منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

نصائح ذكية لقراءة قوائم الطعام
قد يكون طلب الطعام من الخارج مكافأة لذيذة بعد أسبوع حافل ،أو طریقة ممتعة لالحتفال .ومع ذلك ،فإن
اتخاذ الخیارات الصحیحة عند تناول الطعام في الخارج يمكن أن يكون تحدیًا أیضًا.
إلیك بعض النصائح التي یجب االلتزام بها لمساعدتك في فك شفرة قائمة الطعام حين تطلب األكل الجاھز في
المرّة القادمة.

حضّر استراتیجیة احتیاطیة
ال يُطلب من المطاعم توفیر المعلومات الغذائیة إذا كان لدیھا
أقل من  20فراعًا .لكن ث ّمة استثناءات لبعص العناصر مثل
العروض الیومیة ،أو الطلبات المخصصة ،أو التوابل.
في حال عدم توفر المعلومات الغذائية ألحد العناصر ،ف ّكر
في النصائح التالیة عندما تقرر ماذا تريد أن تطلب.

معلومات غذائیة
یُطلب من العدید من المطاعم والمخابز والمقاھي ومحالت الخدمات
السریعة تقدیم المعلومات الغذائیة عن األطعمة والمشروبات التي
تق ّدمها في قائمة الطعام لديهم.
الوحدات الحراریة

قلل من تناول األطعمة المقلیة أو التي تقدم في الصلصات
التي تحتوي على نسبة عالیة من السعرات الحراریة
والدھون المشبعة .من المصطلحات التي یجب الحذر منها
هي التالية:
•مقرمش ،مح ّمص ،مدهون بالزبدة ،مخبوز
•قشدي ،بالجبنة ،ألفريدو
تشمل العناصر التي غالبًا ما تكون منخفضة السعرات
الحراریة والتي قد تكون خیارات صحیة هي التي تحتوي
على المصطلحات التالية:

یجب أن يتم إدراج كمیة السعرات الحراریة لألطعمة التي يتم
تقدیمھا إلى جانب العناصر الموجودة في القوائم ،أو لوحات
الطلبات ،أو بجوار الطعام الذي يتم تقدیمه في البوفیھات.

•مخبوز ،مشوي ،محمص ،مطھو على البخار

الملح والدھون والكربوھیدرات وغيرها

•ألفريسكو (بالهواء الطلق) ،مارينارا (مطهو بالصلصة)

عادةً ما تقتصر المعلومات المنشورة في قائمة الطعام على
السعرات الحراریة ،لكن في بعض األحیان قد تدرج بعض المطاعم
العناصر الغذائیة األخرى إلظھار ما إذا كان الطعام منخفض الدھون أو غني بالبروتین.
یجب إتاحة المعلومات الغذائية اإلضافیة لمعظم األطعمة المقدمة في ھذه المطاعم عند الطلب ،بما في ذلك معلومات حول كمیة العناصر
الغذائیة ،مثل الصودیوم والدھون المشبعة واأللیاف الغذائیة.
إذا كنت ترغب في التخطیط مسبقًا ،فإن العدید من المطاعم لدیھا معلومات غذائیة متوفرة عبر اإلنترنت ،والتي يمكن أن تساعدك في
تحدید الخیارات الصحیة قبل وصولك إليها ،والحد من الضغط الذي يُشعرك بأنه يجب أن تستعجل لتطلب طعامك.

قم باالختیارات المناسبة لك

ابحث عن نمط األكل الصحي الخاص بك

تختلف اإلحتياجات الغذائية من شخص آلخر .اختر األطعمة التي
تناسب احتیاجاتك الصحیة وأسلوبك الغذائي وأفضلياتك.

لكل شخص حاجاته الغذائیة الفردية .ابحث عن نمط األكل الصحي
الخاص بك من خالل االلتزام بتوصیات .MyPlate

قد تفيدك ھذه النصائح عندما تحاول اتخاذ أفضل الخیارات لك
ولعائلتك.

اختر األطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من الدھون
المشبعة ،والصودیوم ،والسكریات المضافة .ركز على التنوع،
وعلى الكمیة ونوعية التغذية عند اختیار ما تأكله وتشربه .وابدأ
بإجراء تغییرات صغیرة إلنشاء نمطك الغذائي الصحي اآلن وفي
المستقبل.

•ف ّكر مليًّا في المعلومات حول السعرات الحراریة عند االختیار
بین األطباق المختلفة وحين تقرّر ماذا تريد أن تطلب.
•تذكر أن األطباق الجانبیة تضیف سعرات حراریة أیضًا؛ ف ّكر
في اختيار الخضار أو الفاكھة المطه ّوة على البخار ،كخيار
صحّي عند توفرھا.
•احتفظ بنصف وجبتك لوقت الحق أو اطلب اقتسام وجبة
التحلية للحصول على حصّة أكثر مالئمة عندما تكون
الحصص كبیرة أو غنية بالسعرات الحراریة.
•ف ّكر مرّتين في اختيار مشروبك .من الممكن أن تستهلك كمية
زائدة من السعرات الحراریة من المشروبات ،وال سيّما إذا
كانت إعادة التعبئة مجانیة .اختر مشروبات صحیة مثل الماء
أو الحلیب قلیل الدسم أو الخالي من الدسم أو المشروبات
الخالیة من السعرات الحراریة ،مثل القھوة المرّة أو الشاي
غیر المحلى.
•أطلب الصلصات والتتبیالت جانبًا لكي يتسنّى لك أن تتحكم
في كمیة السعرات الحرارية التي یتم تناولھا بالفعل.

يساعدك MyPlate
في العثور على نمط
أكل صحي یلبي
احتیاجاتك.

اعثر على المزید من نصائح األكل الصحي على الموقعين:

www.eatright.org
www.kidseatright.org

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 :

ّ
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)
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