منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

ّ
السن
األكل الصحيح لكبار
ليس بالضرورة أن یكون األكل الصحیح أمرًا
معق ًدا .قبل تناول الوجبة ،فكر في األطعمة التي
ستأكلھا .اختر األطعمة التي توفر لك العناصر
الغذائیة التي تحتاج إليها .وأع ّد طبقًا من األطعمة
الصحيّة مثل الخضروات والفاكهة والحبوب
الكاملة ومنتجات األلبان قلیلة الدسم واألطعمة
البروتينية الخالیة من الدسم.
ف ّكر في النصائح التالیة لمساعدتك على البدء
بتناول الطعام بشكل صحیح
یجب أن یتكون نصف طبقك من الفاكهة والخضار.
تناول مجموعة من الخضروات المتن ّوعة األلوان ،بما فيها ذات اللون األخضر الداكن واألحمر والبرتقالي .كما يُعد
الفول والبازالء من الخیارات الجیدة أیضًا .وكذلك الخضروات الطازجة والمجمدة والمعلبة هي خیارات صحیة
أيضًا .ابحث عن المنتجات “قليلة الصودیوم” أو “بدون ملح مضاف”.
أضف الفاكھة إلى الوجبات األساسية والوجبات الخفیفة .اختر الفاكهة المجففة أو المجمدة أو المعلبة في الماء أو في
العصير الطبيعي  ،%١٠٠وكذلك الفاكهة الطازجة.
اجعل نصف كمية الحبوب التي تتناولها ،على األقل ،حبوبًا كاملة.
اختر الخبز ،والرقائق ،والبسكویت ،والنودلز المصنوعة من الحبوب الكاملة  .%١٠٠كما يُعتَبَر خبز التورتیال من
حبات الذرة الكاملة ،واألرز البني ،والبرغل ،والدخن ،والقطیفة ،والشوفان من الحبوب الكاملة أیضًا .ابحث أیضًا
عن الحبوب الغنیة باأللیاف التي تساعد جسمك في الحفاظ على انتظامه.
انتقل إلى تناول الحلیب والزبادي والجبن الخالي من الدسم أو قلیل الدسم.
یحتاج كبار السن إلى مزید من الكالسیوم والفیتامین د التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام .أدخل ثالث
حصص من الحليب أو اللبن أو الجبن القليل الدسم أو الخالي من الدسم إلى وجباتك يوميًا .إذا كنت تعاني من عدم
تحمل الالكتوز ،جرب الحلیب الخالي من الالكتوز أو مشروب الصويا المد ّعم بالكالسيوم.

نوع اختیاراتك من البروتین.
ِّ
تناول مجموعة متنوعة من األطعمة البروتینیة كل
أسبوع ،مثل المأكوالت البحریة والمكسرات والبقول
والبازالء ،وكذلك اللحوم الخالیة من الدھون والدواجن
والبیض .وزع كمیة البروتین التي تتناولھا على مدار
خال من الدھون مع
الیوم من خالل تناولها من مصدر ٍ
الوجبات األساسية والوجبات الخفیفة.
قلل من استهالك الصودیوم والدھون الصلبة والسكریات
المضافة.
تجنّب الملح أو الصودیوم في األطعمة التي تتناولھا .قارن
بين كميات الصودیوم في األطعمة التي تشتریھا واختر
ذات الكميّة األقل .أضف التوابل أو األعشاب لتتبیل
الطعام دون إضافة الملح.
اختر المصادر الرئیسیة للدھون المشبعة في المناسبات
فقط ،ولیس بشكل يومي .بما في ذلك الحلویات واألطعمة
المقلیة والبیتزا واللحوم المصنعة مثل النقانق والھوت-
دوغ.
استبدل الدھون الصلبة بالزیوت عند تحضیر األطعمة.

استمتع بطعامك ولكن انتبه لحجم الحصص.
یحتاج معظم كبار السن إلى كميّة أقل من السعرات
الحراریة مقارنة بفئة الشباب .تجنب الحصص كبیرة
الحجم .وحاول استخدام أطباق وأوعیة وأكواب أصغر
حج ًما.
حضّر طعامك في المنزل أكثر ،بحیث یمكنك التحكم
بمحتویات طعامك.
عند تناول الطعام في الخارج ،ابحث عن الخیارات
الصحيّة في قائمة الطعام .اختر األطباق التي تحتوي على
الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة ،إلى جانب األطعمة
البروتینية الخالية من الدهون .عندما تكون الحصص
كبیرة ،تشارك الوجبة مع أحد أو خذ النصف اآلخر إلى
المنزل لتناوله في وقت الحق.
كن نشطًا بدنیًا على طریقتك.
اختر األنشطة التي تحبھا وابدأ بفعل ما تستطیع فعله .كل
نشاط وإن كان قليالً یضیف ويزيد الفوائد الصحیة إذ إنك
تمضي المزید من الوقت بنشاط .إذا كنت غیر نشط حالیًا،
استشر طبیبك بشأن زیادة النشاط البدني.

اشرب الماء ً
استشر اختصاصي تغذیة مسجل
بدل من المشروبات المحالة بالسكر .وفي
أغلب األحيان اختر الفاكھة للتحلیة بدالً من الحلویات ذات إذا كان لدیك احتیاجات غذائیة خاصة ،یمكن ألخصائي
التغذیة المسجل إعداد خطة طعام مخصصة لك.
السكریات المضافة.
مسجل وللحصول على مزيد من
صائي تغذية
َّ
يمكنك االنتقال إلى الموقع اإللكتروني التالي لتت ّم إحالتك إلى أخ ّ
المعلومات بشأن الطعام والتغذية.www.eatright.org :
ق ّدم ورقة النصائح هذه:
(إدخال اسم أخصّائي التغذية المسجَّل)

ّ
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.

المصادر :وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية  ،أكاديمية التغذية وعلم التغذية  ،الدليل الكامل لألغذية والتغذية  ،اإلصدار الخامس.
من تأليف أخصّائيي التغذية المسجَّلين العاملين في أكاديمية التغذية وعلم التغذية
أكاديمية التغذية وعلم التغذية  .©٢٠٢٠يُسمح بإعادة إنتاج ورقة النصائح هذه ألهداف تعليمية ،ولكن ال يُسمح بإعادة إنتاجها ألغراض البيع.

