منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

أضف الطابع الشخصي على طبقك ليشمل أطعمة من مختلف الثقافات –
ِ
مطبخ الشرق األوسط
غالبًا ما تتأثر األطعمة التي نتربّى على تناولها منذ طفولتها بتاریخ عائلتنا وثقافتها .حيث تتمیز العدید
من المأكوالت بأطباق تحتوي على مجموعة متنوعة من األطعمة من كافة المجموعات الغذائية.
تأتي الفاكهة والخضروات والحبوب واألطعمة البروتینیة ومنتجات األلبان بمختلف األحجام واألشكال
واأللوان .لذا یعتمد الدمج بين األطعمة والكمیات علیك أنت.
قم بإضفاء الطابع الشخصي على طبقك
من خالل تناول أطعمتك المفضّلة والمنتمية إلى مختلف
المجموعات الغذائية .حيث یساعدك تضمین مجموعة
متنوعة من األطعمة في الحصول على كافة العناصر
الغذائیة الالزمة للتمتع بصحة جیدة.
قد تساعدك ھذه النصائح التالية في البدء بذلك:
•امأل نصف طبقك بالفواكه والخضروات .كن مبدعًا
بتناول الثمار من خالل مجموعة متنوعة عبر التنويع
في األلوان والتركيبات.
•جرب تناول حبوب أخرى .حاول استبدال الحبوب
المنقاة بالحبوب الكاملة في الوصفات.
•اختر األطعمة البروتینیة الخالیة من الدھون .قم بتنویع
خياراتك لتشمل الفول والبازالء والعدس والبیض.
إذا كنت تأكل اللحوم ،اختر المأكوالت البحریة وقطع
اللحم والدواجن الخالية من الدهون ،والمحضرة
بطریقة صحیة ،مثالً عن طريق الخبز أو الشوي بدالً
من القلي.
أدخل إلى وجباتك
•أكمل وجبتك بمنتجات األلبانِ .
خیارات قلیلة الدسم أو خالیة من الدھون مثل الحلیب،
أو الزبادي ،أو الجبن ،أو حلیب الصویا المدعم
بالكالسیوم.
•أسلوب األكل الصحي يمكنه أن يكون فریدًا ومميّ ًزا
تما ًما مثلك!

نصائح لتخطیط الوجبات

ليس من الضروري أن یكون األكل الصحي معقدًا أو ممالً .ف ّكر باألطعمة التي تحبھا من كل مجموعة من المجموعات
الغذائية – واألطباق المش ّكلة مھمة أیضًا!
فيما يلي نق ّدم لك بعض األمثلة حول كیفیة تناول األطعمة المختلفة كوجبة كاملة إلضفاء طابع شخصي على طبقك .إذا كنت
ال تستمتع بالطعام المذكور أدناه ،حاول أن تعرف مع أي مجموعة غذائية تتطابق هذه األطعمة عندما تقوم بتخطیط أطباقك.
وجبة الفطور
•طبق الكشك مع لحم البقر قلیل الدھن المفروم ،وخبز عربي
من القمح الكامل وشرائح الفجل ،مع حبة فاكهة بجانبه.

•مجدرة مع الزبادي والخضروات الخالية من النشويات مثل
القرنبیط المشوي.

•طبق فول مدمس مطبوخ مع زعتر وممزوج بقلیل من زیت
الزیتون ،ومدهون على خبز عربي من القمح الكامل ،وضع
عليه شرائح طماطم ،وزیتون ،وخیار ،ونعناع.

•دجاج مشوي ،مع تبوله ،وأرز أسمر ،ورمان ولبن.

وجبة الغداء أو العشاء
•طبق كوسا محشیة وبجانبه صحن فتوش وبعض الخضروات
المشویة ،وبعض اللبن ،وحبّة فاكهة.
•طبق ورق الملفوف المحشي بجانبه قرنبیط محمص ،ولبن،
وحبّة فاكھة.
•طبق المسقعة (باذنجان مقطّع إلى أنصاف ،مشوي مع
صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم ،والبصل ،والثوم،
والتوابل).

•صدر دجاج مشوي بالفرن مع شرائح البطاطا وعصير
اللیمون الحامض والثوم وزیت الزيتون.
الوجبات الخفيفة
•بابا غنوج مع الخبز
•الفاكهة المجففة والمكسرات
•ال ُجبْن القریش مع الفاكھة الطازجة
•التمر مع الطحینة
•حمص بالطحينة مع الخیار والجزر

•طبق الكبة المخبوزة بالصينية ،ويقدم إلى جانبها الحمص
بالطحينة والخضروات النیئة.

ف ّكر في احتیاجاتك الغذائیة عند التخطيط لوجباتك
األساسية ووجباتك الخفیفة!

•سمك مشوي مع اللیمون الحامض ،السبانخ ،وسلطة جبنة
الحلّوم ،وخبز من الحبوب الكاملة.

إذا كانت لدیك احتیاجات غذائیة خاصة ،استشر أخصائي تغذیة
مسجل.
يمكن ألخصّائي تغذیة مسجل إعداد خطة طعام مخصصة
ومميّزة لك.

مسجل وللحصول
صائي تغذية
َّ
يمكنك االنتقال إلى الموقع اإللكتروني التالي لتت ّم إحالتك إلى أخ ّ
على مزيد من 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.
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.

