سلسلة كتيبات التوعية الصحية ()1

نصائح غذائية

لمرضى ارتفاع الكوليسترول
إعداد :د .عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن
اختصاصي الصحة العامة

الكوليسترول ...ماهو؟
الكوليسترول هو مادة شمعية ،تشبه الدهن .والكوليسترول عموماً هو مادة مفيدة يحتاجها
اجلســم لبنــاء غشــاء اخلليــة ،ويدخــل في تكويــن فيتامني  ،Dكمــا يدخل أيضاً فــي تركيب
الهورمونات اجلنسية وهورمونات الغدة اجلاركلوية واألحماض الصفراوية.
وينتج الكبد معظم الكوليسترول الذي يحتاجه اجلسم ليعمل بصورة طبيعية .هذا باإلضافة
إلى الكوليســترول الذي نتناوله في غذائنا ليك ِّونا معاً الكوليســترول الكلي والذي يظهر في
الدم وهذا ما نسميه «كوليسترول الدم».
ويتكون كوليسترول الدم من اآلتي:
 .1البروتينات الدهنية عالية الكثافة ( :)HDLsوهي مايعرف أيضاً بالكوليسترول «املفيد
أو اجليــد» وهــو مينــع ترســب الكوليســترول علــى األوعية الدمويــة ،مما يقلل مــن خطورة
أمراض القلب.
 .2البروتينــات الدهنيــة منخفضــة الكثافــة ( :)LDLsحيــث أن الكوليســترول والدهــون
مــن البروتينــات الدهنيــة منخفضــة الكثافة هي املصدر الرئيســي للترســب علــى األوعية
الدمويــة مما يتســبب في انســدادها؛ ولهذا تســمى البروتينات الدهنيــة منخفضة الكثافة
بالكوليسترول «الضار».
LDL
ينقل الكوليسترول من
الكبد إلى الدم

الكوليسترول اجليد ()HDL
والكوليسترول الضار ()LDL

HDL
يزيل الكوليسترول من الدم
إلى الكبد الذي يقوم بتكسيره
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 .3الدهون الثالثية :وهي نوع آخر من الدهون في الدم ،والذي تستخدمه العضالت ليمد
اجلسم بالطاقة .ولكن زيادة الدهون الثالثية ينذر بخطر اإلصابة بالنوبات القلبية.
جدول ( )1القيم الطبيعية ملستويات الكوليسترول في الدم

الكوليسترول الكلي
الكوليسترول « HDLالنافع»
الكوليسترول « LDLالضار»
الدهون الثالثية

أقل من  5.2مللي مول /لتر
( 200مج/ديسيلتر)
أكثر من أو يساوي  1.0مللي مول/لتر
( 40مج  /ديسيلتر)
أقل من  3.4مللي مول  /لتر
( 130مج /ديسيلتر)
أقل من  3,2مللي مول  /لتر
( 130مج  /ديسيلتر)

ماذا يعني ارتفاع الكوليسترول في الدم؟
إن ارتفاع مســتوى الكوليســترول في الدم يعني أنه لدى املريض كوليسترول زائد عن حاجة
اجلسم .وكلما زادت نسبة الكوليسترول في الدم كلما زاد خطر اإلصابة باألمراض القلبية.
ارتفاع الكوليسترول في الدم  ...لماذا يُقلق؟
عندما تزيد نســبة الكوليســترول في الدم فإن الكوليســترول الزائد يترسب مع الزمن على
جــدران األوعيــة الدمويــة .تلــك الترســبات التي تســمى «اللويحــات أو الصفائح» ،تســبب
تضيــق فــي األوعيــة الدمويــة ويجعلها أقــل مرونة وهو مايســمى «تصلب األوعيــة الدموية
أو  ،»Atherosclerosisوهــو مــا ينتــج عنــه بــطء فــي جريان الدم فــي األوعيــة الدموية أو
انســدادها ،ولــو حدث انســداد في األوعية املغذية للقلب (الشــرايني التاجيــة) وهي األكثر
تعرضاً لالنسداد نظراً لصغر قطرها حتدث األزمات القلبية.

كيف نقلل من الكوليسترول؟
بالرغم من أن كبار الســن وهؤالء الذين لديهم تاريخ عائلي لإلصابة باألمراض القلبية هم
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عرضة الرتفاع كوليســترول الدم إال أن منط احلياة التي يعيشــها اإلنســان هو الذي يحدد
مدى اخلطر.

ويتلخــص منــط احلياة الصحية الصحيحة لتجنب اإلصابة بارتفاع الكوليســترول وبالتالي
اإلصابة باألمراض القلبية في رباعية شهيرة :
احلفــاظ علــى الــوزن املثالــي :إن تقليــل الوزن الزائد يســاعد على تقليل الكوليســترول
الكلي والكوليســترول الضار والدهون الثالثية أيضاً .وهذا لن يُ َحســن من احلالة الصحية
فقط وإمنا سيجعل الفرد يبدو حسن املظهر مما يشعره بأنه في صحة جيدة.
الغــذاء الصحــي :وهــو موضوعنا الرئيســي في هــذا الكتيب حيث أننا ســوف نركز على
الغــذاء الصحــي للوقاية من ارتفاع الكوليســترول وبالتالي حماية القلــب واألوعية الدموية
من خطر اإلصابة بالتصلب القاتل.
والغذاء الصحي للتقليل من الكوليسترول يتلخص في الثالثية التالية:
 .1دهون أقل :يجب احلد من تناول كل أنواع الدهون ســواء كانت املشــبعة أو غير املشــبعة.
كما يجب اســتبدال بعض الدهون املشــبعة بالدهون الغير مشبعة (سنذكرها تفصي ً
ال فيما
بعد).
ﺗﻨﺎول اﻟﻐﺬاء
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺗﻨﺎول
اﻟﺪﻫﻮن

اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮزن اﳌﺜﺎ

ﳕﻂ اﳊﻴﺎة
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﺧﲔ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
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 .2كوليســترول أقل :يوجد الكوليســترول في املنتجات احليوانية فقط .واملصادر الرئيسية
للكوليســترول تشــمل اللحوم ،وخاص ًة أعضاء اجلســم مثل :الكبدة ،املخ ،الكالوي ،األمعاء

والقلــب ،وصفــار البيــض ،منتجــات األلبان واألســماك ،احملاريــات ،الربيــان (اجلمبري)،
الكابوريــا (القبقــب) والدهــون احليوانيــة .إن تنــاول كميات كبيــرة من الكوليســترول يرفع
الكوليسترول الكلي في الدم ،ولذلك يجب حتديد متوسط كمية الكوليسترول التي تتناولها
مــن األغذيــة اليوميــة بـــ  300مج/اليــوم .واجلدول التالــي يبني محتوى بعــض األغذية من
الكوليسترول ليساعدك على حتديد الكمية املعقولة التي يجب تناولها يومياً.
جدول ( )2محتوى بعض األغذية من الكوليسترول

اجملموعة
البيض

اللحوم والدجاج

النوع
بيض الدجاج
بياض البيض
صفار البيض
بيض البط
الكبد (الضأن)
الكِ لية (الضأن)
املخ (الضأن)
حلــم الفخــذ محمــر

(الضأن)
حلم بقري مفروم مدهن
بالفرن
حلم العجل مطبوخ بدون

الكوليسترول (مج)
املعيار الكمي
212.5
بيضة واحدة  50جرام
صفر
بيضة واحدة  33جم
212.5
بيضة واحدة  17جم
618.8
بيضة واحدة  70جم
371
 100جرام
337
 100جرام
1352
 100جرام
 100جرام

97 - 90

 100جرام

99

 100جرام

73

دهن
 100جرام
حلم املاعز
 100جرام
حلم األرنب مطبوخ
دجاج محمر بدون جلد  100جرام
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57
82
85

اجملموعة
األسماك
واملأكوالت البحرية

النوع
بط محمر بدون جلد

املعيار الكمي
 100جرام

سمك زبيدي

 100جرام

 100جرام
سمك هامور
 100جرام
ساملون معلب
سردين معلب بالزيت  100جرام
تونة خفيف معلب بالزيت  100جرام
 100جرام
أم الربيان مطبوخ
 100جرام
ربيان مطبوخ
 100جرام
كافيار
 1كوب
احلليب ومشتقاته حليب كامل الدسم
حليب قليل الدسم  1 %1كوب
 1كوب
حليب خالي الدسم
 1كوب
قيمر
 1ملعقة طعام
زبد
 1كوب
كرمية مخفوقة
 1كوب
روب كامل الدسم
 1كوب
روب قليل الدسم
شريحة  20جرام
جنب شيدر
 1ملعقة طعام
جنب كاسات
 1ملعقة طعام
جنب فيتا
نصف كوب
آيس كرمي فنيليا
 1ملعقة طعام
مايونيز

الكوليسترول (مج)
89
83
47
44
142
18
90
195
588
33
10
4
329
328
46
31
13
21
16
8
29
8
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دﻫﻮن
أﻗﻞ

أﻟﻴﺎف
أﻛ

ﻛﻮﻟﻴﺴول
أﻗﻞ
 .3أليــاف أكثــر  :توجــد األليــاف بكثــرة فــي الشــوفان ،والشــعير والفواكــه واخلضــراوات
والبقوليــات كالفــول والعــدس واحلمــص والفاصوليا واللوبيــا ،وكذلك في القمــح الكامل.
وتعمل تلك األلياف على تسريع إزالة الكوليسترول من الدم.
التوقف عن التدخين والكحول:
يدمــر التدخــن جدران األوعية الدموية ،مما يجعلها أكثر عرضة لترســيب الدهون عليها.
فاجلــدران الســليمة مــن الداخل يصعب ترســب أي مــادة دهنية عليها ولكــن إذا كانت تلك
اجلــدران متآكلــة بفعل التدخني فإن ترســيب لويحات الدهون يكون أكثر ســهولة وســرعة.
كما أن التدخني يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول النافع  HDLفي الدم ويقلل بالتالي
التأثير الواقي ضد تصلب األوعية الدموية.
أما شرب الكحول فإنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو عامل مساعد في تصلب الشرايني،
كمــا أن املشــروبات الكحولية حتتوي أيضــاً على العديد من الســعرات احلرارية التي تعمل
على زيادة الوزن مما يزيد من عوامل اخلطورة لتصلب األوعية الدموية.
الرياضة:
دلت األبحاث احلديثة أن عدم ممارسة الرياضة له عالقة وثيقة مبستوى الكوليسترول في
الدم؛ فكلما مارســنا الرياضة ارتفع مســتوى الكوليســترول النافع  ،HDLوالعكس صحيح،
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كما أن الرياضة تعمل على حتسني الدورة الدموية وتقلل من الوزن الزائد .ويُنصح بضرورة
املشي أو الهرولة  30دقيقة يومياً ملدة خمسة أيام في األسبوع للحفاظ على مستوى طبيعي

للكوليسترول في الدم.
باإلضافــة إلــى كل ذلــك فــإن احملافظة على الصحــة ،ومعاجلة أمراض مثــل ارتفاع ضغط
الدم وتناول العالج ملرضى السكري بانتظام للمحافظة على نسبة السكر معتدلة في الدم،
كل هذه األمور تعمل على احملافظة على مســتويات الكوليســترول في الدم .هذا باإلضافة
إلى تناول األدوية املوصوفة لتخفيف نسبة الدهون والكوليسترول حسب إرشادات الطبيب
املعالــج .ولكــن األهــم مــن ذلــك أن تنــاول األدويــة ال يعنــى التراجع عــن مبدأ منــط احلياة
الصحية ،وال يغني عن ممارسة الرياضة أو االعتدال في األكل أو التوقف عن التدخني.

الدهون في غذائنا:
كل الدهون (الشــحوم) والزيوت حتتوي على خليط من دهون مشــبعة ودهون غير مشــبعة،
أحاديــة ومتعــددة بنســب مختلفــة .حتتوي بعــض أنواع الغــذاء على دهون مشــبعة أكثر من
غيرهــا .إن نــوع وكميــة الدهون في الغذاء ميكن أن تؤثر على مســتويات الكوليســترول في
الدم ،ومن الضروري احلد من تناول كل أنواع الدهون املوجودة في غذائنا.
أﻧﻮاع
اﻟﺪﻫﻮن

ﻏ
ﻣﺸﺒﻌﺔ

ﻣﺸﺒﻌﺔ
SFA

اﻟﺰﺑﺪة  -اﻟﺴﻤﻦ
زﻳﺖ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ
زﻳﺖ اﻟﻨﺨﻴﻞ

أﺣﺎدﻳﺔ
اﻟﻼ  -ﺗﺸﺒﻊ
MUFA

ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻼ  -ﺗﺸﺒﻊ
PUFA
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الدهــون املشــبعة ( : )SFAتوجــد تلــك الدهــون بشــكل أساســي فــي املنتجــات احليوانيــة
مثــل الزبــدة ،الســمن ،القشــدة ،الدهن في اللحوم ،الدســم فــي احلليب ومنتجــات األلبان
(االجبــان) .والدهــون النباتية مثــل زيت جوز الهند وزيت النخيل وزبــدة الكاكاو غنية أيضاً
بالدهون املشــبعة .إن تناول الدهون املشــبعة بكميات كبيرة يرفع مســتويات الكوليســترول
الكلي والكوليسترول الضار أيضاً.
الدهــون الغيــر مشــبعة (عديــد الالتشــبع) ( :)PUFAتوجــد تلــك الدهــون أساســاً فــي
املكســرات ،احلبوب والبذور مثل بذر د ّوار الشــمس و فول الصويا ،الذرة والسمســم .بعض
الدهــون فــي األســماك الدهنية مثل الســردين ،الســاملون املاكريــل والرجنة حتتــوي أيضاً
علــى كميــات كبيرة من الدهون الغير مشــبعة عديدة الالتشــبع تســمى األحمــاض الدهنية
(أوميجــا ،)3-Omega 3-والتــي تقلل من تكون اجللطات الدموية وتقلل من خطر الســكتة
القلبية .وعموماً فإن ( )PUFAتساعد على التقليل من كوليسترول الدم.
الدهون الغير مشبعة (أحادية الالإشباع) ( :)MUFAتوجد تلك الدهون في زيت الزيتون،
زيت الكانوال ،زيت الفســتق ،زيت الفول الســوداني ،زيت السمســم ،اللوز واألفوكادو .ب ّينت
الدراسات أن ( )MUFAميكن أن تقلل من الكوليسترول الضار ( )LDLوترفع الكوليسترول
املفيد (.)HDL
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75

70%
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3

72

62

91

58

40%

33

68

30%
51

48

32

10
19

زيت جوز الهند

50%

الزبدة

زيت النخيل

السمن البقري زيت الفول
السوداني
غير مشبعة أحادية

10%

15

15

13

12

زيت فول
الصويا

زيت الزيتون

زيت الذرة

زيت عباد
الشمس

غير مشبعة متعددة

20%

7
زيت الكانوال

0%

دهون مشبعة

شكل ( :)1مقارنة بني الدهون املوجودة في الغذاء  -الحظ أن الدهون األكثر فائدة واألقل ضرراً هي التي
حتتــوي على اللونــن األصفر( )PUFAوالرصاصي ( )MUFAأما الدهون املشــبعة (باللون األحمر) فهي
األكثر ضرراً.

العادات الغذائية الصحية
نصائح للتقليل من الدهون والكوليسترول في غذائك (جدول )2
اللحوم والدواجن:
٭قلــل مــن تناول اللحوم احلمــراء (البقر ،الغنــم ،البط واألوز) قدر اإلمــكان ،تناولها مرة
أســبوعياً ،والتتنــاول منها ســوى قطعة ( 100جــرام) أي بحجم راحة اليــد في كل مرة.
فاللحــوم احلمــراء حتتــوي على نســبة أعلى من الدهون عــن اللحوم البيضــاء (الدجاج
والرومي).
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٭اختــر القطعيــات األكثر ليونة (طراوة) مثــل اخلاصــرة ( )Loin & Sirloinأو الدائرية
(.)Round
٭جتنب تناول السجق والنقانق ،حلم الالنشون.
٭يجب إزالة الدهن من اللحم ،واجللد من حلم الدواجن.
٭يجب االمتناع قدر اإلمكان من تناول األحشاء :مثل الكبدة والكالوي واملخ وغيرها.
٭ال داعــي لتنــاول اللحــوم يومياً كما يفعــل البعض ولكن يجب أن تكون هنــاك أيام نتناول
فيها البقوليات بدي ً
ال عن اللحوم.
األسماك:
٭تنــاول األســماك علــى األقل مرتني فــي األســبوع وخاص ًة أســماك الســردين واملاكريل
والساملون.
البيض:
٭التتنــاول أكثــر مــن  3-2بيضات كاملة في األســبوع .ومبا أن الكوليســترول املوجود في
البيض مصدره األساسي هو الصفار ،لذا فمن املستحسن تناول البياض الذي ال يحتوي
على الكوليسترول أو الدهون إطالقاً وميكن تناول البياض بأي كمية وبال حدود.
الدهون والزيوت:
في املنزل
٭استخدم دهون وزيوت أقل في الطبخ.
٭ضع الزبدة أو السمن بكميات قليلة جداً.
٭قلل من اســتخدام اإلضافــات أو املنكهات الدهنية والتي حتتــوي على الكرمي واملايونيز
على السلطة.
٭اســتبدل احلليــب كامــل الدســم وحليــب جــوز الهنــد باحلليب قليــل الدســم  /والروب
(الزبادي) قليل الدسم ،وخاصة عند االستخدام في عمل البشاميل أو احللويات.
٭قلــل مــن تنــاول الدهون املشــبعة (الزبدة  -الســمنة  -زيت جــوز الهند  -زيــت النخيل)
وتســتبدل بدهون غير مشــبعة (املارجرين ،زيت الكانوال ،زيت الذرة ،زيت الزيتون ،زبدة
الفول السوداني ،زيت الصويا).
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خارج املنزل:
٭ال تتناول األطعمة املقلية بعمق (البطاطا  -الدجاج املقلي) إال مرة كل شهر مث ً
ال  -حاول
طلب البطاطس املسلوقة بدالً من املقلية.
٭استبدل النودلز املقلية بشوربة النودلز.
٭عنــد طلــب طعام مــن قائمة الطعــام باملطاعم حــاول أن تطلب اللحوم املشــوية بدالً من
املقلية.
٭امتنــع عن تنــاول املعجنات احملتوية على الكرميات والقشــدة ،واحللويات املصنوعة من
حليب جوز الهند.
٭تناول الفواكه الطازجة وسلطة الفواكه بدالً من الكيكات واملعجنات واحللويات الشرقية.
منتجات األلبان:
٭استخدم احلليب خالي الدسم أو قليل الدسم واألجبان قليلة الدسم (مثل اجلنب القريش).
٭اســتبدل مبيضــات القهــوة الكرمييــة باحلليــب قليــل الدســم أو خالي الدســم (حتتوي
مبيضــات القهــوة على  %35دهون علــى األقل ومعظمها دهون نباتيــة مهدرجة وبالتالي
فهي مشبعة  -ويظن البعض أن تلك املبيضات خالية من الدهون ولكن العكس صحيح).
٭استبدل احلليب احمللى املكثف باحلليب خالي الدسم أو قليل الدسم.
بعض األفكار لطرق إعداد الطعام:
٭بدالً من القلي العميق اســتبدل طرق القلي بأي من طرق إعداد الطعام التالية :الســلق،
الطبخ بالبخار ،الشوي ،اخلبز ،القلي بالتحريك باستخدام كمية بسيطة من الزيت.
٭استخدم أواني طبخ ال يلتصق فيها الطعام للتقليل من استخدام زيت الطبخ.
٭أزل الطبقة الدهنية من أعلى الشوربة (احلساء) أو املرق.
٭وحملبي السمك أو الدجاج املقلي املقرمش :ضع السمك في الكورن فليكس أو البقسماط
ثم ضعه في الفرن .أما الدجاج فأزل اجللد ثم ضعه في خليط من احلليب خالي الدسم
اخمللوط بالتوابل واألعشــاب ثم ضعه في البقسماط أو الكورن فليكس ثم ضعه لينضج
في الفرن.
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٭هناك بعض األواني التي يتم تســوية البطاطس فيها باســتخدام كمية بســيطة جداً من
الزيت تقدر بـ  %3من كمية الزيت املستخدم في القلي العميق ،وبالتالي تطهي البطاطس
واللحوم بطريقة صحية بدالً من القلي العميق.

واجلدول ( )3التالي يوضح النظام الغذائي للمرضى الذين لديهم نســبة كوليســترول أعلى
مــن املعــدالت الطبيعيــة .وذلــك للوقاية مــن اخملاطر التي قــد يتعرض لها من جــراء تناول
وجبات حتتوي على نســب عالية من الكوليســترول .ويعتبر تنظيم الغذاء لألشخاص الذين
يعانون من ارتفاع نســبة الدهون والكوليســترول بالدم هو بداية الطريق للوقاية من أمراض
القلب والشرايني.
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اجملموعة

جدول ( :)3النظام الغذائي النموذجي املتبع ملرضى ارتفاع الكوليسترول

تناول بكثرة
(مفيدة)

تناول مرتني أو ثالثة تناول باعتدال مرة أو أقل أحرص على أال تتناول
(ضارة)
أسبوعي ًا
أسبوعي ًا
الزيتون

شراب الفاكهة والفاكهة
املكسوة بالسكر واألفوكادو

الشبسي والبطاطا
املقلية بالزيت

احلبوب

املكسرات

اخلضروات كل الفواكه واخلضراوات الطازجة
واجملمدة واملعلبة واجملففة خاصة
والفواكه
البازالء والفاصوليا والفول
والعدس والبطاطا اخملبوزة خاصة
القشرة

الطحني الكامل.-دقيق الشوفان .اخلبز األبيض .الدقيق احلبوب املكسوة بالسكر.
اخلبز األسمر .املكرونة السمراء .األبيض .األرز األبيض .البسكويت العادي قليل
السكر.
املكرونة.
رقائق اخلبز .احلبوب الكاملة.
دقيق الذرة.

اجلوز(عني اجلمل) .الكستنا (أبو
فروة)

البسكويت احللو.
البسكويت احملشو
بالكرمي.البسكويت مع
اجلنب.
جوز الهند.

الفستق واللوز والبندق.
والكازو.
الروبيان املسلوق واملشوي
واحملار والقبقب واخلثاق
والقواقع والتونة بالزيت.

األسماك

البطارخ (الكافيار).
الروبيان املقلي كبير
احلجم.

السمك املقلي بزيت
كافة أنواع األسماك الطازجة
املشوية واملدخنة (الرجنة) واملعلبة الذرة وزيت عباد
الشمس والصويا
(التونة والسردين باملاء).
والزيتون.
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تناول بكثرة
(مفيدة)

الدجاج .الديك الرومي .حلم
العجل .األرانب .بدائل اللحوم
بفول والصويا.

احلليب املقشود .حليب فول
الصويا.اجلنب القريش قليل
الدسم .اللنب قليل الدسم .بياض
البيض.

اجملموعة

اللحوم

منتجات
األلبان
والبيض

الدهنيات

االجبان متوسطة
الدسم(اجلنب الهولندي
األصفر واجلودا واجلنب
املدهون) احلليب املركز
واحمللي املقشود.

كل أنواع السمن
واملرجرين والزبد ومرق
اللحوم.

احلليب واللنب كامل
الدسم .القشدة.
واجلنب الشيدر وجنب
القشدة واحلليب
املكثف.

حلم البقر .حلم اجلمل .النقانق .البط .اإلوز.
اللحم املفروم خالي الدهن .املخ فطائر اللحم.
اللحم السمني .جلد
الكبد .الكلى
الدجاج.السالمي.
الدهون الظاهرة على
اللحم.

تناول مرتني أو ثالثة تناول باعتدال مرة أو أقل أحرص على أال تتناول
(ضارة)
أسبوعي ًا
أسبوعي ًا

حليب نصف دسم

املرجرين .والسمن
الغني بالدهون غير
املشبعة .زيت الذرة.
زيت عباد الشمس.
زيت فول الصويا .زيت
الزيتون.
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تناول بكثرة
(مفيدة)

الشوربة اخلالية من الدسم

اخلميرة .خالصة حلم البقر.
اخمللالت.

الشاي .القهوة .املياه املعدنية.
عصير الفاكهة غير احمللى.

اجملموعة

األطعمة
اجلاهزة

احللويات
واملعلبات
واملدهونات.

املشروبات

مسحوق الشوربة في
املغلفات.

احللويات املغلية وأقراص الشوكوالتة .الطوفي.
الفاكهة والعسل واملربى .كراميل الزبدة .أصابع
جوز الهند.

احللوى والبودجن
والكعك والصلصات
املصنوعة من احلليب
كامل الدسم والسمن
والزبد .املايونيز.
البوظة.

تناول مرتني أو ثالثة تناول باعتدال مرة أو أقل أحرص على أال تتناول
(ضارة)
أسبوعي ًا
أسبوعي ًا
احللوى والبودجن
والكعك والبسكويت
والصلصات املصنوعة
فقط من الزيوت
املسموحة.
عجائن السمك أو
اللحم.زبدة الفول
السوداني.املربى
خفيفة السكر.

املشروبات التي حتتوي
املشروبات احملالة.
على القشدة.
عصير الفاكهة .مشروبات
الشوكوالتة.
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