حقيقة أو خ رافة
National Nutrition Month® 2022

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة
 -۱يستهلك معظم األمريكيني ما يكفي من الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامني د
				
واأللياف الغذائية.

حقیقة أو خرافة

 -۲فقط األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية ،مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط
الدم ،هم الذين يحتاجون إىل الحد من تناولهم للسكريات املضافة وامللح.

حقیقة أو خرافة

 -۳من الجيد غسل جميع الفواكه والخرضوات ،حتى تلك التي تحتوي عىل قرشة ال
يجوز تناولها.

حقیقة أو خرافة

 -٤رشب الحليب هو الطريقة الوحيدة لتلبية التوصية اليومية بثالثة أكواب من
مجموعة األلبان.

حقیقة أو خرافة

 -٥ميكن أن يوفر النظام الغذايئ النبايت الربوتني الكايف للرياضيني

حقیقة أو خرافة

أيضا باسم “الكاربز” ،
 -٦جميع األطعمة التي تحتوي عىل الكربوهيدرات ،واملعروفة ً
هي نفسها وال تقدم أي قيمة غذائية.

حقیقة أو خرافة

 -۷باستخدام  MyPlateكدليل ،يجب أن يحتوي نصف الطبق عىل الفواكه
والخرضوات.

حقیقة أو خرافة

 - ۸تقدم جميع الخضار نفس أنواع وكميات الفيتامينات واملعادن.

حقیقة أو خرافة

 -۹فقط األطعمة ذات املذاق املالح هي التي تحتوي عىل نسبة عالية من الصوديوم.

حقیقة أو خرافة

 -۱۰ميكن أن يساعدك/تساعدك اختصايص(ة) التغذية املسجل(ة) يف تطوير خطة
غذائية صحية فريدة مثلك متا ًما.

حقیقة أو خرافة

©  .Academy of Nutrition and Dieteticsﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ورﻗﺔ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻫﺬه ﻷﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ورﻗﺔ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻫﺬه
ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﻴﻊ.

حقيقة أو خ رافة

إختبار قصير لشهر التغذية الوطني® ٢٠٢٢
اإلجابات
 -۱يستهلك معظم األمريكيني ما يكفي من الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامني د
واأللياف الغذائية.

 -۷باستخدام  MyPlateكدليل ،يجب أن يحتوي نصف الطبق عىل الفواكه
والخرضوات.

خرافة .تناول األطعمة التي توفر هذه العنارص الغذائية املهمة أقل مام يوىص به
ملعظم الناس يف الواليات املتحدة .حيث إن تضمني املزيد من الفواكه والخرضوات
والفاصوليا ومنتجات األلبان والحبوب الكاملة سيساعد األفراد يف الحصول عىل املزيد
من هذه العنارص الغذائية الالزمة لصحة جيدة.

حقيقة .ميثل  MyPlateوجبة تحتوي عىل نصف الطبق من الفواكه والخرضوات،
والنصف اآلخر مقسم ليشمل الحبوب والغذاء الربوتيني .وإلكامل الوجبة ،يوىص بتناول
حصة من منتجات األلبان.

 -۲فقط األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية ،مثل مرض السكري أو ارتفاع
ضغط الدم ،هم الذين يحتاجون إىل الحد من تناولهم للسكريات املضافة وامللح.
خرافة .يوىص بأن يحد جميع األمريكيني الذين تزيد أعامرهم عن عامني من مصادر
السكريات املضافة عىل أقل من  ١٠يف املئة من إجاميل سعراتهم الحرارية ،ويجب
عىل األطفال دون سن الثانية تجنب جميع مصادر السكريات املضافة .بالنسبة للملح،
املعروف أيضً ا بإسم الصوديوم ،يوىص باستخدام أقل من  ٢٣٠٠مليجرام يوم ًيا وحتى
أقل لألطفال دون سن  ١٤عا ًما.

 -۸تقدم جميع الخضار نفس أنواع وكميات الفيتامينات واملعادن.
خرافة .إن تناول مجموعة متنوعة من الخضار عىل مدار األسبوع ،مبا يف ذلك الفاصوليا
والبازالء ،و والخرضوات األخرى املحتوية عىل النشويات بألوان األخرض الداكن ،واألحمر
والربتقايل ،ستوفر مجموعة متنوعة من العنارص الغذائية الهامة مثل بيتا كاروتني
وفيتامني يس والزنك ،والبوتاسيوم ،وحمض الفوليك والحديد.
 -۹فقط األطعمة ذات املذاق املالح هي التي تحتوي عىل نسبة عالية من الصوديوم.

حقيقة .يجب غسل جميع الثامر تحت املياه الجارية ،حتى لو مل تؤكل القرشة .وذلك
ألن األوساخ والبكترييا ميكن أن تنتقل من القرش إىل داخل الفواكه أو الخرضوات عندما
يتم تقطيعها أو تقشريها .وال ينبغي استخدام الصابون ،ولكن يوىص باستخدام فرشاة
قوية عند غسل املنتجات األكرث صالبة ،مثل البطيخ والبطاطس.

خرافة .يف حني أن بعض األطعمة قد يكون مذاقها مال ًحا ،إال أن البعض اآلخر قد ال
يكون كذلك ،وميكن أن يختلف هذا أيضً ا بنا ًء عىل الفرد .حيث يأيت معظم امللح الذي
نستهلكه من األطعمة الجاهزة التي تم تحضريها بالفعل .اخرت األطعمة التي تحتوي
عىل كميات أقل من الصوديوم عن طريق مقارنة ملصقات حقائق التغذية الخاصة بهم
وابحث عن أوصاف مثل “بدون ملح” أو “منخفض الصوديوم” عند التسوق .ويسمح لك
الطبخ يف املنزل بالتحكم يف كمية امللح يف وجباتك .وعند تناول الطعام بالخارج ،اطلب
الصلصات والتوابل التي تقدم كخيارات جانبية أو اسأل عام إذا كان ميكن الحصول عىل
أطعمة منخفضة الصوديوم.

 -٤رشب الحليب هو الطريقة الوحيدة لتلبية التوصية اليومية بثالثة أكواب من
مجموعة األلبان.

 -۱۰ميكن أن يساعدك/تساعدك اختصايص(ة) التغذية املسجل(ة) يف تطوير خطة
غذائية صحية فريدة مثلك متا ًما.

خرافة .يتم اعتبار اللنب ،الزبادي والجنب وزبدة الحليب وحليب الصويا املدعم أيضً ا مبا
يعادل كوب واحد من املجموعة الغذائية .MyPlate

حقيقة .عندما يتعلق األمر بنظام األكل الصحي ،فال توجد طريقة واحدة تناسب الجميع –
فكل شخص فريد من نوعه .حيث تختلف االحتياجات الغذائية بنا ًء عىل العمر ومستوى
النشاط والجنس والظروف الصحية وعوامل أخرى .وميكن ألخصائيي (ألخصائيات) التغذية
املسجلني (املسجالت) تقديم نصائح غذائية مخصصة لتحقيق أهدافك.

 -۳من الجيد غسل جميع الفواكه والخرضوات ،حتى تلك التي تحتوي عىل قرشة ال
يجوز تناولها.

 -٥ميكن أن يوفر النظام الغذايئ النبايت الربوتني الكايف للرياضيني
حقيقة .ميكن أن يلبي منط األكل النبايت املخطط جيدًا والذي يتضمن سعرات حرارية
كافية ومجموعة متنوعة من األطعمة ،احتياجات الربوتني للرياضيني .وللحصول عىل
إرشادات التغذية الشخصية ،استرش اختصايص(ة) تغذية مسجل(ة).
 -٦جميع األطعمة التي تحتوي عىل الكربوهيدرات ،واملعروفة أيضً ا باسم “الكاربز” ،
هي نفسها وال تقدم أي قيمة غذائية.
خرافة .الكربوهيدرات هي املصدر الرئييس للطاقة يف الجسم .والعديد من األطعمة
املغذية هي مصادر للكربوهيدرات ،مبا يف ذلك الفواكه والخرضوات والحبوب الكاملة.
توفر هذه األطعمة الفيتامينات واملعادن واأللياف الغذائية ،والتي ميكن أن تؤثر بشكل
إيجايب عىل صحتنا.
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