
©2022 Academy of Nutrition and Dietetics.
يُسمح بإعادة إنتاج ورقة النصائح هذه ألهداف تعليمية. ال يُسمح بإعادة إنتاج ورقة النصائح هذه ألغراض البيع.

حقيقة أو خرافة يحصل معظم األمريكيني عىل ما يكفي من األلياف الغذائية. .١

حقيقة أو خرافة ميكن أن تكون الخرضوات والفواكه املجمدة مغذية مثل املنتجات الطازجة. .٢

حقيقة أو خرافة يعترب خبز القمح من الحبوب الكاملة. .٣

حقيقة أو خرافة توفر األسامك واملأكوالت البحرية عنارص غذائية مهمة. .٤

حقيقة أو خرافة املكرسات والبذور هي من مصادر الربوتني النبايت. .٥

حقيقة أو خرافة
يُوىص بتناول ثالثة أكواب يوميًا من مجموعة منتجات األلبان الغذائية لألطفال األكرب 

سًنا والبالغني.
.٦

حقيقة أو خرافة التمرينات الرياضية هي فقط ما يُفيد لتحقيق أهداف النشاط البدين. .٧

حقيقة أو خرافة ال يُنصح بتناول وجبات خفيفة بني الوجبات. .٨

حقيقة أو خرافة توفر الفواكه والخرضوات الفيتامينات واملعادن التي تدعم جهاز املناعة لدينا. .٩

حقيقة أو خرافة تعترب الزيوت النباتية أكرث صحة من الدهون الصلبة. .١٠

حقيقة أو خرافة
ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

National Nutrition Month® 2023



©2022 Academy of Nutrition and Dietetics.
يُسمح بإعادة إنتاج ورقة النصائح هذه ألهداف تعليمية. ال يُسمح بإعادة إنتاج ورقة النصائح هذه ألغراض البيع.

الحلول

املصادر: وزارة الزراعة األمريكية ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية. ونرشة اإلرشادات الغذائية لألمريكيني »Dietary Guidelines for Americans«، 2020-2025. الطبعة 
 .DietaryGuidelines.gov التاسعة. ديسمرب/كانون األول املتاحة عىل املوقع

National Nutrition Month® 2023

خرافة: تشري األبحاث إىل أن معظم الناس يف الواليات املتحدة ال يستهلكون ما يكفي من الفاكهة 
والخرضوات والحبوب الكاملة التي توفر األلياف الغذائية.

يحصل معظم األمريكيني عىل 
ما يكفي من األلياف الغذائية.

.١

حقيقة: يتم تجميد العديد من الفواكه والخرضوات مبارشة بعد قطفها، مام يجعلها مغذية مثل 
املنتجات الطازجة. ابحثوا عن األصناف التي ال تحتوي عىل سكريات مضافة أو صوديوم أو دهون 

مشبعة.

ميكن أن تكون الخرضوات 
والفواكه املجمدة مغذية مثل 

املنتجات الطازجة.

.٢

خرافة: ما مل تنص قامئة املكونات عىل »القمح الكامل« أو »الحبوب الكاملة« كمكون أول )أو 
املكون الثاين بعد املاء(، فهي عبارة عن حبوب مكررة وليست منتًجا من الحبوب الكاملة.

يعترب خبز القمح من الحبوب 
الكاملة.

.٣

حقيقة: توفر األسامك واملأكوالت البحرية العديد من العنارص الغذائية املهمة، مبا يف ذلك الربوتني 
والحديد والزنك وأحامض أوميغا ٣ الدهنية.

توفر األسامك واملأكوالت 
البحرية عنارص غذائية مهمة.

.٤

حقيقة: املكرسات والبذور والزبدة املصنوعة منها هي جزء من مجموعة األطعمة الربوتينية. املكرسات والبذور هي من 
مصادر الربوتني النبايت.

.٥

حقيقة: التوصية العامة لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني تسعة أعوام فام فوق والبالغني هي 
تناول ثالثة أكواب من منتجات األلبان يوميًا. وميكن أن يشمل ذلك الحليب قليل الدسم، أو خايل 

الدسم أو الزبادي أو الجنب أو القريش أو حليب الصويا املدعم بالكالسيوم أو زبادي الصويا.

يُوىص بتناول ثالثة أكواب 
يومًيا من مجموعة منتجات 

األلبان الغذائية لألطفال األكرب 
سًنا والبالغني.

.٦

خرافة: تعترب جميع أنواع األنشطة مفيدة وتحسب ضمن النشاط البدين. ويتم تشجيع األمريكيني 
عىل التحرك أكرث خالل النهار والسعي لقضاء ٣0 دقيقة عىل األقل يف النشاط البدين يف معظم أيام 

األسبوع. ويوىص بستني دقيقة أو أكرث يوميًا لألطفال يف سن املدرسة.

التمرينات الرياضية هي 
فقط ما يُفيد لتحقيق أهداف 

النشاط البدين.

.٧

خرافة: ميكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة من األطعمة الصحية يف إدارة الجوع بني الوجبات. 
واملفتاح هو التخطيط ملا ستأكله مسبًقا بدالً من االنتظار حتى تشعر بالجوع الختيار وجبة خفيفة.

ال يُنصح بتناول وجبات خفيفة 
بني الوجبات.

.٨

حقيقة: تحتوي الفواكه والخرضوات عىل مجموعة متنوعة من الفيتامينات واملعادن التي تدعم 
.C و A الصحة املناعية، مبا يف ذلك فيتامينات

توفر الفواكه والخرضوات 
الفيتامينات واملعادن التي 

تدعم جهاز املناعة لدينا.

.٩

حقيقة: الزيوت، مبا يف ذلك الزيوت النباتية وزيت الكانوال وزيت الزيتون وأنواع أخرى مصنوعة 
من املكرسات والبذور، تحتوي عىل نسبة عالية من الدهون غري املشبعة، وهي أكرث صحة من 

مصادر الدهون املشبعة.

تعترب الزيوت النباتية أكرث 
صحة من الدهون الصلبة.

.١٠


