منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

ﻧﺻﺎﺋﺢ ذﻛﯾﺔ لتحضير ﺳﻠطﺔ ﺻﺣﯾﺔ
ﺿﻊ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﯾﺔ ﻓﻲ ﯾوﻣك ﻣﻊ ﺳﻠطﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ .اﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول
اﻟﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺳرﯾﻌﺔ إﻟﻰ أي وﺟﺑﺔ .ﺷﺟﻊ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟﻣزﯾد ﻣن الخضروات ﻣن ﺧﻼل
اختيار اﻟﻣﻛوﻧﺎت المناسبة إلعداد ﺳﻠطﺔ ﺧﺎﺻﺔ بهم.
ﺳواء ﻛﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﺗﺟد ﻧﻔﺳك ﻓﻲ ﺑﺎر اﻟﺳﻠطﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﺑﺎﻟﺧﺎرج ،اﻣزج اﻟﻣﻛوﻧﺎت واختر أنسبها
الستكشاف تنويعات ﺟدﯾدة.
حضر السلطة عن طريق اختيار ﻣﻛون واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه .ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﺎرة
واﻟﻛﻣﯾﺎت ،اعتمادًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ ﺗؤﻛل ﻛطﺑق رﺋﯾﺳﻲ أو طﺑق ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻣﻊ اﻟوﺟﺑﺔ.
ﺿﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرك اﻟﻧﻛﮭﺔ واﻟﻣﻠﻣس واﻟﻠون .أﺿف ﻛﻣﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن ﺗﺗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺔ واﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ!

اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدﺗك
اﺧﺗر واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن ھذه اﻟخضروات اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﺧﺿراء ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﺳﻠطﺗك.
اﻟﻔﺟل

ﻛرﻧب

اﻟﻔﺟل

اﻟﺧس اﻷﺧﺿر

ﺧس اﯾﺳﺑرغ

اﻟﺧس اﻷﺣﻣر

ﻣﻠﻔوف

خضروات ﻣﺷﻛﻠﺔ

اﻟﺳﺑﺎﻧﺦ

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :زﯾﺎدة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟخضروات واﻟﻔواﻛﮫ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ

ﺗﺳﺎﻋد إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟخضروات إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻠﻣس واﻟﻧﻛﮭﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ .ﻛن ﻣﺑدﻋﺎ ً ﻋن
طرﯾق ﺗﻘطﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟخضروات اﻟﻣﻠوﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﺛل:

ﻓرﻓﺣﯾن

اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﻠو

ﺷﻣﻧدر

ﻛﺳﺗﻧﺎء

ﺑﺻل

اﻟﺟزر

ﻗرﻧﺑﯾط ﺧﯾﺎر

ﻓﺟل اﻟﺑروﻛﻠﻲ

طﻣﺎطم

اﻟﻔطر

ﻣﻠﻔوف أﺣﻣر

أرﺿﻲ ﺷوﻛﻲ

ﻛوﺳﺔ

اﻟﺑﺎزﻻء

ﻗد ﺗﻌﻣل اﻟﻔواﻛﮫ أﯾﺿًﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎت وﺗﺿﯾف اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺣﻼوة إﻟﻰ اﻟﻣزﯾﺞ .اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺗﺷﻣل:
			
ﻋﻧب
اﻟﺑطﯾﺦ
اﻟﺗﻔﺎح اﻟطﺎزج
اﻟﻛرز اﻟﻣﺟﻔف
اﻟﺗوت

اﻟﺑرﺗﻘﺎل 		

اﻟﻛﻣﺛرى

زﺑﯾب

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :دع ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرك إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺑروﺗﯾن ﻟﺟﻌﻠﮫ طﺑﻘﺎ ً رﺋﯾﺳﯾﺎ ً

ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻌل إﺿﺎﻓﺔ ﻧوع ﻣن اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺑروﺗﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺗك
طﺑﻘﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﺷﮭﯾﺎً .اﻟﻠﺣوم اﻟﻣطﺑوﺧﺔ واﻟدواﺟن واﻟﻣﺄﻛوﻻت
اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،ﻣﺛل:
ﻟﺣم ﺑﻘري ،ﺑﯾض ﻣﺳﻠوق ،دﺟﺎج ،ﺳﻠﻣون ،ﺟﻣﺑري ،ﺗوﻧﺔ ،دﯾك
روﻣﻲ.
ﺗﺷﻣل اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ:
اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ اﻟﺳوداء ،اﻟﺣﻣص ،اداﻣﺎﻣﻲ ،اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ ،اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ
اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ،اﻟﺗوﻓو.
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻣﻛﺳرات واﻟﺑذور أﯾﺿﺎ ﻣﺻﺎدر ﺑروﺗﯾن ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﯾﯾن.

اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ :أﺿف ﺗﺗﺑﯾﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ

أﻓﻛﺎر ﻟدﻣﺞ اﻟﻣﻛوﻧﺎت:
•ﺧس روﻣﺎﻧﻲ ،ذرة ،ﺻﻠﺻﺔ ،أﻓوﻛﺎدو
ﻣﻔروم،
•دﺟﺎج ﻣﺷوي وﻋﺻﯾر ﻟﯾﻣون.
•ﺣﻣص ،ﺧﯾﺎر ،طﻣﺎطم ،ﺑﺻل ،ﻣﻊ ﺧل
اﻷﻋﺷﺎب
•ﺟرﺟﯾر ،ﺷراﺋﺢ ﻛﻣﺛرى ﺣﻣراء ،ﺟوز ،ﺟﺑﻧﺔ
زرﻗﺎء وﺻﻠﺻﺔ دﯾﺟون ﺑﺎﻟﻌﺳل.
•ﺧﺿﺎر ﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﺷﻣﻧدر ﻣﺣﻣص ،ﺑرﺗﻘﺎل
ﻓﺳﺗق.

يُرجى وضع ﻛﻣﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻠﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﺧﯾﺎرات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدھون اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ،ﺿﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرك اﻟزﯾت واﻟﺧل
أو اﻟﺿﻣﺎدات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎدي ﺑدﻻ ﻣن ﺧﯾﺎرات اﻟدﺳم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﺻﻠﺻﺔ أﯾﺿًﺎ طرﯾﻘﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻟﺗزﯾﯾن اﻟﺳﻠطﺔ :زﯾﻧﮭﺎ
ﺑﻘﺻﺎﺻﺔ ﻣن اﻷﻋﺷﺎب اﻟطﺎزﺟﺔ ،ﻣﺛل:
اﻟﻛزﺑرة أو اﻟﺑﻘدوﻧس أو اﻟرﯾﺣﺎن ،إذا رﻏﺑت ﻓﻲ ذﻟك.

ﻟﻣﺳﺎت أﺧﯾرة (إﺧﺗﯾﺎرية)

ﺗﺣﺗوي ھذه اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻠذﯾذة ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺳﻌرات
اﻟﺣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم ﺟزء ﺻﻐﯾر .اﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ

يمكنك االنتقال إلى الموقع اإللكتروني التالي لتت ّم إحالتك إلى
مسجل وللحصول على مزيد من المعلومات
صائي تغذية
َّ
أخ ّ
بشأن الطعام والتغذية.www.eatright.org :

ﺑﺎﻋﺗدال ﻟﺗﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ .ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺑدﻋًﺎ ﻋن
طرﯾق إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣﺑوب اﻟﻣطﺑوﺧﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺗك .ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد ھذه
اﻷطﻌﻣﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ وﺟﺑﺗك .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﻧﮭﺎ ﺗﺿﯾف ﻧﻛﮭﺎت وﻗوا ًﻣﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ إﻟﻰ ﺳﻠطﺗك.
ﺣﺑوب ﻣطﺑوﺧﺔ:
ﺑرﻏل ،ﻓﺎرو ،ﻛﯾﻧوا ،فريكة.
ﻣﻛﺳرات وﺑذور ﻏﯾر ﻣﻣﻠﺣﺔ
اﻟﻠوز ،اﻟﻛﺎﺟو ،اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ ،اﻟﺑﻘﺎن ،اﻟﻔﺳﺗق ،ﺑذور اﻟﯾﻘطﯾن،
ﺑذور ﻋﺑﺎد اﻟﺷﻣس ،اﻟﺟوز

ّ
إن أكاديمية التغذية وعلم التغذية أكبر منظمة في العالم تض ّم
متخصصين في األغذية وعلم التغذية .وتلتزم األكاديمية
بتحسين الصحة والنهوض بمهنة علم التغذية من خالل البحث
والتعليم والمناصرة.
ق ّدم ورقة النصائح هذه:
(إدخال اسم أخصّائي التغذية المسجَّل)

الجبن:
زرﻗﺎء ،ﺷﯾدر ،ﻓﯾﺗﺎ ،ﻣوزارﯾﻼ ،ﺑﺎرﻣﯾزان ،وﻏﯾرھﺎ.
أﻓوﻛﺎدو ﺷراﺋﺢ لحم مدخن ،ﺧﺑز ﻣﺣﻣص ،زﯾﺗون.
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