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Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp đến, đây quả
là thời gian thích hợp để thư giãn và
ăn uống thả ga phải không nào ?

Sai lầm to! Việc đó sẽ không diễn ra trong
bài viết này đâu nhé

Chắc hẳn bạn đang chuẩn bị đi biển và
muốn giữ dáng trong bộ đồ bơi quyến
rũ phải không nào. Hoặc đơn giản hơn,
nếu bạn giống chúng tôi - chỉ muốn giữ
gìn sức khỏe và duy trì lối sống lành
mạnh trong những ngày này.

Chúng tôi không yêu cầu bạn phải ăn uống
hoặc luyện tập quá sức trong những ngày nghỉ,
tuy nhiên vận động nhẹ mỗi ngày để duy trì
một cơ thể khỏe mạnh là rất tốt phải không
nào? - cho dù đó là chạy trên bãi biển, bơi, đi
bộ đường dài hay chỉ đơn giản là đi dạo hoặc đi
mua sắm thì những việc đó vẫn góp phần đốt
cháy calo cho những bữa ăn BUNG XÕA.

Và để bài viết này thực sự hữu ích, hãy tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ
cố gắng thực hiện theo ít nhất là một trong năm mẹo dưới đây nhé

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn một số mẹo nhỏ mà bạn vừa tận hưởng
kỳ nghỉ tuyệt vời vừa có thể duy trì lối sống lành mạnh ngay khi bạn đang thật
sự hưởng thụ và thư giãn.

Trên thực tế, tất cả chúng ta đều hiểu được thực phẩm nào tốt và không tốt cho
sức khỏe, chỉ là rất ít người có thể làm theo và mọi người thường sẽ bỏ qua,
không quan tâm đến và ăn uống BUNG XÕA vào các kỳ nghỉ lễ. Điều này vô hình
chung làm cho công sức luyện tập của bạn trước đây “đổ sông, đổ biển”.



1. QUY TẮC VÀNG CỦA
CHEAT MEAL 
(Cheat meal: những bữa ăn "thả ga" với
những gì mình thích)

Bạn đang đi nghỉ để thư giãn và ăn thả
ga. Điều đó hoàn toàn ổn, nhưng lý do
chính khiến hầu hết mọi người bị tăng
cân trong những ngày nghỉ lễ là vì đa số
mọi người không chỉ Cheat meal một
buổi mà thường là Cheat meal cho cả
một kỳ nghỉ.

Thông thường, các bữa ăn vào kỳ nghỉ
này thậm chí còn không phải là món bạn
thích - chúng ta chỉ ăn vì được mời hoặc
không còn lựa chọn khác và luôn có suy
nghĩ “Kệ đi! Đang nghỉ lễ mà!" Nhưng
điều đó phá vỡ Quy tắc Vàng của Cheat
meal.

Nếu bạn định ăn các món không healthy (không tốt cho sức khỏe), thì đó nên là
những món bạn CỰC KỲ thích. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ và
lên kế hoạch cho bữa ăn yêu thích của bạn nhé.

Hãy nghĩ về nó giống như một “bữa ăn Phiên bản giới hạn” mà lâu thật lâu bạn
mới được ăn một lần, vậy nên nó sẽ khiến bạn cảm thấy còn ngon hơn nữa vì đây
là một bữa ăn đặc biệt.

Và nếu bạn chưa quen với lối sống lành mạnh và chỉ được một lần thả ga trong
bốn ngày cuối tuần nghe có vẻ hoàn toàn bất khả thi so với bạn phải không? Thế
thì hãy đặt ra giới hạn cho bản thân trước nhờ bạn bè hay người thân đi cùng bạn
trong kỳ nghỉ giúp nhắc nhở và đảm bảo rằng bạn tuân thủ theo những giới hạn
đã đặt ra nhé!



Kỳ nghỉ của bạn đã bắt đầu! Nếu bạn đang bay, bạn thường có xu hướng ăn bất
cứ thứ gì có sẵn ở sân bay. Nếu bạn đang đi xe buýt hoặc ô tô, bạn có thể ăn bất
cứ thứ gì mà trạm dừng có. 
Tại sao? Bởi vì nó nhanh, nó nóng và nó ở ngay đó. Đồ ăn tại sân bay và trạm
dừng chân thường là những thực phẩm có thể được chuẩn bị với giá rẻ và
nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của những người đang vội. Và điều đó có
nghĩa là chúng thường là thức ăn nhanh, và những thứ đó đều chứa đầy chất
bảo quản hóa học, chất béo chuyển hóa, muối và dầu. Và thành thật mà nói, nó
cũng không thực sự ngon lắm. Hãy dành một chút thời gian và áp dụng Quy tắc
Vàng về các bữa “ăn nhanh”
Vì thế nên, chúng tôi khuyên bạn nên lên kế hoạch trước. Hãy ăn trước chuyến
bay, chuẩn bị và mang theo bữa trưa cho bạn và gia đình, chọn địa điểm ăn khi
bạn đến điểm đến hoặc làm theo bước tiếp theo của chúng tôi.

Cơm nắm
Yến mạch cán nhỏ
Trái cây sấy
Các loại hạt không ướp muối
Trứng luộc.
Thanh protein
Sô cô la đen

Đem theo đồ ăn nhẹ lành mạnh sẽ giúp bạn
không bị quá no và cũng sẽ giúp bạn không ăn
những món không lành mạnh “vì chỉ có ở đó” 
Dưới đây là một số đồ ăn nhẹ lành mạnh mà bạn
có thể đem theo:

Còn về đồ ăn nhẹ không lành mạnh? chắc hẳn
các bạn cũng biết là gì rồi, nhưng dù sao thì
chúng tôi cũng sẽ nói: khoai tây chiên, bánh quy,
kẹo, bánh bao, hamburger và bất kỳ thực phẩm
chế biến sẵn cực kỳ không tốt cho sức khỏe.

2. Đừng ăn ở sân bay (hoặc trạm dừng chân)!
 

 

 

3. Đem theo healthy snack (đồ ăn nhẹ lành mạnh)
 



Ngũ cốc nguyên hạt
Bánh mì nâu
Trứng ốp la / trứng luộc
Sữa chua và trái cây
Gà nướng hoặc áp chảo, hải sản

Bữa sáng ở khách sạn “miễn phí” thật
không thể cưỡng lại được. Bạn đã trả tiền
cho họ, chỉ cần xuống sảnh và một bữa
sáng nóng hổi, thơm phức đang chờ đón
bạn. Sao mà phàn nàn được nữa?

Nhưng nên nhớ, kể cả khi bạn đang ở
khách sạn năm sao thì còn lại Buffet
sáng của bạn thường không được làm
bằng những nguyên liệu chất lượng cao
(đừng khiến chúng tôi nhắc lại Quy tắc
Vàng), và nó có thể chứa đầy chất bảo
quản để giúp giữ độ tươi cho thực phẩm
- "Tươi" cả buổi sáng. 

Và đây là những thứ bạn có thể chọn
trong buffet sáng của mình:

 
4. Bữa sáng tại khách sạn

 

Xúc xích, thịt xông khói, thịt chế
biến
Ngũ cốc có đường
Bánh mì trắng
Cơm chiên và mì

Và đây là một số món bạn không
nên dùng:

5. Tránh xa Trà sữa
Điều này thì không cần

phải nói nữa đúng không :))
Hãy cố gắng đừng đụng tới

trà sữa bạn nhé!
 



C H Ú N G  T Ô I  H Y  VỌN G  RẰN G  ĐÂ Y

L À  MỘ T  K HỞ I  ĐẦU  TỐ T  C H O  BẠN

nhưng hãy nhớ rằng đây là những hướng dẫn chung và những lời khuyên này chỉ là
kiến thức cơ bản. Để có một kế hoạch được cá nhân hóa phù hợp hơn với bạn, vui lòng
nhấp vào link này để đặt lịch hẹn, lập một kế hoạch phù hợp với lối sống, sở thích và

mục tiêu của bạn.
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Train hard - Live smart

https://upfit.com.vn/dang-ky-ngay/

