َت ْثقِيف المرضى ومقدمي الرعاية

ُك ْل بالطريقة التي تناسبك لصحة أفضل
تلعب األغذية التي تأكلها ونمط الحياة الذي تختاره دورا رئيسيا في الحفاظ على الصحة .يؤدي اتباع الخيارات الصحية إلى:


تقليل خطر اإلصابة باألمراض المزمنة.
o



ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان لها عالقة بالنظام الغذائي الذي نتبعه واألغذية التي نتناولها.

التحكم في أعراض الحاالت الطبية.
o

ارتفاع ضغغغغط الدم وارتفاع السغغغكر في الدم وارتفاع الكوليسغغغترول يمكن تخفيف حدتها من خالل انتقاا النظام الغذائي الذي نطبقه واألغذية التي
نأكلها.

نبين لكم أدناه  6خطوات لتحسغغغغغغغين الصغغغغغغغحة بصغغغغغغغفة عامة وتلغغغغغغغمل كيفية التحكم في الوزن والتحكم في مقادير األطعمة التي نتناولها وفهم
المعلومات المكتوبة على بطاقات األغذية وزيادة النلغغاط البدني واتباع اختيارات غذائية صغغحية .ونعرض لكم أيضغغ ا بعضغغ ا من أكثر األسغغ ئلة
تكرار ا عن أنماط الحياة الصحية .وفي نهاية هذه الوثيقة نقدم لكم  3نماذج لقوائم من الوجبات الصحية ل تجربتها.

لمزيد من المعلومات عن الخيارات الغذائية الصحية اطلب من الممرضة الكتيب التالي تناول الطعام الجيد أثناا عالج السرطان وبعده.

الخطوة  :1الوصول إلى الوزن الصحي والحفاظ عليه
ترتبط زيادة الوزن أو فقدانه بالنظام الغذائي والتمارين البدنية؛ فإذا حصغغغغغلت عل ى سغغغغغعرات أكثر مما يحتاجه الجسغغغغغم فم ن المحتمل أن يزيد وزنك.
يقت ضي الو صول إلى الوزن ال صحي تناول سعرات أقل وزيادة الن لاط البدني أو االثنين معا  ،وهناك الكثير من الفوائد ال صحية الناجمة عن الحفاظ
على الوزن الصحي وتلمل تقليل خطر اإلصابة بالعديد من األمراض المزمنة .قد تزيد السِ ْم َن ٌة من خطر التعرض لما يلي:


سرطان القولون ،والثدي ،والبروستاتا ،والمريا



أمراض القلب



السكري



ارتفاع ضغط الدم
س أثناا النوم
ِطاع الن َف ِ
ا ْنق ِ




العديد من األمراض المزمنة مثل الربو و ِا ْلتِهابُ ال َم َفاصِ ل وأمراض المَرَ ارَ ة

تحديد مؤشر كتلة الجسم ()BMI
مؤلغغغغر كتلة الجسغغغغم عبارة عن مقياس لمقدار الدهون في الجسغغغغم بناا على طول اللغغغغخ
اللخ

وزنه صحي ا أم ال .يتراوح مؤلر كتلة الجسم الصحي لللخ

ووزنه ،ويُمك ن أن يسغغغغاعد في معرفة ما إذا كان

البالغ بين  18.5إلى . 24.9

حدد مؤلغغغغر كتلة الجسغغغغم لك في الجدول البياني الوارد أدناه .أوال انظر إلى الطول في العمود األيسغغغغر .انظر إلى العمود التالي على نفس
السطر وحدد وزنك.
بعد ذلك انظر إلى مؤلر كتلة الجسم ذي الصلة في قمة العمود الخا

بك .هذا هو مؤلر كتلة الجسم لك.

إذا كان مؤشر كتلة الجسم لك يتراوح بين  18.5إلى  24.9فإن وزنك يعتبر طبيعي ا .
إذا كان مؤشر كتلة الجسم لك يتراوح بين  25إلى  29.9فإن وزنك يعتبر زائد ا .
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إذا كان مؤشر كتلة الجسم لك  30أو أكثر فإنك تعاني من ال ِ
س منة.
لنفترض جدال أن طولك  65بوصغغة  5أقدام 5 ،بوصغغاتو ووزنك  168رطال فإن مؤلغغر كتلة الجسغغم لك هو  . 28وهذا يعني أنك تعاني
من زيادة الوزن .وينبغي أن تضع نصب عينيك هدف الوصول إلى مؤلر كتلة للجسم في الحدود الطبيعية.
إذا كان مؤ لر كتلة الج سم لك أكثر من  25ابحث عن األوزان المالئمة لمؤ لر كتلة الج سم ال صحي بما يتنا سب مع طولك .وهذا يجب
أن يكون الوزن الذي تسعى للوصول إليه.
طبيعي
19

20

21

22

جدول مؤشر كتلة الجسم
وزن زائد
28
27
26
25
24
23
وزن الجسم (رطل)

29

30

BMI
الطول
(بوصة)
143 138 134 129 124 119 115 110 105 100
96
91
58
148 143 138 133 128 124 119 114 109 104
99
94
59
153 148 143 138 133 128 123 118 112 107 102
97
60
158 153 148 143 137 132 127 122 116 111 106 100
61
164 158 153 147 142 136 131 126 120 115 109 104
62
169 163 158 152 146 141 135 130 124 118 113 107
63
174 169 163 157 151 145 140 134 128 122 116 110
64
180 174 168 162 156 150 144 138 132 126 120 114
65
186 179 173 167 161 155 148 142 140 130 124 118
66
191 185 178 172 166 159 153 146 144 134 127 121
67
197 190 184 177 171 164 158 151 149 138 131 125
68
203 196 189 182 176 169 162 155 153 142 135 128
69
207 202 195 188 181 174 167 160 157 146 139 132
70
215 208 200 193 186 179 172 165 162 150 143 136
71
221 213 206 199 191 184 177 169 166 154 147 140
72
227 219 212 204 197 189 182 174 174 159 151 144
73
233 225 218 210 202 194 186 179 179 163 155 148
74
240 232 224 216 208 200 192 184 184 168 160 152
75
246 238 230 221 213 205 197 189 189 172 164 156
76
المصدر :المبادئ الطبية لتحديد وتقييم وعالج زيادة الوزن وال ِس منة لدى الكبار :تقرير الدالئل .المعاهد الوطنية للصحة.1998 ،

سمنة
ِ
35

40

167
173
179
185
191
197
204
210
216
223
230
236
243
250
258
265
272
279
287

191
198
204
211
218
225
232
240
247
255
262
270
278
286
294
302
311
319
328

تحديد السعرات الحرارية التي تحتاجها
إن تحديد عدد السغغغعرات التي يحتاج إليها الجسغغغم قد يمنع زيادة الوزن أو فقدانه .وهناك  3500سغغغعر حراري في الرطل الواحد من وزن
الجسغغغغغغم ،وهذا يعني أنه في حالة تناول  500سغغغغغغعر حراري إضغغغغغغافية في اليوم من أي نوع من الطعامو قد يزيد وزنك بمعدل رطل في
األسبوع.
وتؤثر الفئة العمرية وكتلة العضالت ومقدار ونوع التمارين التي تمارسها والصحة ككل في تحديد ما تحتاج إليه من سعرات حرارية .وبصفة عامة
كلما زاد العمر كلما قلت السغغعرات الحرارية المطلوبة للجسغغم ،ولكن إذا كانت لديك الكثير من العضغغالت أو تبذل نلغغاطا بدنيا كبيرا فإنك تحتاج إلى
مقدار أكبر من السعرات الحرارية .استخدم هذه المعادلة لحساب عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إليها كل يوم:
وزن جسمك بالرطل ×  = 12االحتياجات التقريبية اليومية من السعرات الحرارية
إذا كنت ترغب في فقدان الوزن قلل السغغغعرات الحرارية التقريبية التي تحتاج إليها بمعدل  500سغغغعر حراري .إذا كنت ترغب في زيادة وزنك
قم بزيادة السعرات الحرارية التقريبية التي تحتاج إليها بمعدل  500سعر حراري.
لنفترض جدال أن وزنك  150رطال :


 150رطال ×  1800 = 12سعر حراري االحتياجات التقريبية اليومية لكو



لفقدان الوزن 1800 :سعر حراري  500 -سعر حراري =  1300سعر حراري في اليوم



لزيادة الوزن 1800 :سعر حراري  500 +سعر حراري =  2300سعر حراري في اليوم

 2من 16

Eat Your Way to Better Health

ُك ْل بالطريقة التي تناسبك لصحة أفضل

الخطوة  :2التحكم في مقادير الطعام التي تتناولها
قد يؤدي تناول سغغغغغغغغعرات أكثر من اللز و م من أي أطعمة إلى زيادة الوزن .لكي تتجنب زيادة الوزن فالبد من التحكم في مقادير األطعمة
التي تتناولها.
يبين الجدول البياني التالي مقدار الطعام المساوي لـ  1من حجم وجبة الطعام.
المجموعة الغذائية

الطعام

مقدار وجبة طعام واحدة

خبز ،وحبوب ،واألرز ،والمعكرونة

الخبز

لريحة واحدة

الحبوب ساخنةو

½ كوب

الحبوب الغذائية "القمح والذرة وغيرها" باردو

وقية واحدة  2/1كوب إلى كوب كامل على حسغغغغغب نوع
الحبوبو

المعكرونة

½ كوب

األرز

½ كوب

مطهية أو غير مطهيةَ ،م ْفرُومة

½ كوب

العصير

¼ كوب

غير مطبوخة ،بأوراق

كوب

مفرومة ،أو مطهية أو غير محالة معبأة

½ كوب

الفواكه الجافة

¼ كوب

عصير الفواكه

¾ كوب

متوسط ،طازج

1

اللبن أو الرَ ْوب

كوب

األجبان الطبيعية موتزاريال ،وسغغغغغغويسغغغغغغري ،ومونسغغغغغغتر ،ولغغغغغغيدر،
وبروفولون ،وجودةو

½  1وقية

األجبغغان المطبوخغغة أو المعبغغأة األجبغغان األمريكيغغة ومعظم األجبغغان
القابلة للفردو

 2وقية

الفول المطبوخ

½ كوب

اللحوم أو األسماك المطبوخة

 3وقية

البيض

1

المكسرات

 3/1كوب

زبدة الفول السوداني

ملعقتان كبيرتان

الخضروات

الفواكه

اللبن والرَ ْوب والجبن

اللحم الخغغغغالي من الغغغغدهن والغغغغدواجن
واألسماك والفول والبيض والمكسرات
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استعن باألمثلة التالية من العناصر المستخدمة في حياتنا اليومية للمساعدة على تحديد مقادير الوجبات:

ثالث وقيات من اللحوم تعادل حجم
مجموعة من ورق اللعب تقريبا.

كعكة متوسطة الحجم تعادل حجم كرة
الهوكي تقريبا.

ثالث وقيات من األسماك تعادل حجم
دفتر الليكات تقريبا.

كوب واحد من الفواكه أو الخضروات
أو الحبوب يعادل حجم كرة بيسبول
تقريبا.

وقية واحدة من األجبان تعادل حجم
الدمينو تقريبا.

ملعقة صغيرة من الزبدة تعادل حجم
زهر النرد تقريبا.

الخطوة  :3فهم ملصقات بيانات األطعمة
يُمكن أن تسغغغغغغغاعد قرااة وفهم بطاقات بيانات األطعمة في اتخاذ قرارات سغغغغغغغليمة من ناحية اختيارات األطعمة .تبين بطاقة البيانات الواردة أدناه المحتويات
الغذائية من كوب واحد من المعكرونة والجبن .تلير األسهم إلى الخانات الموجودة في الجهة اليمنى ،والتي تلرح المقصود بكل سطر.
قد يكون عدد الحص في العلبة خادعا في بعض األحيان .العبوات التي تلبه حجم وجبة
واحدة قد تكون في الغالب  2أو .3
القيمة اليومية المئوية هي دليل استرلادي لمقدار المواد المغذية في حجم وجبة واحدة من
الطعام .على سبيل المثال يبين ملصق بيانات الطعام وجود  %20للكالسيوم .يعني هذا أن
حصة الطعام تحتوي على  %20من الكالسي وم الذي يحتاجه الجسم كل يوم .تقوم القيم
اليومية المئوية على نظام غذائي من  2000سعر حراري يوميا للبالغين األصحاا.
نوع الدهون في األطعمة التي تتناولها مهم أيض ا .اختر المنتجات التي تحتوي على 3
غرام أو أقل من الدهون واختر المنتجات التي تحتوي على أقل مقدار من الدهون الملبعة
والتقابلية.
اإلكثار من األطعمة الليفية و/أو الفيتامينات و/أو المعادن أفضل بنسبة تصل إلى
 %100من القيمة اليوميةو .اختر األطعمة التي تحتوي على نسبة ال تقل عن  %25من
واحد أو أكثر من هذه الفئات.
اإلقالل من السكر أفضل .اجعل األطعمة أو الملروبات التي تحتوي على أكثر من 15
غرام سكر لكل حصة للمناسبات الخاصة.
يتضمن هذا النسبة ا لمئوية لتوصيات القيمة اليومية اإلجمالية لكل عنصر غذائي عندما
يأكل اللخ  2000سعر حراري في اليوم.

يبين الملصغغق الغذائي هذا أن المعكرونة والجبن بها نسغغبة عالية من الدهون الكلية ،والدهون الملغغبعة ،والدهون التقابلية ،كما أنها ال تحتوي على أي
ألياف .نظرا لما يحتويه من نسبة دهون عالية وانعدام األلياف فيه فإن هذا النوع من الطعام ال يدخل ضمن وصفات الطعام الصحية.

الخطوة  :4كن نشيطا
النلاط البدني عنصر ضروري في نمط الحياة الصحي .إذا قضى اللخ
فإنه يسغغغتطيع الحفاظ على لياقته ،ويمكن أن يحرق اللغغغخ

وقت ا ال يقل عن  30دقيقة من التمارين الخفيفة في معظم أيام األسبوع

 150سغغغعر حراري تقريب ا أو حوالي  1000سغغغعر حراري في األسغغغبوع عند القيام

بتمارين خفيفة.


إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزنك الحالي فالبد أن تقضغغي مدة ال تقل عن  60دقيقة في القيام بتمارين بين الخفيفة واللغغديدة في معظم أيام
األسبوع.
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إذا كنت ترغب في فقدان الوزن فالبد أن تقضغغي فترة تتراوح بين  60إلى  90دقيقة على األقل في تمارين األنلغغطة بين الخفيفة إلى اللغغديدة
كل يوم.

صالة كمال األجسام ليست المكان الوحيد الصالح لتنفيذ التمارين .إليكم بعض األنلطة التي تتيح إمكانية تنفيذ تمارين تتراوح بين الخفيفة إلى اللديدة:


اصعد على درج الساللم بدال من المصعد.



انزل من الحافلة أو مترو األنفاق قبل المحطة المقصودة بمحطة واملي بقية الطريق.



اذهب إلى العمل أو المدرسة أو المتجر ملي ا أو ُخ ذ حيواناتك األليفة في نزهة ملي.



املي مليا نليطا لمسافة  2ميل في  30دقيقة.



زيادة الوقت المخص



خذ اس تراحات "لممارسة النلاط" في العمل.



اسبح في لفات لمدة  20دقيقة.



املي بالدراجة الهوائية لمسافة  4أميال في  15دقيقة.



العب الكرة الطائرة لمدة  45دقيقة.



العب كرة السلة لمدة تتراوح بين  15إلى  20دقيقة.

للمهام المنزلية مثل الكنس والمسح وتنظيف األتربة وغسل األطباق  45إلى  60دقيقةو.



الرق



كنس أوراق النباتات أو غيرها من أعمال فناا المنزل لمدة  30دقيقة.

لمدة  30دقيقة.

الخطوة  :5اتباع الخيارات الغذائية الصحية
تحجيم كمية االستهالك من الدهون والزيوت
كل الدهون يوجد فيها نفس العدد من السغغغغعرات الحرارية ،ولكن بعض الدهون صغغغغحية أكثر من غيرها .قلل من إجمالي مقدار الدهون في النظام
الغذائي الذي تتبعه .قلل مقدار الدهون الملغغبعة التي تأكلها .تقليل الدهون وخاصغغة الدهون الملغغبعة يحافظ على صغغحة القلب ويجعل الحفاظ على
الوزن سهال.
س ْي ُء "
الكوليسترول "الجيد" مقارنة بالكوليسترول "ال َّ
الكوليسترول هو مادة ملابهة للدهن ،وال يوجد إال في األطعمة ذات المصدر الحيواني مثل اللحوم والبيض ومنتجات األلبان .ويتحرك الكوليسترول في الدم
في حِزم ُتسمى بالبروتينات اللحمية .هناك نوعان من البروتينات اللحمية" :الجيدة" و"السيئة".


البروتينات اللحمية منخفضة الكثافة  LDLو تندرج تحت الكوليسترول "السيا" ،وقد تؤدي إلى انسداد اللرايين وتُ سبب أمراض قلبية.



البروتينات اللحمية عالية الكثافة HDLو تندرج تحت الكوليسترول "الجيد" ،وهي تقلل الكوليسترول في الجسم.

أنواع الدهون
الدهون األحادية غير المشبعة مصدرها نباتي ،وتوجد غالب ا في:


الزيتون



زيت الزيتون



زيت الكانوال



الفول السوداني



زيت الفول السوداني
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تقلل هذه الدهون من إجمالي مستويات الكوليسترول بصفة عامة ومن الكوليسترول منخفض الكثافة ،وال تقلل من مستوى الكوليسترول عالي الكثافة في
الجسم.
الدهون المتعددة غير المشبعة مصدرها نباتي أيضا ،وتوجد فيما يلي:


زيت الذرة



زيت القرطم



زيت عباد اللمس



زيت فول الصويا

تقلل هذه الدهون من مستويات الكوليسترول بصفة عامة وال تزيد من مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة.
الدهون المشبعة توجد في:


دهون اللحوم والدجاج



اللبن كامل الدسم ومنتجات األلبان



الزبدة



لحم الخنزير



زيوت جوز الهند وزيوت النخيل وزيوت نواة النخيل

تناول األطعمة التي تحتوي على دهون ملبعة أكثر من الالزم قد يزيد من مستويات الكوليسترول بصفة عامة والكوليسترول منخفض الكثافة.
الدهون التقابلية تتكون عند إضافة الهيدروجين إلى الزيت ،و ُتسمى أيضا بالدهون أو الزيوت "المهدرجة جزئيا" .الدهون التقابلية توجد في:


الكثير من األغذية المقلية والمخبوزة والمصنعة



السمن الصناعي النباتي والمنتجات الملابهة لل ُز ْبدَة

ترفع الدهون التقابلية من مستويات الكوليسترول بصفة عامة ومن مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة ،وقد تقلل أيضا من مست وى الكوليسترول
عالي الكثافة في الجسغغم .اختر األغذية المكتوب عليها "صغغفر  0و دهون تقابلية" على الملصغغق الغذائي .حاول تجنب األغذية المصغغنعة التي تحتوي
على زيوت مهدرجة جزئيا مثل بعض المخبوزات المقرملغغغغغة والبسغغغغغكويت المقرم" "الكوكيز" وزبدة الفول السغغغغغوداني واألغ ذية المجمدة المغطاة
بالخبز.
األحماض المشبعة بدهون أوميجا 3-ضرورية للصحة الجيدة وخاصة لصحة القلب ،وهي توجد بصفة رئيسية في األسماك الزيتية .نوصي بتناول كمية ال تقل
عن حصتين مكونتين من  4وقيات من السمك الغني بأوميجا  3في األسبوع .تلمل األسماك التي يوجد بها أحماض ملبعة بدهون أوميجا  3ما يلي:


السالمون



التونة



الماكريل

األغذية التي تحتوي على مقادير أقل من األحماض الملبعة بدهون أوميجا  3تلمل ما يلي:


الخضروات الخضراا المورقة



ال جوز
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فول الصويا



حبوب ال َك ت ان

األحماض المشببببعة بدهون أوميجا 6-ضغغغرورية أيضغغغا للصغغغحة الجيدة ألن الجسغغغم ال ينتا هذه األحماض ،ولكن جسغغغم اإلنسغغغان ال يحتاج إال القليل منها .وتوجد
األحماض الملبعة بدهون أوميجا 6-في زيوت الخضروات والسمن الصناعي النباتي والمواد المخبوزة واألغذية المصنعة.
ما هو مقدار الدهون المناسب؟
إجمالي الدهون


قد تكون نسبة تتراوح بين  %20إلى  %35من نظامك الغذائي من الدهون.
o

إذا تناولت  1200سعر حراري في اليوم فإنك قد تأكل كمية تتراوح بين  26إلى  46غرام ا من الدهون في اليوم.

o

إذا تناولت  2000سعر حراري في اليوم فإنك قد تأكل كمية تتراوح بين  44إلى  78غرام ا من الدهون في اليوم.

الدهون المشبعة


قد تكون نسبة  %10أو أقل من إجمالي الدهون في نظامك الغذائي من الدهون الملبعة.
o

إذا تناولت  1200سعر حراري في اليوم فإنك قد تأكل كمية تصل إلى  12غرام ا من الدهون الملبعة في اليوم.

o

إذا تناولت  2000سعر حراري في اليوم فإنك قد تأكل كمية تصل إلى  20غ رام ا من الدهون الملبعة في اليوم.

الدهون األحادية والمتعددة غير المشبعة
بينما ال نوصغغغغغي بمقادير معينة من هذه الدهون فإن هذه اإلرلغغغغغادات توصغغغغغي بتناول األغذية الغنية بهذه الدهون الصغغغغغحية مع الحفاظ على الحدود
الطبيعية إلجمالي الدهون.
نصائح لتقليل الدهون من النظام الغذائي


تقليل األغذية القابلة للفرد التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون .وتلمل هذه األغذية:
o

الزبدة

o

السمن الصناعي النباتي

o

جبن القلدة

o

المايونيز

o

إضافات السلطة "دريسنا"



اختر األجزاا الطرية من اللحوم مثل الدجاج بدون جلد أو الديك الرومي واألسماك.



تناول مقدار ال يزيد عن  18وقية من اللحوم الحمراا في األسبوع.



إزالة الدهون والجلود من اللحوم قبل طبخها.



خبز األغذية أو لُ ِو يَها تحت النيران أو فوق النيران أو طهيها بالبخار أو سلقها.



قلي األطعمة في الطاسة بمواد طبخ غير قابلة لاللتصاق وتجنب القلي العميق.



إضافة نكهات أكثر إلى األطعمة من خالل استخدام األعلاب والتوابل بدال من الزبدة أو الزيت.



استخدم الفواكه أو عصائر الفواكه في تتبيلة اللحوم .جرب عصير الكيوي أو البابايا أو الليمون أو عصير الليمون المالح.



استخدم مرقة الخضروات أو عصير الطماطم منخفض الصوديوم بدال من الزبدة أو الزيت لطهي الخضروات واللحوم والمأكوالت البحرية.



قم بتبريد اللوربات في الثالجة وإزالة طبقة الدهون التي تتكون فوقها.



قم بعمل البيض المخفوق أو بيض األومليت باستخدام صفار بيض واحد واثنين من بياض البيض .أو استخدم منتجا بديال للبيض.
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اختر التونة المعبأة أو السردين المعبأ في المياه بدال من تعبئته في الزيت ،أو بدال من ذلك قم بتفريغ التونة المعبأة أو السردين المعبأ من الزيت الموجود
فيها لتقليل الدهون.



استخدم زيت الكانوال أو الزيتون في الطبخ .هذه الزيوت يوجد فيها أقل قدر من الدهون الملبعة.

الفواكه والخضروات
يساعد تناول عدة أنواع من الخضروات والفواكه في حماية الجسم من األمراض المزمنة .وتتميز الخضروات والفواكه بأنها:


غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المضادة لألكسدة والمواد الكيميائيٌّة النباتية مواد جيدة توجد في األغذية النباتية فقطو



غنية باأللياف



منخفضة السعرات والدهون والكوليسترول

تناول مقدار ال يقل عن ½  2كوب من الخضغغروات وكوبين من الفواكه في اليوم .إضغغافة الفواكه والخضغغروات إلى معظم الوجبات الرئيسغغية
والوجبات الخفيفة التي تتناولها .تناول الخضغغغروات والفواكه الكاملة أو المقطعة بدال من عصغغغرها .ال تحتوي العصغغغائر على أية ألياف أو بها
كمية قليلة منها ،وهذه األلياف مهمة لصحة األمعاا.
ض الفوليك والبوتاسغيوم ،وهذه العناصغر
تبين القائمة أدناه أفضغل مصغادر الخضغروات والفواكه لفيتامين "أ" كارتنويداتو وفيتامين سغي وحَ ْم ِ
المغذية من المهم وجودها في نظامك الغذائي.

مصادر الغذاء
العنصر المغذي
 الخ ضروات المورقة ذات اللون األخ ضر الداكن :ال سبانخ ،الكرنب ،اللِ ْفت ،البوركولي ،الخردل
فيتامين "أ"
َ
الهنديَ ،
والخس ذو الورق األخضر
الخس ال َبلَدِي،
 الفواكه البرتقالية :المانجوَ ،لمام ،الملم" ،فاكهة الكريب الحمراا أو َ
الزهْ ِري
 الخضروات البرتقالية :الجزر ،البطاطا الحلوة ،ال َقرْ ع
 الطماطم ،منتجات الطماطم ،الفلفل األحمر الحلو
 البروكولي ،الفلفل ،الطماطم ،الكرنب ،ملفوف بروكسيل ،والبطاطس
فيتامين سي
 الحَ مْضِ يات ،فواكه الكيوي ،الفراولة ،الكنتالوب ،الجوافة
ُورق :الخس البلدي ،اللِ ْفت ،السبانخ
 ال ُخضَار الم ِ
 الفول والبازالا المطبوخ والفول السوداني
حمض الفوليك
 الخضروات المورقة ذات اللون األخضر الداكن :السبانخ ،الخردل ،الخس البلدي
 البازالا الخضراا
 البرتقال وعصير البرتقال
 البطاطس الحلوة أو البيضاا المطبوخة ،الخضروات الخضراا المطهية ،قرع اللتاا البرتقالو
البوتاسيوم
 الموز ،موز الهند ،الفواكه المجففة مثل الملغغغغغغم" والقراصغغغغغغيا ،والبرتقال وعصغغغغغغير البرتقال،
والكنتالوب ،ولمام كوز العسل
 الفول المطبوخ مثل الفول المخبوزو وفول الصويا والعدس
 الطماطم ومنتجات الطماطم
المصدر :المبادئ التوجيهية الغذائية لألمريكيين .وزارة الزراعة األمريكية.2010 ،

توصغغغغي المبادئ الغذائية لألمريكان بأن يتناول اللغغغغخ

الكثير من الخضغغغغروات والفواكه في إطار اتباع خطة طعام صغغغغحية ،ويلغغغغمل هذا اختيار

مجموعة متنوعة من الخضغغغروات والفواكه ،ويسغغغتطيع اللغغغخ

القيام بذلك من خالل اختيار ألوان مختلفة من الفواكه والخضغغغروات مثل األخضغغغر

الداكن واألحمر والبرتقالي .تحتوي البقوليات الفول ،العدسو أيضغغا على الكثير من الفيتامينات والعناصغغر المغذية األسغغاسغغية ويجب أن تكون جزا ا
من النظام الغذائي.
أسبوعيا يجب أن تشمل الوجبات الغذائية ما يلي:


 3أكواب من الخضروات ذات اللون األخضر الداكن البروكولي ،السبانخ ،الكرنب ،اللفتو



كوبان من الخضروات ذات اللون البرتقالي الفاتح الجزر ،البطاطا الحلوة ،القرع اللتويو



 3أكواب من البقوليات العدس ،الفاصوليا الحمراا ،الفاصوليا اللائعة ،حم
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 3أكواب من الخضروات النلوية الذرة ،البطاطس ،البازالا الخضرااو



½ 6أكواب من الخضروات األخرى الطماطم ،البصل ،ال َقرْ َن ِبيط ،الفول األخضرو

انظر نماذج قوائم الطعام أدناه في نهاية هذا الكتيب لالطالع على أفكار حول كيفية إضافة هذه األطعمة إلى نظامك الغذائي.
األلياف والحبوب الكاملة
األلياف جزا مهم من النظام الغذائي ألنها:


تساعد في تنظيم تحركات األمعاا وتمنع حدوث اإلمْساك



تعطي إحساس ا باللبع



تساعد في فقدان الوزن



يُمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول



يُمكن أن تقلل من خطر اإلصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسِ منة

األغذية النباتية هي أفضغغغل مصغغغادر األلياف .تناول مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة وحبوب الطعام والبقوليات والمكسغغغرات والبزور عالوة
على الخضروات والفواكه يمنح الجسم ما يحتاجه من ألياف.
تعتمد االحتياجات من األلياف على مقدار السغغعرات الحرارية التي تتناولها .فالنسغغاا تحتاج عادة إلى  25جراما تقريبا من األلياف في اليوم في حين
يحتاج الرجل حوالي  35جرام من األلياف في اليوم.
وينبغي تناول الحبوب الكاملة لضغغغغمان تناول القدر الكافي من األلياف ،ألنها تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف أكثر مقارنة بالحبوب المصغغغغفاة
أو المعالجة .يُرجى قرااة ملصغغغغغغغقات المكونات الغذائية للمنتجات بعناية لمعرفة ما إذا كانت األغذية التي تختارها تحتوي على حبوب كاملة أم ال.
يجب أن يكون مكتوبا على ملصغغغغغقات المنتجات الغذائية كلمة "كامل" قبل اسغغغغغم الحبوب .فمثال عند اختيار خبز أو معكرونة مصغغغغغنوعين من القمح
يجب أن يُدون على ملصق بيانات المنتا عبارة "حبوب قمح كاملة" وليس "دقيق قمح غني".
إلضافة المزيد من األلياف والحبوب ال كاملة في نظامك الغذائي:


ُك ْل أغذية مثل الخبر المصغغنوع من حبوب قمح كاملة واألرز البني واللغغعير واللغغوفان الكامل واللغغوفان المجرو" وحبوب النخالة
وال ف ُ َ
ل ار.



جرب الفطائر أو الفطائر الرقيقة "المفنز" أو مخلوط الخبز المصنوعة من حبوب القمح الكاملة أو دقيق القمح األسود.



اختر حبوبا كاملة مثل اللعير وأضف كمية قليلة من الفواكه المجففة أو المكسرات المحمصة.



أَضِ فْ الفول إلى األرز والمعكرونة والسلطة واللوربات.



اختر الفواكه والخضروات الطازجة بدال من العصائر.

قم بزيادة الكمية التي تستهلكها من األلياف تدريجي ا والرب مقدار ا ال يقل عن  64وقية من السوائل  8كؤوس كاملةو يومي ا .
استخدم هذا الجدول البياني الختيار األغذية التي تعتبر مصادر جيدة لأللياف.
كمية األلياف

الطعام

حجم الوجبة

 2إلى  3غرامات

الموز

 1متوسطة
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 4إلى  5غرامات

 6غرامات

البروكولي أو ال َقرْ َن ِبيط

½ كوب

الكسكسي أو المعكرونة أو مَعْ َكرُو َنة سباغيتي

 1كوب مطبوخ

ملم" مجفف

½ كوب

إناناس طازج

 1كوب

الفول األخضر

½ كوب

الدراق أو الخوخ

 1متوسطة

البرتقال

 1متوسطة

جزر نِيا

 1متوسطة

السبانخ أو الكرنب

½ كوب

الخبر المصنوع من حبوب كاملة

لريحة واحدة

الخرلوف

 1كوب

التفاح

 1متوسطة

البطاطس المخبوزة مع القلرة

 1متوسطة

العنب البري

 1كوب

األرز البُني

 1كوب

رقائق النخالة

½ كوب

ال َف ِريك

½ كوب

البنجر المطبوخ

 1كوب

التين المجفف

2

التوت البري الطازج

 1كوب

البازالا الخضراا

½ كوب

المانجو

 1متوسطة

اللوفان المجرو"

 1كوب مطبوخ

الفراولة

 1كوب

اللعير

 1كوب مطبوخ

البرقوق المعلب

 1كوب

البذور المطبوخة :الفاصغغغوليا الحمراا ،الفاصغغغوليا البيضغغغاا ،اللوبياا ،الفاصغغغوليا ½ كوب
اللمالية ،فاصوليا البنتو
الخوخ المجفف
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توت العليق الطازج

 1كوب

العدس

½ كوب مطبوخ

حبوب القمح المقطعة

 1كوب

المعكرونة المصنوعة من حبوب كاملة

 1كوب مطبوخ

الخبر البلدي من حبوب القمح الكاملة

بقطر  8بوصة

الملح والبوتاسيوم
يحتاج الجسم إلى بعض الملح ولكن اإلفراط في استخدامه قد يزيد من خطر اإلصابة بما يلي:


ارتفاع ضغط الدم



ب االحْ تِقانِي
َف َل ُل ال َق ْل ِ



الجلطة



أمراض الكلى

يتكون الملح من عنصغغغري الصغغغوديوم والكلوريد .يحتاج الجسغغغم إلى ِ 2300م ل ِّيجرام تقريب ا من الصغغغوديوم في اليوم أو حوالي معلقة صغغغغيرة من
الملح .ويحتوي النظام الغذائي المتوسغغغط في الواليات المتحدة األمريكية على كمية تتراوح بين  3000إلى  7000مليجرام من الصغغغوديوم يوميا.
وتلير ملصقات المكونات الغذائية إلى كمية الصوديوم في حجم وجبة الطعام وليس مقدار ال ملح .األغذية المنخفضة في الصوديوم أقل من 140
مليجرام أو  %5من القيمة اليوميةو بها نسبة منخفضة أيض ا من الملح.
وال يلغكل الملح الطبيعي الموجود في األغذية إال نسغبة  %10تقريب ا من الملح الذي نحصغل عليه في اليوم العادي .وعند إضغافة الملح إلى األطعمة
التي نتناولها ،فإننا نضيف نسبة أخرى تتراوح بين  %5إلى  ،%10وتأتي نسبة الـغغغغغغغ  %75المتبقية في نظامنا الغذائي من الملح الذي تتم إضافته
أثناا التصنيع .ويوجد في الوجبات السريعة واألغذية المعبأ ة والمصنعة نسبة عالية من الملح والصوديوم؛ حيث يوجد في برجر الجبنة من الوجبات
السريعة والحجم المتوسط من بطاطس األصابع الفرنسية حوالي  1370مليجرام من الصوديوم.
نصائح لتقليل كمية الملح في نظامك الغذائي:


ال تُ ضِ ف ملح ا إلى الطعام على المائدة.



تجنب تحضير وطب خ الطعام مع إضافة الملح.



استخدم أعلابا وتوابل طازجة إلضفاا النكهات.



اقرأ ملصقات المنتجات الغذائية لجميع األغذية المعبأة لمعرفة كمية الصوديوم في كل وجبة.



الغغتري األغذية المكتوب على ملصغغقاتها "صغغوديوم منخفض" و"صغغوديوم منخفض للغاية" و"خالية من الملح" و"خالية من الصغغوديوم".
األغذية منخفضة الصوديوم بها نسبة تقل عن  140مليجرام من الصوديوم في كل وجبة.



ص ويَا وإضافات السلطات "دريسنا" ألنها تحتوي عادة على نسبة عالية من الصوديوم.
ص ُة ف ُو ِل ال ُّ
ص لْ َ
قلل كمية الكاتلب و َ



ير ال ُم قَ د د ،ولحوم الالنلون المصنعةو.
قلل األغذية المخللة وال ُم َم ل حة الكرنب المخلل ،والمخلالت ،والهوت دوج ،و ل َ حْ مُ ال خِ ْن ِز ِ



عندما تتناول الطعام خارج البيت اختر األغذية الخا ل ِ صة وتجنب الصغل صات وال َت وَ اب ِل .اطلب من النادل عدم إضغافة المزيد من الملح إلى
طعامك.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغغغغغغط الدم ،اختر األ غذية التي تحتوي على نسغغغغغبة منخفضغغغغغة من الصغغغغغوديوم بطبيعتها وتكون غنية بالبوتاسغغغغغيوم.
البوتاسيوم هو أحد المعادن التي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم في الحدود الطبيعية .توصي وزارة الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية
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 USDAو بأن يحصغغل البالغون على كمية ال تقل عن  4700م ليجرام من البوتاسغيوم يومي ا  .حتى إذا لم تكن تعاني من ارتفاع ضغغغط الدم فإن
األغذية الغنية بالبوتاسغغغغغيوم يجب أن تظل جزا ا من نظامك الغذائي .وإذا كانت تسغغغغغاورك بعض اللغغغغغكوك حول ارتفاع ضغغغغغغط الدم تحدث مع
الطبيب أو الممرضة للتأكد من ذلك .أضف بعض ا من األغذية الغنية بالب وتاسيوم الواردة أدناه إلى نظامك الغذائي.
األغذية الغنية بالبوتاسيوم
الطعام (وجبة طعام بحجم ½ كوب)

كمية البوتاسيوم

الموز

 420مليجرام

البنجر األخضر

 290مليجرام

ملم" مجفف

 375مليجرام

البرتقال

 335مليجرام

األجا

 400مليجرام

المجفف

السبانخ

 420مليجرام

البطاطا الحلوة

 700مليجرام

الطماطم بقطر  3بوصةو

 300مليجرام

معجون الطماطم

 660مليجرام

الفاصوليا البيضاا

 600مليجرام

البطاطس البيضاا

 610مليجرام

قرع اللتاا

 330مليجرام

الكالسيوم وفيتامين د
يحتاج الجسغغغم إلى الكالسغغغيوم في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على قوة العظام واألسغغغنان وصغغغحة العضغغغالت وعمل األعصغغغاب .وعندما ال يحصغغل
على كمية كافية من الكالسغغغغغيوم في نظامه الغذائي فإن الجسغغغغغم يعوض ذلك من خالل سغغغغغحب الكالسغغغغغيوم من العظام ،وإذا لم يتم تعويض

اللغغغغغخ

الكال سيوم الذي تم سحبه من خالل النظام الغذائي فإن العظام قد ت صبح ضعيفة و َه لة .وت سمى هذه الحالة بوهن العظام ،وهي تجعل ال لخ

أكثر

عرضة لكسور العظام.
تتكون معظم كتلة العظام في فترات الطفولة وبداية البلوغ ،ولكن ال يفوت اآلوان أبدا لتحسغغين صغغحة العظام .ولذا ُك ْل األغذية الغنية بالكالسغغيوم وفيتامين د .ولغغارك في
األنلطة اليومية للمحافظة على الوزن من خالل استعمال الرجلين مثل الملي العادي أو الملي السريع أو رفع األثقال أو قفز الحبال لتقوية عظام الجسم.
إليكم بعض النصائح إلضافة المزيد من الكالسيوم إلى النظام الغذائي:


تناول مقدارا يتراوح بين  2إلى  3حص غ

على األقل من منتجات األلبان خالية الدسغغم أو منخفضغغة الدسغغم يوميا .يلغغمل ذلك اللبن أو الزبادي أو الجبن .إذا كنت

تعاني من ملكالت في تحمل اللَ ْك ُتوز سكر موجود في منتجات األلبانو حاول تناول المنتجات الخالية من اللَ ْك ُتوز مثل لبن ® Lactaidأو منتجات فول الصويا.


اللوز والخضروات المورقة وفول الصويا والسردين المعلب والسالمون مصادر جيدة أيضا للكالسيوم.



األغذية مثل الحبوب وعصير البرتقال تحتوي عادة على كميات إضافية من الكالسيوم.



يحتاج الكثير من الناس ،بما في ذلك النساا خالل فترات سن اليأس ،إلى مكمالت الكالسيوم .تحدث مع الطبيب أو اختصاصي التغذية الذي يتابع حالتك لمعرفة
المزيد عن احتياجاتك من الكالسيوم.

إذا لم يكن هناك فيتامين د فإن الجسغغم لن يسغغتطيع امتصغغا

الكالسغغيوم الموجود في النظام الغذائي ،ويوجد فيتامين د في منتجات األلبان ا ل معززة

وبعض األسغغماك الدهنية ،ومع هذا فإن معظم الناس يحصغغلون على كل ما يحتاجونه من فيتامين "د" من ألغغعة اللغغمس .فإذا كنت ال تغادر المنزل،
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فقد تحتاج إلى تناول مكمل دوائي لفيتامين "د" .وربما تحتاج النسغغغغاا الالتي يرتدين أغطية من المالبس ألغراض دينية إلى الحصغغغغول على فيتامين
"د" من المكمالت.
يعرض الجدول الوارد أدناه المقدار اليومي المطلوب لللخ

من الكالسيوم وفيتامين "د" على حسب فئته العمرية.

المقدار اليومي الموصى به
الفئة العمرية

الكالسيوم

فيتامين "د"

 1إلى  3سنوات

 500مليجرام

 200وحدة دولية

 4إلى  8سنوات

 800مليجرام

 200وحدة دولية

 9إلى  18سنة

 1300مليجرام

 200وحدة دولية

 19إلى  50سنة

 1000مليجرام

 200وحدة دولية

 51إلى  70سنة

 1200مليجرام

 400وحدة دولية

أكثر من  70سنة

 1200مليجرام

 600وحدة دولية

المشروبات الكحولية
تعطي الملغغروبات الكحولية سغغعرات حرارية للجسغغم ولكنها تحتوي على القليل من العناصغغر المغذية .فإذا كنت تلغغرب الملغغروبات الكحولية فاعتدل
في الكميات التي تتناولها .وهذا يعني عدم تناول أكثر من ملغغروب واحد في اليوم بالنسغغبة للنسغغاا وعدم تناول أكثر من ملغغروبين في اليوم بالنسغغبة
للرجال .الملروب الواحد يعادل:


 12وقية من البيرة



 5وقيات من الخمرة



 1.5وقية من الكحول درجة 80

تلير القرائن المتاحة إلى أن اإلفراط في تناول الملروبات الكحولية قد يؤدي إلى:


التليف الكبدي



سرطان الفم



سرطان الرأس والرقبة



سرطان الم َِريا



سرطان الثدي القرائن المتوفرة ليست بنفس القوةو



سرطان القولون القرائن المتوفرة ليست بنفس القوةو

تلغغغغغير بعض الدراسغغغغغات إلى أن االعتدال في تناول الملغغغغغروبات ال كحولية قد يقلل من خطر اإلصغغغغغابة بأمراض القلب من خالل زيادة مسغغغغغتويات
الكوليسترول عالي الكثافة الكوليسترول الجيدو .ومع هذا فال نحبذ فكرة البدا في تناول الملروبات الكحولية إذا كنت ال تلربها بالفعل.

الخطوة  :6تنفيذ الخطة
هذه هي بعض اإلر لادات األ سا سية لنظام غذائي ونمط حياة صحيين ،ويف ضل ال سير في التغييرات تدريجيا من خالل التركيز على تغيير تلو اآلخر
في كل مرة .ضغغغغغغغع أهدافا لتحقيق النجاح .بمجرد أن تحقق أحد األهداف انتقل إلى الهدف التالي .إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من معلومات
واستلارات التغذية اتصل على رقم 212و  7071-639لتحديد موعد مع اختصاصي التغذية .ويقدم اختصاصي أو اختصاصية التغذية المساعدة لك
في التخطيط التباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين.
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األسئلة المتكررة
هل يجب أن آخذ الفيتامينات أو المعادن؟
النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من األغذية يلغغغغغغغمل عادة الكميات المالئمة من الفيتامينات والمعادن ،ولكن بعض الناس قد
تختلف متطلبات التغذية لديهم وقد يحتاجون إلى أخذ مكمل فيتامين أو معادن .تلمل األمثلة:


كبار السن



األلخا



النساا الحوامل أو الذين من المحتمل أن يصبحوا حوامل

الذين يوجد في جهازهم المناعي خلل ما



األلخا



النساا قبل سن اليأس



من يتناولون الملروبات الكحولية



النباتيين

الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة جد ا في السعرات الحرارية

تحدث مع الطبيب أو اختصاصي التغذية الملرف على حالتك لمعرفة ما إذا كنت تحتاج إلى أية معادن أو مكمالت غذائية.
هل أحتاج إلى غسيل تجاري لتقليل كمية المبيدات الحشرية على محصولي؟
غسل الخضروات والفواكه بالمياه فقط يقلل المواد المترسبة من مبيدات الحلرات عالوة على الغسيل التجاري.
هل الخضروات والفواكه الطازجة أكثر فائدة من الناحية الغذائية من تلك المجمدة أو المعلبة أو المجففة؟
تعتبر الخضغغغغروات والفواكه الطازجة أكثر فائدة من الناحية الغذائية ،ولكن المنتجات المجمدة والمجففة بدون الصغغغغلصغغغغات المضغغغغافة خيارات
صغغغحية أيضغغغ ا  .فهذه الخضغغغروات والفواكه يتم جمعها وتعبئتها عندما تكون طازجة للغاية وبذلك تحتفظ بالكثير من عناصغغغرها المغذية .تجنب
الخضروات المعلبة ،ألن معظمها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.
هل يجب أن أشتري الخضروات والفواكه العضوية فقط؟
المحاصيل العضوية يتم زراعتها باستخدام القليل من األسمدة وبدون مبيدات حلرية .وتلير بعض الدراسات إلى أن األغذية العضوية قد يوجد بها مقادير
أعلى من المواد الكيميائية النباتة مركبات موجودة في النباتات مفيدة للصغغغغغحةو ولكن ال توجد أبحاث كافية لدعم هذا الزعم في الوقت الحاضغغغغغر .و ُيفضغغغغغل
غسيل كل المحاصيل جيدا سواا كنت تلتري المحاصيل العضوية أو غيرها.
هناك بعض الخضروات والفواكه التي قد يوجد بها نسب عالية من ا لمبيدات الحلرية بما في ذلك:


الكرز



السبانخ



العنب



الكمثرى



الفراولة



التفاح



الدراق



البطاطس



ال َكرَ ْفس
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الفلفل الرومي



الخوخ



توت العليق

ربما ترغب في لراا هذه المحاصيل المنتجة بالطريقة العضوية.
هل يجب أن أشتري اللحوم ومنتجات األلبان الخالية من الهرمونات؟
يسغغغغاور الكثير من الناس قلق من الهرمونات التي يتم أضغغغغافتها على األغذية ،وال تسغغغغمح وزارة الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية بإعطاا الهرمونات للخنازير
والدجاج والديوك الرومي وغيرها من الطيور ،ولكن بعض الهرمونات قد يتم إعطاؤها للمالغغغية واألغنام .كمية الهرمونات الناتجة من األغنام والمالغغغية صغغغغيرة جدا
مقارنة بما ينتجه جسم اإلنسان كل يوم .فإذا كانت ال تزال تلعر ببعض المخاوف اختر نظاما غذائيا يعتمد على النباتات في معظمه .ويعني هذا أن يقوم النظام الغذائي
في معظمه على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور وتقليل كمية اللحوم المستهلكة.
هل النظام الغذائي النباتي صحي أكثر بالنسبة لي؟
ليس دائما .تلغغغغغغمل الكثير من النظم الغذائية الصغغغغغغحية المنتجات الحيوانية .وقد يقلل النظام الغذائي النباتي من خطر التعرض لبعض األمراض مثل أمراض القلب
وحصغغوات الكلى وحصغغوات المرارة ،ومن ضغغمن فوائده تقليل مقدار الدهون الملغغبعة والكوليسغغترول والبروتينات الحيوانية .يوجد في النظم الغذائية النباتية أيضغا قدر
أكبر من األجسام المضادة لألكسدة وحمض الفوليك والماغنسيوم والبوتاسيوم واأللياف .حاول تجربة نظام غذائي يعتمد في معظمه على المنتجات النباتية .تحدث مع
اختصاصي التغذية للتأكد من أن نظامك الغذائي النباتي أو نظامك الغذائي الذي يقوم في معظمه على النباتات يحتوي على كل العناصر المغذية الالزمة.

نماذج لقوائم الطعام
استخدم نماذج قوائم الطعام هذه لتساعدك في إضافة أغذية صحية إلى النظام الغذائي الذي تسير عليه ولتكون مصدر إلهام لوصفات تعدها بنفسك.
الوجبة
اإلفطار

نموذج قائمة الطعام رقم 1

نموذج قائمة الطعام رقم 2



كوب واحد من رقائق النخالة مع
ملعقتين كبيرتين من َ
الز ِبيب
½ كوب من اللبن خالي الدسم
 1موزة مقطعة
قهوة أو لاي مع اللبن خالي الدسم



سغغغغغغغلطة تونا  4وقيات من ال ُت َ
ونة  سغغغغغندوت" ديك رومي  3وقيات من صغغغغغدر 
الديك الرومي الملغغغغغغوي في لغغغغغغريحتين من
المعلبة في المياه وملعقة واحدة من
الخبر المصغغغغغغغنوع من حبوب كاملة ،ومعلقة 
المايونيز منخفض الدسمو
كبيرة من المغغغغايونيز أو الخردل منخفض
لغغغغغغغريحغغة واحغغدة من الخبز كثير
الدسغغغغغغغم ،و¼ ثمرة أفوكادو مقطعة ،وخس ،
الحبوب
وطماطمو
½ كوب من ال فاصغغغغغغغوليا الباردة

معلبة وجافة وم َْغ ُسغغغغولةو وسغغغغلطة  1 تفاحة واحدة متوسطة
 8 وقيات من اللبن خالي الدسم لللكوالتة
جزر
كوب واحد من العنب
 16وقيغغغغة من المغغغغاا الفوار مع
لريحة ليمون طازجة

½  1كوب من لغغغغغوربة الفاصغغغغغوليا
السوداا والذرة*
َلفِي َفة من الحبوب الكاملة مع لغغغريحة
واحدة من الجبن منخفض الصوديوم
كوب واحد من السغغغغغلطة الخضغغغغغراا
الملكلة
:إضغغغغغافات السغغغغغلطة "دريسغغغغغنا"1 :
ملعقغغغغة كبيرة من زيغغغغت الزيتون
ومعلقة واحدة من الخل الب َْلسَ مِي

 2 كوبان من الفلغغغغار المُعد بالطريقة الهوائية 
بدون إضافة زبدةو


½ نصغغغغغف كوب من الجبنة القري"
%1
½ نصف كوب من الفواكه الطازجة










الغداء





الوجبة الخفيفة
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نموذج قائمة الطعام رقم 3

 15 ثمرة لوز
 1 برتقالة واحدة

 8وقيغغغات من الفغغغانيليغغغا أو روب الفواكغغغه 
منخفض الدسم
كوب واحغغد من حبوب اللغغغغغغغوفغغان الكغغاملغغة
المطبوخة مع ملعقتين صغغغغغغغغيرتين من خليط 

القرفة والسكر
½ كوب من الفواكه الطازجة أو المعلبة في
العصير الخا بهاو
قهوة أو لاي مع اللبن خالي الدسم
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بغغيغغغغاض بغغيغغض ،وكغغوب واحغغغغد مغغن
الخضروات المقطعةو
كوب واحد من مكعبات َلمام
قهوة أو لاي مع اللبن خالي الدسم
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العشاء









الوجبة الخفيفة

المحتوى الغذائي

 4وقيات من المعكرونة المصنوعة 

من حبوب قمح كاملة
½ نصغغغغغغف كوب من صغغغغغغلصغغغغغغة
الطماطم بدون إضافة الملح
 1معلقة كبيرة من جبنة براميزان 
ال َم ْب ُ

لورة
 4وقيغغغات من صغغغغغغغغغدر الغغغدجغغغاج
الملوي
 6من أوراق الهليون المطهيغغغغة 
بالبخار
 1كوب واحغغد من الخضغغغغغغغروات
الخضغغغغغراا الملغغغغغكلة مع الطماطم
والبصغغغغغغغغل األحمر و 4حبغغات من
الزيتون األسود
 2ملعقتان من اإلضافات منخفضة
الدسم "دريسنا"


 2كوبان من الفلفل الحار النباتي
 2لغغريحتان من الخبر المصغغنوع من حبوب 
كاملة أو لفيفة علغغاا متوسغغطة مصغغنوعة من
حبوب القمح الكاملة

كوب واحد من السلطة الخضراا الملكلة
إضغغافات السغغلطة "دريسغغنا" 1 :ملعقة واحدة
من زيغغت الزيتون ومعلقغغة واحغغدة من الخغغل 

الب َْلسَ مِي
 2لريحتان من البطيخ

 1 حغغبغغغغة واحغغغغدة مغغن الغغكغغمغغثغغرى  ½ نصغغغف كوب من لغغغربات الفواكه مغطى 
بكوب من الفراولة أو توت العليق الطازجين
الطازجة مغطاة بلغغغغغابورة غراهام

أو المجمدين
ا ل م ف تتغغغغة و م ل ع ق ت ين من ا لروب
منخفض الدسم












 1780سعرا حراريا

 58جرام دهون
 10جرام دهون ثنائية غير ملبعة 

 12جرام دهون ملبعة
 30جغغرام دهغغون أحغغغغاديغغغغة غغيغر 

ملبعة

 211جرام كوليسترول

 37جرام ألياف

 933مليجرام كالسيوم

 1800مليجرام صوديوم
 3370مليجرام بوتاسيوم

 1800سعرا حراريا
 28جرام دهون
 5جرام دهون ثنائية غير ملبعة
 8جرام دهون ملبعة
 9جرام دهون أحادية غير ملبعة
 81جرام كوليسترول
 47جرام ألياف
 1300مليجرام كالسيوم
 1600مليجرام صوديوم
 4200مليجرام بوتاسيوم












 6وقيات من السالمون الملوي
 1كوب واحد من السبانخ والملروم
مع تتبيلهغغغا في ملعقتين من الزيغغغت
والثوم
 1حبة بطاطا حلوة مقطعة ومحمرة
في الفرن
 1كوب واحد من الملروم المطبوخ
 1كوب واحد من األرز البني

الك َ
 1كوب واحد من َ
اكاو الخالي من
السكر والدسم
 1تفاحة مخبوزة مغطاة بالقرفة
 1700سعرا حراريا
 47جرام دهون
 6جرام دهون ثنائية غير ملبعة
 13جرام دهون ملبعة
 20جرام دهون أحادية غير ملبعة
 320مليجرام كوليسترول
 44جرام ألياف
 1050مليجرام كالسيوم
 2300مليجرام صوديوم
 3300مليجرام بوتاسيوم

* الوصفة لشوربة الفاصوليا السوداء والذرة


علبة  28وقية من الطماطم والحبق ال َم ْد ق ُوق منخفض الصوديوم



 8وقيات من عصير الطماطم منخفض الصوديوم



علبة  16وقية من الفاصوليا السوداا المغسولة



علبة  16وقية من الفاصوليا البيضاا المغسولة



علبة  16وقية من الفاصوليا الحمراا المغسولة



علبة  16وقية من الذرة الحلوة



 1ملعقة واحدة من األوريجانو الجاف



½ ملعقة من الروزماري



½ ملعقة من رقائق الفلفل األحمر ال َم ْلقُوقة اختياريو

اخلط المكونات في وعاا كبير وضعها على جهاز الغلي .قلل درجة الحرارة ودعها تغلي ببطا لمدة  10دقائق .تكفي لـ  4ألخا .
إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف ،فيمكنك التحدث مع أحد أعضاا فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك .يمكنك التحدث إليهم خالل أيام األسبوع
من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحا حتى الساعة  5مساا على الرقم:

وبعد الساعة  5مساا وفي

العطلة األسبوعية واإلجازات الرسمية ،يمكنك االتصال على الرقم:

في حال عدم وجود رقم أو

عدم تأكدك ،اتصل بالرقم .(212) 639-2000
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Eat Your Way to Better Health
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