2018 'de sadece Amerikalılar 11,8 trilyon tonun üzerinde şeker tüketti. Bu, 2009
yılında 9,9 trilyon ton olan tüketimden fazladır ve bu rakam artmaya devam
etmektedir. Şeker obeziteye, yüksek tansiyona, kalp ve damar hastalıklarına,
diyabete ve kronik enflamasyona yol açar. Hazır gıdaların %74'ünden fazlası
eklenmiş şeker içermektedir ve tatlılardan kaçınsanız bile muhtemelen hâlâ
gerekenden daha fazla şeker tüketiyorsunuzdur. Yüksek fruktozlu mısır şurubu,
agave nektarı, kamış şekeri, maltodekstrin, akçaağaç şurubu ve sakkaroz bugün
piyasada bulunan 56 farklı türden bir kaçıdır.

Restoran porsiyonları genellikle iştahımızı tatmin etmek ve yemeğin algılanan
değerini artırmak amacıyla, aşırı yememizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Restoranlarda gördüğümüz porsiyon boyutlarını taklit etme eğiliminde
olduğumuzdan bu, genellikle evde yemek pişirdiğimizde de aşırı yemek yememizle
sonuçlanır. Bugün insanlar günde artık 70’li yıllarda yedikleri miktardan yaklaşık
500 kalori daha fazla tükettiğinden obezitenin tarihte hiç olmadığı kadar yaygın
olması şaşırtıcı olmasa gerek. Yaşam kalitesindeki azalma ve normalde
önlenebilecek hastalıkların artan riski gibi şeylerin maliyetlerini hesaba katmasak
bile sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde obezite ile ilgili tıbbi tedavi maliyetleri
yüz milyarlarca dolardır.

Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir ankete göre ultra işlenmiş
gıdaların modern diyetteki payı tüketilen her beş kaloriden yaklaşık üçü
düzeyindedir ve diğer tüm kategorilerin toplamından daha büyüktür. Araştırmacılar
ultra işlenmiş gıdaları, tatlarını daha iyi hâle getirmek veya istenmeyen niteliklerini
maskelemek için yapay tatlandırıcılar, renkler, tatlandırıcılar, stabilizatörler ve diğer
katkı maddeleri kullanılarak üretilen gıdalar olarak tanımlamış bulunuyor. İşlenmiş
gıdalar vücudun ihtiyaç duyduğu yararlı besinleri nadiren içerir. Bunları ne kadar
daha çok yersek beslenme kalitemiz de o kadar azalır.

İşlenmiş etler kürleme, tuzlama, tütsüleme, kurutma veya konserveleme
yoluyla korunan etler olarak tanımlanır. Bunlar taze ette bulunmayan ve
sağlığınıza zararlı olabilecek kimyasal bileşikler içerir. Uzun süreyle büyük
miktarda işlenmiş et tüketmek yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kronik
obstrüktif akciğer hastalığı, bağırsak ve mide kanserleri de dâhil olmak üzere
birçok kronik hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Hepimiz bazen bir molayı hak ediyoruz, ancak kendimizi fast food ve
restoran porsiyonları ile şımartmak çoğu zaman yukarıda bahsedilen tüm
faktörleri devreye sokar. Ultra işlenmiş etler ve yiyecekler, yüksek şeker
içerikleri ve devasa porsiyonlar dışarıda çok sık yemek yemeyi inanılmaz
derecede sağlıksız bir yaşam tarzı seçimi hâline getirir.

Araba kazaları ve akut alkol zehirlenmesi gibi tehlikeler içermesinin yanı
sıra, aşırı alkol tüketimi kronik karaciğer yetmezliği, kanserler, kalp ve
damar hastalıkları ve fetal alkol sendromu ile ilişkilendirilmiştir. Sigara
içmek akciğer hastalığı, kanserler ve kalp ve damar hastalıkları ile
ilişkilendirilmiştir. Buna ek olarak, artan sayıda kanıt bu maddelerin birlikte
kullanıldığında belirli kanserlerin riskini önemli ölçüde artırdığını ve çok
tehlikeli olabileceğini göstermektedir.

Modern beslenmede enerji üretimi, kardiyovasküler sağlık, metabolizma,
bağışıklık ve enflamasyon yanıtı için gerekli olan mikro besinler büyük
ölçüde eksiktir. 14 Şubat 2017 'de yayınlanan bir BioMed Central makalesi
şunu belirtiyor: "ABD diyetinde ortalama lif, A, C, D ve E vitaminleri, çinko,
potasyum, fosfor, magnezyum ve kalsiyum içerikleri ultra işlenmiş gıdaların
enerji katkısı skalası içinde önemli ölçüde azalırken karbonhidrat, eklenmiş
şeker ve doymuş yağ içeriği artmış bulunuyor.” Basit bir şekilde ifade etmek
gerekirse, insanlar optimal sağlık ve işlevler için gerekli meyve ve sebzeleri
(günde 5 -10 porsiyon) almazlar.

Meydan Okuma:
Kontrolü Ele Alın

Burada verdiğimiz bilgilerin çoğunun sizi
şaşırtmadığını düşünüyoruz. Çoğumuz ne zaman
sağlıksız seçimler yaptığımızı biliriz, ancak modern
yaşam tarzı bu sağlıksız seçimleri genellikle en
kolay seçimler hâline getirdiği için kendimizi çaresiz
ve bunalmış hissederiz. Neler yapabilirsiniz?
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Hayatınızın sadece 90 gün içinde nasıl
değişebileceğini hayal edin. Zaman
kaybetmeyin! 90 Günlük Sağlıklı Yaşam
Yarışmasına bugün başlayın ve hayatınızın ve
sağlığınızın kontrolünü ele almaya başlayın!
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