منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

ﻧﺻﺎﺋﺢ ذﻛﯾﺔ ﻟوﺟﺑﺎت ﻧﺎﺟﺣﺔ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل طرﯾﻘﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺎل واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹﺑداع واﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر
اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﻊ اﻷﻛل اﻟﺻﺣﻲ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺛل اﻟطﮭﻲ أﯾﺿًﺎ تحديًا كبيرًا ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس .ﻣﻊ ﺑﻌد
اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﻷدوات ،ﯾﺻﺑﺢ اﻟطﮭﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧزل أﺳﮭل ً
ﻗﻠﯾﻼ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ.

اﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺧزن ﻣﺟﮭز ﺟﯾ ًدا
إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك وﻗت ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻟﻠوﺟﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﯾﺎم أو
ﻛﺎن ﻟدﯾك ﺿﯾوف ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﯾن ،ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺧزن اﻟﻣؤن اﻟﻣﺟﮭز
ﺟﯾدًا أن ﯾﺧﻔف ﺑﻌض اﻟﺿﻐط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن وﻗت إﻋداد وﺟﺑﺔ.
اﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﯾد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أطﺑﺎق ﺳرﯾﻌﺔ
وﺳﮭﻠﺔ.
المنتجات المعبأة المشهورة
•اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ أو اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ واﻟﺑﺎزﻻء واﻟﻌدس (ﻣﺛل
اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ اﻟﺳوداء ،اﻟﺣﻣص ،اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ اﻟﺑﯾﺿﺎء،
اﻟﺑﺎزﻻء واﻟﻌدس اﻷﺧﺿر أو اﻷﺻﻔر أو اﻟﻣﻧﻘﺳم).
•الخضروات المعلبة ﺑدون ﻣﻠﺢ ﻣﺿﺎف (ﻣﺛل ﻣﻛﻌﺑﺎت
اﻟطﻣﺎطم واﻟﺑﺎزﻻء واﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ اﻟﺧﺿراء واﻟذرة).

استثمر ﻓﻲ األدوات المالئمة
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﺟﺎل ،ﻓﺈن أدوات اﻟﻣطﺑﺦ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺟﻌل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ أﺳﮭل.

•اﻟﺣﺑوب اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ (ﻣﺛل اﻷرز البني واﻟﻛﯾﻧوا واﻟﺷوﻓﺎن
واﻟدﺧن واﻟﻣﻌﻛروﻧﺔ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺑوب اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ).

•صواني الخبز والمقالي

•األسماك والدجاج باألكياس أو المعلبة.

•قدر المرق وأواني الصلصة والمقالي

•زﯾت اﻟزﯾﺗون واﻟﻛﺎﻧوﻻ أو اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى.

•المالقط والمالعق

•أﻋﺷﺎب وﺗواﺑل ﻣﺟﻔﻔﺔ.
أطﻌﻣﺔ ﻣﺟﻣدة
•اﻟﺧﺿﺎر (ﻣﺛل اﻟﺑروﻛﻠﻲ واﻟﻘرﻧﺑﯾط واﻟﺟزر
واﻟﺳﺑﺎﻧﺦ).
•اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ (ﻣﺛل اﻟﺗوت واﻟﻛرز واﻟﻣوز).
•ﻋﺟﯾﻧﺔ ﺑﯾﺗزا اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻛﺎﻣل.
•دواﺟن ﻣﺟﻣدة أو ﻣﺄﻛوﻻت ﺑﺣرﯾﺔ.

•مالعق مشقوقة للخلط
•قفازات الفرن والمناشف
•المصافي
•سلطانيات بأحجام مختلفة
•ﺳﻛﺎﻛﯾن اﻟﺷﯾف وﻣﻘﺷرات اﻟﺧﺿﺎر
•أﻟواح ﺗﻘطﯾﻊ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻸطﻌﻣﺔ اﻟﻧﯾﺋﺔ واﻟﻣطﺑوﺧﺔ أﻛواب
وﻣﻼﻋق ﻗﯾﺎس

ﻻ تضع نفسك تحت ضغط

امزج وطابق

ﻟﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛون طاهيًا ماهرًا لتحضّر طعا ًما شهيًا
ّ
ومغذي.

ﺗﺗزاوج ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﮭﻠﺔ ﺟﯾدًا وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾك ﺑﺎﻟﻔﻌل:

ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺣﺿﯾر وﺟﺑﺎت ﺻﺣﯾﺔ وﻟذﯾذة ﺑدون وﺻﻔﺔ .ﻓﻣﺛﻼ:
•سمك مشوي ﻣﻊ ﺧﺿﺎر وأرز
•ﺳﻧدوﯾش ﺳﻣك اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠب ﻣﻊ ﺷراﺋﺢ ﺣﺎﻣض
وﺧﺿﺎر.
•ﺑﯾض ﻣﺧﻔوق ﺑﺎﻟﺟﺑن وﺻﻠﺻﺔ وﺧﺑز ﻣﺣﻣص ﻣن
اﻟﺣﺑوب اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.
إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﻣﻛون ،ﻓﺣﺎول اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺷﻲء ﻣﺷﺎﺑﮫ:
•ﺗﺻﻧﻊ ﺑرﺟر اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ اﻟﺳوداء وﻟﻛن اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ ال
ﺗﻛﻔﻲ؟
ﺟرﺑﮭم ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ اﻟﻣرﻗطﺔ ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك.
•هل تجھز المعكرونة ولكن نسیت الصلصة؟
اخلط الطماطم المعلبة مع القلیل من زیت الزیتون
وتبلھا باألعشاب إلضفاء نكھة إضافیة.
•إذا كنت تفتقد الكریمة الحامضة ،فیمكنك استخدام
زبادي يوناني مكانها لإلضافة إلى البطاطا
والمخبوزات
•یمكن أن یحل القرنبیط محل البروكلي في الطواجن
والحساء.

•ﺑﺎﺳﺗﺎ اﻟﺣﺑوب اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ واﻟطﻣﺎطم اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ
ﻣﺗﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺣﺎن وﺗﻘدم ﻣﻊ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺧﺿﺎر اﻟﻣﺟﻣدة
ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻛرووﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب.
•ﻛﯾﻧوا ﻣﻊ ﻓﺎﺻوﻟﯾﺎء ﺳوداء ،ﻓﻠﻔل ،ذرة ،زﯾت زﯾﺗون
وﻋﺻﯾر ﻟﯾﻣون.
•ﺳﻠطﺔ ﻣﻊ ﺧس ،ﺑﯾض ﻣﺳﻠوق ،ﺗوﻧﺔ ،طﻣﺎطم ،زﯾﺗون
ﻣﻊ اﻟﻘﻠﯾل ﻣن زﯾت اﻟزﯾﺗون واﻟﺧل.
•ﺣﺳﺎء اﻟدﺟﺎج اﻟﻣﺷوي أو اﻟﻣﺧﺑوز ،ﻣرق ﻗﻠﯾل
اﻟﺻودﯾوم ،ﺧﺿﺎر وأرز بني.
اﻋﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺣول اﻷﻛل اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻠﻰ:
www.eatright.org
www.kidseatright.org
www.myplate.gov

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)

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.

