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نقدم لكم في هذا الكتيب املبسط بعض اإلرشادات الغذائية والنصائح الهامة والتي وردت
في الوثائق الطبية العاملية ومنها مراجع منظمة الصحة العاملية ومايو كلينيك.

وسوف يتطرق الكتيب إلى ثالثة موضوعات هامة تتعلق بالغذاء الصحي وهي:
1.1كيفية اختيار األغذية الصحية للوقاية من األمراض املزمنة.
2.2بعض النصائح الغذائية الهامة واملوثقة من مراجع علمية موثوق بها إلنقاص الوزن.
3.3كيفية احلصول على طعام آمن.
نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم مبا حتتويه مادة هذا الكتيب.

كيفية اختيار األطعمة المضادة لألمراض
تشــير البحــوث إلــى أن تناول بعــض األطعمة ميكن أن يســاعد على خفــض خطر اإلصابة
بالعديد من األمراض.
وإليك بعض النصائح الغذائية التي تساعدك على توقي خطر اإلصابة باألمراض:

 .1تناول ما ال يقل عن أربع حصص من الخضراوات يومي ًا
حتتــوي اخلضــروات علــى نســبة
عالية مــن الفيتامينات واملعادن ،كما
حتتــوي علــى األليــاف التي تســاعد
على منع امتصاص الدهون وبالتالي
تقلــل (الكوليســترول) وهــي أيضــاً
منخفضة في الكوليسترول والدهون
والســعرات احلرارية .كما أنها تعتبر
مصــدر كبيــر للمــواد الكيميائيــة
النباتيــة ،تلــك املــواد التي يبــدو أنها
تساعد على احلد من خطر اإلصابة
باألمراض املزمنة مثل أمراض القلب
والسرطان والسكري.

مقدار احلصة من اخلضروات:
٭كوب من اخلضروات الورقية اخلضراء.
٭ 1/2كــوب مــن أنواع أخــرى مــن اخلضروات
املطبوخــة أو النيئــة كالبــازالء والفاصوليــا
وغيرها.
٭حبة طماطم كبيرة.
٭ 1/2كوب عصير طماطم.
٭حبتي جزر.
٭ 1/4كوب تبولة.
٭كــوب واحد مــن اخلضــراوات التاليــة :بصل،
فلفــل أخضــر ،باذجنــان ،فاصوليــا خضراء،
قرنبيــط ،خــس ،ملفــوف ،خيــار ،بروكلــي،
مشروم ،كرفس ،فجل.
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تنــاول مجموعــة متنوعــة مــن اخلضــروات
بألــوان مختلفة للحصول علــى جميع الفوائد
الصحية.

مقدار احلصة من اخلضروات

 .2تناول ما ال يقل عن ثالث حصص من الفواكه يومي ًا
حصة واحدة من الفواكه تعادل:

٭تفاحة متوسطة احلجم أو موزة أو برتقالة.
٭ 3/4كوب من عصير الفواكه.
٭تفاحة صغيرة احلجم.
٭ 3-2حبات متر.
٭خوخة متوسطة احلجم.
٭ 1/2موزة كبيرة أوموزة صغيرة.
٭ كمثرى متوسطة احلجم.
٭حبة كيوي.
٭شريحة مثلثة بطيخ.
٭ 4حبات مشمش.
٭ 1/2ماجنو صغيرة.
٭ 15حبة عنب صغيرة.
٭ 1/2حبة جريب فروت كبيرة.
٭ 1/2كوب فواكه معلبة.
٭ 12حبة كرز.
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٭حبتي تني متوسطة احلجم.
٭ 3/4كوب أناناس.
٭ملعقتي زبيب.
٭ 1/2كوب عصير تفاح.
٭ 1/3كوب عصير عنب.
٭ 1/2كوب عصير برتقال.
٭ 1/2عصير أناناس.
٭ 1/3كوب عصير برقوق.
٭ 3حبات برقوق مجففة.
٭حبتي تني مجفف.
٭ 4حبات مشمش مجففة.
٭ 1/3كوب عصير برقوق.
٭ 3حبات برقوق مجففة.
٭حبتي تني مجفف.
٭ 4حبات مشمش مجففة.

حتتــوي الفواكه على العديد مــن الفيتامينات
واملعادن واملواد املضادة لالكسدة واأللياف.
وباســتثناء عــدد قليل ،مثــل األفــوكادو وجوز
الهنــد ،فمعظــم الفواكــه خاليــة تقريبــا مــن
الدهــون .إال أن الدهــون املوجــودة فــي
األفــوكادو مثــ ً
ا هــي دهــون مفيــدة لصحــة
القلب والشــرايني .وتعتبر الفواكه هي مصدر
رئيسي ملركبات الفالفونويد ،التي قد تساعد

مقدار احلصة من الفواكه

على تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان.
ميكنك اختيار مجموعة متنوعة من الفواكه للحصول على معظم الفوائد الصحية.

 .3تناول األطعمة الغنية باألوميغا 3
أ .األسماك:

تناول ما ال يقل عن حصتني من األســماك كل أســبوع (احلصة تســاوي  100جرام تقريباً)
وخاصــ ًة األســماك الغنية باألحمــاض الدهنية أوميغــا  - 3مثل الســلمون والتونة والرجنة

بعض املصادر الغنية باألوميجا 3
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والســردين ،وهذه األنواع من األســماك تســاعد على تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ميكنك تناول األسماك املشوية أفضل من املقلية ،والطازجة أفضل من املعلبة.
مالحظــة :تنصــح إدارة الغــذاء والــدواء األمريكية ( )FDAالســيدات احلوامــل واألمهات
املرضعــات واألطفــال جتنــب ســمك املاكريل  ،وســمك القرش ،وســمك أبو ســيف وســمك
البالط (الباس الذهبي أو النهاش الذهبي) ،حيث أن تلك األنواع من األسماك حتتوي على
نسبة من الزئبق .وعادة ما يحتوي حلم التونا وتونة ألباكور على نسبة زئبق أكثر من التونة
اخلفيفة املعلبة.
ب .مصــادر أوميغــا  3-النباتيــة :تشــمل املصــادر النباتية ألوميغا  3زيــت الكانوال ،وبذور
الكتان وفول الصويا واجلوز (كله أو زيته).

 .4اختيار األطعمة الغنية بالحبوب الكاملة
إن تنــاول احلبــوب الكاملــة قد يقلل مــن خطر اإلصابة بأمــراض القلب واألوعيــة الدموية
ومرض داء السكري من النوع  2والسرطان.
باإلضافة إلى اخلبز ذو احلبوب الكاملة (اخلبز األسمر) .ميكن إضافة العديد من احلبوب
إلى نظامك الغذائي مثل الشــعير واألرز البني واحلنطة الســوداء والكينوا ومعكرونة القمح
الكامل.

بعض أنواع احلبوب الكاملة
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 .5استخدام طرق الطهي الصحية
هناك اآلن العديد من أساليب الطبخ السهلة والصحية التي ميكن استخدامها :

أ -استخدم أدوات الطهي الصحية

بدال من صب الزيت في مقالة عند طهي الطعام ،اســتخدم أجهزة التســوية بالبخار والتي
ال تســتخدم الزيت في القلي والتســوية .تذكر أن ملعقة كبيرة من الزيوت النباتية بها 120
سعرة حرارية و 14غراما من الدهون.

ب -استخدم بخاخ الطبخ النباتي

إن الرذاذ ملدة ثانية واحدة يعطي نفس الطعم وبه ســعرات حرارية قليلة جداً ويحتوي على
أقل من  1غرام من الدهون.

جـ -قلل من الزيت

ميكنك تسوية اخلضروات مثل البصل ،والفطر أو الكرفس في كمية صغيرة من املرق ،املاء،
صلصة الصويا بدالً من الزبد أو الزيت.

د -فكر في النكهات التي تغنيك عن الدهون

ميكنك استخدام نكهات البصل والثوم الطازج وجذر الزجنبيل ،الطماطم ،الليمون الطازج
والالمي ،نشا الذرة واللنب العادي اخلالي الدسم.

هـ -جرب طرق طهي مختلفة

ميكنك اســتخدام امليكروويف أو الطهي
بالبخــار .ثم إضافة النكهات مثل اخلل،
واألعشاب والتوابل.

و -تعديل الوصفات

فــي معظــم الوصفــات ،ميكنــك تقليــل
الســكر وامللح والدهون بنسبة الثلث إلى
النصف دون التضحية بالذوق.

التسوية بالبخار
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ز -التقليل من اللحوم احلمراء
تنــاول كميــات قليلــة مــن اللحــوم احلمــراء وخاصــة التي حتتــوي علــى الدهن واســتبدلها
باألســماك والدجاج .ميكنك تقليل كمية اللحوم في غذائك بإضافة الدواجن أو األســماك
ويطبخ املزيد من اخلضروات واألرز أو املعكرونة .أو استبدال اللحوم بالبقوليات مثل الفول
 -العدس  -الفاصوليا أو اللوبيا.

نصائح غذائية هامة إلنقاص الوزن
فيما يلي بعض النصائح الهامة إلنقاص الوزن:

 -1ال تتخطي وجبات الطعام

خالل النهار فإنك تكون نشــطا،وبالتالي يحتاج جســمك إلى السعرات احلرارية واملغذيات.
وقد تؤدي الوجبات املفقودة إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وقد تزيد من خطر السمنة.
تنــاول وجبــات الطعــام ،مبا في ذلك وجبة خفيفة صحية (مثل اخليــار  -اجلزر -الفواكه)،
فــي أوقــات منتظمة إلى حــد ما وهذا يقلل من تنــاول الوجبات اخلفيفــة االضطرارية مثل
الشيبسي والسكاكر واحللويات ،ويقلل أيضاً من حجم الوجبة األساسية وبالتالي من كمية
السعرات احلرارية الداخلة إلى اجلسم.

 -2احلد من استهالك اللحوم

تعتبــر اللحــوم هي مصدر رئيســي للدهون ،لذا يجــب أال تزيد كمية اللحــوم املتناولة يومياً

عــن  200-150جرام .وكبديل صحــي تناول املزيد من حصص اخلضار والفواكه واحلبوب
الكاملة.

 -3ال لتجويع نفسك

إذا كنت تتبع نظام غذائي صارم جدا ففي النهاية سوف تعود لتناول الطعام املنتظم .إذا لم
تتعلــم كيفيــة تناول مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية لفقدان الوزن فإنك لن تســتطيع
السيطرة على وزنك على املدى الطويل.

 -4مارس الرياضة بانتظام

بالرغــم مــن أننا نتحدث في هذا الكتيب عن املمارســات الغذائية الصحية إال أنه ال ميكننا
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أن نهمل دور الرياضة في حرق الســعرات احلرارية وبالتالي في الســير جنباً إلى جنب مع
نظام صحي غذائي سليم عندما نتحدث عن إنقاص الوزن.
إن ممارســة أي نوع من الرياضة يســاعد على حرق العديد من السعرات احلرارية .لتعزيز
فقدان الوزن من اجلســم والدهون فإنه يجب ممارســة الرياضة بشــكل معتدل ملدة تتراوح
مابني  30إلى  60دقيقة على األقل في معظم أيام األسبوع .املشي هو شكل جيد من أشكال
التمارين الرياضية.

 -5شرب املاء

إن شرب املاء مع الوجبة الغذائية ميكن أن يساعد على امتالء املعدة .كما أن شرب املاء قبل
األكل يبطئ وتيرة تناول الطعام حيث ثبت أن الذين يأكلون بسرعة مييلون إلى اإلفراط في
تناول الطعام وبالتالي يزيد وزنهم.

 -6ال تزن نفسك باستمرار

إن الــوزن اليومــي ميكــن أن يكون أداة مفيدة لبعــض الناس الذين يحاولــون انقاص وزنهم.
ولكن التحوالت اليومية في كمية املاء في اجلسم ميكن أن تبدو وكأنها كيلوجرامات زائدة.
لذا يجب أن تضع ذلك في االعتبار.وال حتاول أن تزن نفسك يومياً.
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كيف تتعامل مع الغذاء بأمان؟

فكــر دائمــاً فــي التعامــل اآلمن مع الطعــام من وقت التســوق إلــى الوقت الذي تتنــاول فيه
الطعام.

عند التسوق

٭ال تشــتري األغذيــة املعلبة إذا كانت
أغطيتها منتفخة.
٭يجــب تبريد املواد القابلة للتلف في
أقرب وقت ممكن بعد شراءها.
٭يجــب وضــع الفواكــه واخلضروات
الطازجة في أكياس بدال من وضعها
مباشــرة فــي عربــة التســوق ملنــع
التلــوث باجلراثيم األخرى املوجودة
في األطعمة األخرى املالمسة لها.

عند إعداد الطعام

٭اغسل يديك باملاء والصابون جيداً.
٭أشطف الثمرات التي تقوم بتقطيعها أو تقشيرها قبل وبعد التقشير.
٭اغســل الســكاكني وألــواح التقطيع بعــد التعامل مع اللحوم النيئة وقبــل إعداد األطعمة
األخرى التي تؤكل نيئة.
٭اغسل الصحون ومناشف املطبخ باستمرار.

عند الطهي

٭يجب طهي جميع اللحوم واللحوم املفرومة ،والهمبرغر جيدا.
٭عنــد شــي اللحــوم قد يكــون اللون خارجاً بنيــاً ولكن هذا ليس معنــاه أن اللحم قد نضج
متاماً ،لذلك استخدم مقياس حرارة اللحم لضمان تسوية اللحوم إلى ما ال يقل عن 70
درجة مئوية في أضعف نقطة لها.
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٭جتنب البيض غير املسلوق جيداً والذي يكون فيه الصفار سائ ً
ال.

عند تخزين الطعام

٭حتقق دائما من تواريخ انتهاء الصالحية.
٭ اســتخدم اللحــوم الطازجــة فــوراً أو جمدها في الفريزر من ثالثة إلى خمســة أيام بعد
الشراء.
٭اســتخدم الدواجــن الطازجة واألســماك فــوراً أو جمدها ملدة يوم واحــد إلى يومني بعد
الشراء.
٭يجب تبريد أو جتميد بقايا الطعام في غضون ساعتني من طبخها.

عند تناول الطعام في اخلارج

٭أطلــب إعداد اللحوم احلمراء إما متوســطة الطهــي ( )mediumأو مطهية جيداً (well

 .)doneتناول دائماً املأكوالت البحرية خارج املنزل بشرط أن يتم طهيها جيداً.

حفظ األطعمة آمنة أثناء التنزه أو اخلروج إلى البر

استخدم هذه النصائح لضمان تناول الطعام اآلمن أثناء خروجك للبر:
٭اســتخدم حافظــات تبريــد
(كوملــان) معزولة :ضــع الثلج أو
علــب الفريزيلــا اجملمــدة فــي
األعلى ،مع االحتفاظ باألطعمة
باردة على القاع.
٭أخرج العبوة من البراد مباشــرة
بــاردة أو مجمــدة وضعهــا فــي
الكوملان مباشرة.
٭لف جميع األطعمة بشكل منفصل بالبالستيك.
٭ال تضع األطعمة مباشرة فوق الثلج الذي قد يكون من مصدر مياه ملوث.
٭حافظ على اللحوم النيئة أو الدواجن أو السمك ملفوفاً بحيث ال يلوث األطعمة األخرى.
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٭ال تضع املبرد في دبة السيارة ولكن ضعه داخل سيارتك مع تشغيل املكيف البارد.
٭احتفظ باملبرد في الظل عند وصولك إلى مكان اخمليم ،مع احلفاظ على تغطيته دائماً.
٭حافظ على الطعام دائماً مغطى ،فقد يكون الذباب واحلشــرات األخرى ســبباً في نقل

بكتيريا الساملونيال إلى الطعام.
٭حافظ على األطعمة الساخنة دائماً ساخنة قدر اإلمكان باستخدام أوعية معزولة.
٭نظــف يديــك :دائماً اســتخدم املاء والصابــون وإن لم تتمكن من ذلك اســتخدم الكحول
املطهر لليد واملناشف قبل وبعد التعامل مع الغذاء.

تذكر قاعدة الساعتني:

أرجــع بقايــا الطعــام فــوراً إلــى املبــرد في أســرع وقت ممكن .إن ســاعتني فقــط هي احلد
األقصى من الوقت الذي يجب فيه ترك الطعام دون تبريد ،وســاعة واحدة إذا كانت درجة
احلرارة  30درجة مئوية أو أعلى .أما إذا ذاب الثلج في الكوملان أو أصبحت الفريزيلال غير
مجمدة فإن الطعام يعتبر قد تعرض للتلف ويجب التخلص منه.
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