتی شيری پڕ کريم شيری کەم کريم ) (skim milkبخۆيت ئەوە خۆت لەو
ھەموو چەورييە خەستە وەدووردەگريت.
• واچاکيشە کە خواردنی کێکو بسکێتو پەتاتەی لەناو رۆن ھەڵقرچاو کەمبکەيتەوە .جا ئەگەر تۆ ھەندێک لەو
گۆڕانکارييانە لە خواردنتدا بکەيت ،ئەوە تۆ دەتوانی چەورييە خراپەکان کەمبکەيتەوەو چەورييە باشەکان
زيادبکەيت ،بەمەش ترسی جەڵتەی دڵو مێشک کەمدەکەيتەوە.

ئەم پەيامە بە ھاوکاری ئەم اليەنانەی خوارەوە ئامادەکراوە

پرۆگرامی  SHAPEپرۆگرامێکە کە گروپێک کەس تێيدا بەشدارن ،ئەوان دەتوانن يارمەتيت بدەن چۆن ستايلی ژيانت
تەندروست بکەيت .بۆ زانياری زياتر پەيوەندی بە  WentWestبکە لەسەر ئەم ژمارەيە .(02) 8811 7100
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