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نصاحئ

( Choose MyPlateاختر وجبتي)

سلسلة التوعية
التغذوية
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نصاحئ لالسمتتاع بوجبة رائعة

معلية إختيار األطعمة للمتتع حبياة حصية و بسيطة ،كبساطة إتباع هذه النصاحئ العرشة .ميكنك استخدام األفاكر الواردة يف هذه
القامئة لملوازنة بني السعرات احلرارية اليت تتناوهلا ،واختيار األطعمة اليت ينبيغ تناوهلا بشلك أكرث ،والتقليل من األطعمة اليت ينبيغ تناوهلا
بشلك أقل.
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املوازنة بني السعرات احلرارية

إحسب ما هو عدد السعرات احلرارية اليت حتتاجها أنت يوميا
خكطوة أوىل يف تنظمي وزنك .ميكنك زيارة املوقع
 www.ChooseMyPlate.govإلجياد مستوى السعرات احلرارية اخلاص
بك ،مع العمل بأن ممارسة األنشطة البدنية سوف تساعدك أيضا يف موازنة
سعراتك احلرارية.
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اسمتتع بطعامك ولكن بمكيات أقل

األطعمة اليت ينبيغ تناوهلا بشلك أكرث

تناول املزيد من اخلرضوات والفواكه واحلبوب الاكملة واحلليب ومنتجات
األلبان اخلالية من الدمس أو احملتوية عىل  1٪دمس ،ألن هذه األطعمة
حتتوي عىل العنارص الغذائية اليت حتتاج إلهيا لملحافظة عىل حصتك — مبا فهيا
البوتاسيوم ،الاكلسيوم وفيتامني د واأللياف.
ينبيغ أن جتعلها من املكونات األساسية
للوجبات الرئيسية واخلفيفة.
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8

		 األطعمة اليت ينبيغ تناوهلا بشلك أقل

جتنب احلصص األكرب من املعتاد

خصص نصف طبقك
ّ
للفواكه واخلرضوات

اجعل نصف احلبوب اليت تتناوهلا من
احلبوب الاكملة

لتناول مزيد من احلبوب السلمية مق باستبدال أحد املنتجات املكررة بأحد
منتجات احلبوب الاكملة — مثل تناول اخلزب املصنوع من دقيق الحمق الاكمل بدال
من اخلزب األبيض أو األرز البين بدال من األرز األبيض.

مق باستخدام حصن صغري ،وعاء و قدح و مق بتقسمي األطعمة قبل
تناوهلا .وعند تناول الطعام يف مطعم مق باختيار خيار أصغر جحام
أو تقامس طعامك مع آخرين أو أخذ جزء من وجبتك معك إىل البيت.
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فكالمها حيتويان عىل نفس مكية الاكلسيوم والعنارص
الغذائية األساسية األخرى مثل احلليب الاكمل الدمس،
ولكن مع عدد أقل من السعرات احلرارية ومكية أقل من
الدهون املشبـَّعة.
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خذ الوقت الاكيف لإلمستاع بالطعام
خالل تناوله ،وذلك ألن تناول الطعام
برسعة أكرث من الالزم أو عندما يكون انتباهك
يف ماكن آخر قد يؤدي إىل تناول عدد سعرات
حرارية أكرث من الالزم .فيجب االنتباه إىل
مؤرشات اجلوع واالمتالء عندك ،قبل ويف أثناء وبعد تناول الوجبات.
إستخدمها ،لتعرف مىت ستألك ومىت اكتفيت باأللك.
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استعمل احلليب اخلايل الدمس
أو املنخفض الدمس بنسبة ()1٪
بدال من احلليب الاكمل الدمس

مق باختيار اخلرضوات ذات اللون األمحر والربتقايل واألخرض
الغامق مثل المطامط والبطاطا احللوة والربولكي باإلضافة إىل خرضوات
أخرى لوجباتك .ومق بإضافة الفاكهة إىل الوجبات جكزء من الطبق الرئييس
أو اجلانيب أو حكلوى بعد الطعام.

جيب التقليل من األطعمة اليت تزيد فهيا الدهون الصلبة والسكر املضاف
وامللح .وتمشل هذه األطعمة الكعاكت ،البسكويت ،اآليس كرمي ،احللوى،
املرشوبات احملالة ،البيزتا ،واللحوم الدمسة مثل حلم الضلوع ،الجسق ،حلم
اخلزنير املقدد (بيكون) ،و الجسق أو النقانق .فيجب عدم تناول هذه األطعمة إال
كأكالت هشية تاكفئ هبا نفسك من حني آلخر وليس كأطعمة يومية.
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قارن بني نسب الصوديوم يف األطعمة

استخدم ملصق احلقائق الغذائية املوجود
عىل األطعمة الختيار تلك اليت يكون حمتوى
الصوديوم فهيا قليال مثل احلساء واخلزب والوجبات
املجمدة .ومق باختيار املأكوالت املعلـّـبة املكتوب
علهيا““( ”low sodiumقليلة الصوديوم”) أو
”“( ”reduced sodiumمنخفضة الصوديوم”)
أو ““( ”no salt addedغري مملـَّـحة”).
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ارشب أملاء بدال من املرشوبات السكـَّرية

ميكنك التقليل من السعرات احلرارية باحتساء املاء أو املرشوبات
غري املسكـَّـرة .تعترب املياه الغازية ومرشوبات الطاقة وكذلك
املرشوبات الرياضية مصدرا رئيسيا للسكر املضاف والسعرات احلرارية يف
امحليات األمريكية.
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ملزيد من املعلومات ميكنك زيارة املوقع
.www.ChooseMyPlate.gov

ورقة النصاحئ رمق  1من اإلرشادات الغذائية
يونيو  /حزيران 2011
Center for Nutrition Policy and Promotion
وزارة الزراعة األمريكية يه موفر لفرص
معل وجهة معل ملزتمة بتاكفؤ الفرص.

