ปารตี้ไรพุง เคล็ดลับไมอุบเงียบ
1 ปผานไปไวเหมือนโกหก รูสึกเหมือนไดฉลองงานสงทายปเกา ตอนรับปใหมไปไมนาน เทศกาลแหง
การสังสรรคก็ไดเวียนกลับมาอีกครั้ง เปนชวงที่ผูคนสวนใหญจะตอง กิน เที่ยว ดื่ม มากกวาปกติ หันไปทางไหน
ก็เจอแตงานสังสรรคปารตี้ และเปนเวลาที่คนสวนใหญเพลิดเพลินกับอาหารการกินอันหลากหลาย หลงลืมสิ่งที่
เราควรงดหรือหลีกเลี่ยง บางครั้งก็รับประทานดวยความเกรงใจผูที่เลี้ยงหรือนําขนมมาอวยพรกัน ซึ่งอาหารใน
งานเลี้ยงสวนใหญมักเปนอาหารที่ใหพลังงานสูง อยางนอยก็ 1,500 กิโลแคลอรีขึ้นไป สวนขนมที่ขาดไมไดคือ
ขนมเคกซึ่งใหพลังงานและไขมันในปริมาณที่สูงมาก อีกทั้งงานเลี้ยงทั้งหลายก็มักจัดกันในชวงกลางคืน ซึ่งหลัง
งานเลี้ยงก็เปนเวลาเขานอน อาหารที่รับประทานเขาไปจึงถูกเก็บสะสมไวตามสวนตางๆของรางกาย หลังงาน
เลี้ยงหลายคนจึงตองมากังวลกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และภาพรางกายที่ทรุดโทรมลง
โดยปกติคนที่ไปงานเลี้ยงสวนใหญมักมุงที่จะรับประทานอาหารใหมากที่สุดเพื่อใหคุมกับเงินที่จายไป
โดยลืมนึกถึงผลที่จะไดจากการรับประทานอาหารที่มากจนเกินความตองการฉะนั้นทางที่ดีจึงควรขจัดความคิด
ดังกลาวออกไป และปฏิบัติตามเคล็ดลับ รอง เลือก เลี่ยง รวม ดังตอไปนี้

รอง ทองกอนงานเริ่ม

ในวันที่มีปารตี้อยาไปรวมงานดวยความหิวหรือตั้งใจไปอิ่มที่งาน คุณควรจะรับประทานอาหารใหครบ
มื้อแตเปลี่ยนเปนอาหารที่เบาขึ้น หรือกอนถึงเวลาปารตี้อาจจะหาของวางที่มีประโยชน ดีตอสุขภาพและให
แคลอรี่ต่ํา รองทองเล็กนอยกอนออกจากบาน พอไปถึงงานจะไดไมหิว อีกทั้งยังชวยใหคุณยั้งใจในการเลือก
อาหารและตักอาหารในปริมาณนอยไดดี หลายคนเมื่อรูวาตัวเองมีปารตี้หรือกินเลี้ยงในค่ําวันนั้น ก็มักจะใชวิธี
งดอาหารมื้อประจํา เพราะกลัววามื้อเย็นกินมากแลวจะยิ่งอวน แตบางคนก็คิดตางไป เชน อดมื้อกลางวันดวย
เหตุผลที่วา “เก็บทองไวกินตอนเย็น” โดยยอมปลอยใหทองวางเพื่อจะไปเติมเต็มอาหารอรอยๆ ในมื้อเย็น ซึ่ง
เปนสิ่งที่ไมควรเปนอยางยิ่ง เพราะถาทองวางและหิวมาก จะทําใหลืมทุกสิ่งและหามใจตัวเองไดยาก

เลือก อาหารแคลอรีต่ํา และตักอาหารแคพอลิ้มรส

การไปปารตี้สนุกไดเสมอและคุณสามารถลิ้มรสอาหารไดทุกชนิดเทาที่ตองการ แตขอใหจํากัดปริมาณ
อาหารแตเพียงหอมปากหอมคอ ชิมอยางละนิด อยางละหนอย ถาจะเนนปริมาณใหเนนไปที่อาหารชนิดที่ให
แคลอรีต่ํา เชน สลัดผัก ซุปใส ยําวุนเสน เปนตน สําหรับอาหารแบบโตะจีนหรืองานเลี้ยงแบบบุฟเฟต กอน
รับประทานใหสํารวจดูอาหารใหทั่วกอนจะเริ่มตักอาหาร จะไดเลือกไดวาอยากทานอะไร ในปริมาณเทาไร และ
ควรตักแคพออิ่ม ใหรับประทานอยางชาๆ คอยๆ เคี้ยวไมตองรีบ หลังจากรับประทานหมดในชุดแรกแลว ใหรอ
เวลาอีกประมาณ 20 นาที ถารูสึกวาอิ่มก็ไมตองไปตักเพิ่ม สวนของหวานถาเปนเคก เบเกอรี่ ไอศกรีม ขนมที่มี
กะทิ ใหตักมาชิ้นเล็กๆ และชวนเพื่อนใหแบงกันลองชิม แลวเลี่ยงมารับประทานผลไมสดแทนขนมหวาน ตอให
รับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ แตถาในปริมาณมากเกินไป ก็จะไดรับแคลอรี่ที่มากเกินอยูดี

เลี่ยง เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลและน้ําอัดลม

ในชวงเทศกาลเชนนี้ หลายคนอาจตองไปงานเลี้ยงสังสรรคอยูบอยครั้ง ซึ่งคงไมพนการดื่ม โดยเฉพาะ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งไมมีสารอาหารที่เปนประโยชน แตใหพลังงานมาก ( 7 กิโลแคลอรี ตอกรัม) ทําให
อวนไดงาย ไมแพน้ําหวานหรือน้ําอัดลม ถาอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหดื่มแตนอย แคพอประมาณ เพื่อ
ไมใหรางกายไดรับแคลอรี่มากเกินไป ดังนั้นตองเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม จากคนที่เคยดื่มน้ําอัดลมทุกมื้อหรือ
ดื่มเบียรเปนประจําทุกเย็น ชวงนี้คงตองงด แลวเปลี่ยนไปดื่มน้ําผลไม น้ําแร หรือน้ําเปลาแทน ซึ่งหากไมลดการ
ดื่มเครื่องดื่มที่ใหพลังงานสูงในชีวิตประจําวันเหลานี้ลงบาง แลวยังไปเพิ่มการดื่มในงานปารตี้เขาไปอีก รับรอง
ไดวาจะเปนชวงเดือนแหงความอวนอยางแนนอน

รวม กิจกรรมหลากหลายในงานปารตี้ ไมเนนอยูที่อาหาร

ใหคิดวาการไปงานเลี้ยงนั้นก็เพื่อพบปะสังสรรคมากกวา ดังนั้นจึงไมควรใชเวลาไปกับการรับประทาน
อาหารทุกอยางที่มี แตควรจะใหเวลากับการสนทนา พูดคุยสรวลเสเฮฮากับเพื่อนๆ เดินแวะทักทายผูคน รวม
กิจกรรมในงาน หรือใหบริการแกผูที่นั่งอยูขางๆ จะไดเบี่ยงเบนความสนใจจากอาหารไปที่ความสนุกสนานอื่นๆ
บาง อีกทั้งการพูดคุยและการเดินคือการระบายพลังงานที่สะสมอยูออกมารูปแบบหนึ่งไดเชนกัน
นอกจากงานเลี้ยงสังสรรคแลว ยังมีธรรมเนียมที่มีเหมือนกันทุกชาติทุกภาษา นั่นคือการใหของขวัญ
ของฝาก ที่นิยมกันมากชวงนี้ ไดแก ขนมไทย เชน ขนมชั้น วุนกะทิ ลูกชุบ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ฯลฯ
หากเปนขนมฝรั่งมักจะเปนคุกกี้ เคก เปนตน

ขนม (กรัม)
ขนมชั้น
ลูกชุบ
ฝอยทอง
วุนกะทิ
คุกกี้เนย
เคกผลไม

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของขนมตางๆ
พลังงาน
โปรตีน
ไขมัน
272
0.8
8.2
268
6.6
6.6
423
13.5
25.8
133
0.6
5.4
494
4.54
26.4
350
2.5
10

คารโบไฮเดรต
49.2
45.5
34.2
20.4
65.5
57.5

ขอมูลจาก อ.กัญชลี ทิมากรณ โภชนากร รพ.พระราม
หากจะตองเลือกซื้อขนมเปนของขวัญควรเลือกชนิดที่มีประโยชนหรือเหมาะสมกับสุขภาพของผูรับ
และหากตองซื้อขนมเคกก็ควรเลือกแบบที่ไมตองมีหนาครีม หรือถาไมอยากซื้อขนมเพราะเปนหวงสุขภาพ ลอง
ใหกระเชาผักผลไมหรือของใชประจําบานนารักๆ ก็นาจะเปนที่ประทับใจแกผูรับเชนกัน

อาหารทุกชนิดจริงๆแลว สามารถรับประทานไดทั้งนั้น แตน้ําหนักจะขึ้นหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปริมาณที่
รับประทานเขาไปตางหาก วามากเกินกวาพลังงานที่ใชออกไปหรือเปลา ทางหนึ่งที่จะควบคุมน้ําหนักตัวได
ในยามนี้ คือการออกกําลังกายหรือใชพลังงานใหมากขึ้น เชน เปลี่ยนจากขึ้นลิฟทมาขึ้นบันไดแทนหรือทํางาน
บานดวยตัวเองมากขึ้น เปนตน คงไมยากเกินไป เพียงแตตองอาศัยความตั้งใจ ที่สําคัญอยาปลอยใหการไป
สังสรรคปารตี้หมดสนุก เพราะกลัวอวนจนไมกลาแตะตองอาหารใดๆ แลวไปทรมานตัวเองดวยการนั่งดูคนอื่น
รับประทานแตของอรอย อยากังวล เพียงนําเคล็ดลับ รอง เลือก เลี่ยง รวม ดังที่กลาวมาแลว ไปลอง
ปฏิบัติ แลวสนุกใหเต็มที่กับงานปารตี้ในเทศกาลแหงความสุข สงทายปเกาตอนรับปใหม สวัสดีปใหม 2009...
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