منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

نصائح ذكية للحصول على العناصر الغذائية التي قد تكون ناقصة
تقدم اإلرشادات الغذائیة األمریكیة توصیات بأنماط
غذائیة صحیة .النمط الغذائي هو مجموعة األطعمة
والمشروبات التي تأكلھا وتشربھا طوال الوقت.
یشمل روتین األكل الصحي مجموعة متنوعة من
األطعمة التي تنتمي إلى كل مجموعة من المجموعات
الغذائية .ويساعدنا ذلك في الحصول على العناصر
الغذائیة في كل مرحلة من مراحل حياتنا .ولكن عندما
ال نحقق األهداف المرج ّوة من مختلف المجموعات
الغذائیة ،فقد نتعرض لخطر فقدان بعض العناصر
الغذائیة ،وقد يؤثر ذلك سالبا ً على صحتنا.

البوتاسیوم

البوتاسیوم مھم للعدید من الوظائف التي يقوم بھا جسمك.
فهو يؤ ّدي دورًا في حركة العضالت ،وإدارة ضغط الدم،
وفي أداء القلب واألعصاب .ومع ذلك ،فهناك عدد كبير
من األمريكيين ال يستھلكون كمية كافية من األطعمة التي
توفر هذا العنصر الغذائي المھم.
أين تجده

تحتوي الخضروات والفاكهة ومنتجات األلبان على
البوتاسیوم .من بين الخیارات الجیدة نذكر البطاطس
الحلوة والبطاطس البیضاء والفاصولیا البيضاء
والفاصولیا الحمراء والزبادي العادي والمشمش والعدس
المطبوخ والقرع والزبیب.

الحديد

یعتبر الحدید من العناصر الغذائیة الضرورية
لألطفال الصغار والنساء الحوامل أو القادرات على
اإلنجاب.

الحدید مھم للنمو والتطور .كما أنه يؤ ّدي دورًا مھ ًما
في نقل األكسجین في جمیع أنحاء الجسم.
أین تجده
الرقائق والخبز المدعم بالحدید واللحوم والمأكوالت
البحریة والدواجن والفاصولیا ھي أمثلة قلیلة على
األطعمة التي تحتوي على الحدید .ويمكن لتناول
مصدر لفیتامین سي (ج) كالحمضیات أو الفراولة
أو الفلفل أن يساعد الجسم في تعزيز امتصاصه
الحدید من ھذه األطعمة.

الكالسیوم والفیتامین د

يقوم الكالسیوم والفیتامین د بأكثر من مجرد المساعدة
في تعزيز صحة العظام .حيث يؤ ّدي الكالسیوم دورًا في
تعزيز صحة القلب ویشارك كل من الكالسیوم والفیتامین
د في وظیفة األعصاب.
أين تجده

تعتبر منتجات األلبان مثل الحلیب والزبادي والجبن
مصادر جیدة للكالسیوم .وكذلك األطعمة والمشروبات
المد ّعمة ،بما في ذلك حلیب الصویا والتوفو المحتوي
على الكالسیوم ،توفر أیضًا هذا العنصر الغذائی المھم،
شأنها شأن األسماك ذات العظام الصالحة لألكل مثل
السردین والسلمون المعلب وبعض أنواع الخضروات
الورقیة الخضراء.
یحول جسمك ضوء الشمس إلى فیتامین د عندما يتعرض
الجلد ألشعة الشمس المباشرة بدون حماية .ومع ذلك،
تجنَّب التعرض ألشعة الشمس لفترة طويلة بدون كريم
ق من الشمس.
وا ٍ

األلیاف الغذائیة

مع ّ
إن الجسم غير قادر على هضم األلیاف الغذائیة ،إال
ّ
أن هذه األخيرة تؤدي دورًا مھ ًما في نظام األكل الصحي.
تجعلك األطعمة التي تحتوي على األلیاف إلى تشعر
بالشبع ،مما قد یساعد في إدارة الوزن .كما تقوم األلیاف
أیضًا بتعزیز حركة األمعاء المنتظمة وقد تقلل من خطر
اإلصابة ببعض األمراض المزمنة مثل أمراض القلب.
أين تجده

تجد األلیاف الغذائیة في مجموعة متنوعة من المصادر،
بما في ذلك الفاكھة الكاملة والخضروات والفاصوليا
والمكسرات والبذور .كذلك ،تتوفّر األلیاف الغذائیة
أیضًا في الحبوب الكاملة مثل دقیق الشوفان والكینوا،
وفي األطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الخبز
والرقائق والمعكرونة.

اختر األطعمة أوالً تلبية الحتیاجاتك الغذائیة .إذا كنت
بحاجة إلى أي مكمل غذائي احرص ،قبل تناولها ،على
مناقشة الخیارات اآلمنة والمناسبة لك مع أخصّائي تغذیة
تشمل مصادر األطعمة التي تحتوي على فیتامین د أنواعًا
مسجل أو أي مقدم رعایة صحیة آخر.
معینة من األسماك مثل السلمون والرنجة والماكریل
والتونة ،واألطعمة والمشروبات المدعمة مثل الحلیب
يمكنك االنتقال إلى الموقع اإللكتروني التالي لتت ّم إحالتك إلى
وحلیب الصویا والزبادي وبعض رقائق اإلفطار.
مسجل وللحصول على مزيد من المعلومات
صائي تغذية
َّ
أخ ّ
بشأن الطعام والتغذية.www.eatright.org :

من أجل تحدید المصادر الجیدة لھذه العناصر
الغذائیة عبر استخدام ملصق المعلومات الغذائية
الجديد ،تحقق من النسبة المئویة للقیم الیومیة.
•مصدر جید  -یوفر على األقل  %١٠من القیمة
الیومیة لعنصر غذائي معین لكل وجبة.
•نسبة عالیة (أو مصدر ممتاز)  -توفر  %٢٠أو
أكثرمن القيمة اليومية لعنصر غذائي محدد لكل
وجبة

ّ
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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