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ة ب�صوء الّتغذية والبدانة يف لبنان  ن�صكر املجل�ص الوطني للبحوث العلمّية على دعمه لوحدة البحوث املُخت�صّ

والذي اأتاح اإعداد هذا الدليل. كما ن�صكر وزارة ال�صّحة العاّمة على تبّني هذا الّدليل وموافقتها على ن�صره. 

شكر وتقدير
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نهال حول

عميدة كلّية الزراعة وعلوم الغذاء،

اجلامعة االأمريكّية يف بريوت

المقّدمة
اأعدت كّلية الزراعة وعلوم الغذاء يف اجلامعة االأمريكّية يف بريوت بالّتعاون مع املجل�ص الوطني للبحوث 

حة العامة متهيدًا لتعميمه على وا�صعي ال�صيا�صات الغذائّية وهيئات  العلمّية هذا الدليل، وتبّنته وزارة ال�صّ

الرعاية ال�صحّية واإخت�صا�صيي التغذية يف لبنان. وترى الهيئات العلمّية والر�صمّية اأن من �صاأن هذا الدليل 

اأن ي�صّكل م�صتندًا رئي�صّيًا لدعم املبادرات االأهلّية واال�صرتاتيجّية الوطنّية للتغذية ال�صليمة يف لبنان.

الغذائي وخف�ص  ال�صلوك  العاّمة وحت�صني  ال�صّحة  تعزيز  اإىل  الّدليل  الغذائّية يف هذا  االإر�صادات  تهدف 

خطر االإ�صابة باالأمرا�ص املزمنة غري ال�صارية لدى البالغني الّلبنانّيني. وهذه االإر�صادات هي عبارة عن 

توجيهات مب�ّصطة و�صهلة التنفيذ، ترتكز على االأغذية املتوافرة حمليًا وذات الكلفة املعقولة، وتهدف اإىل 

تعزيز املمار�صات ال�صليمة وال�صّحية يف الغذاء ومنط احلياة. كما ميكن اإعتماد هذه االإر�صادات يف اأماكن 

ة بالّرعاية ال�صحّية. ة واملنازل واجلامعات وال�صركات املخت�صّ متعّددة مثل امل�صت�صفيات والعيادات اخلا�صّ

ترتكز الّتو�صيات على بحوث واأدّلة علمّية تربط بني النظام الغذائي والّن�صاط البدين من جهة، والنتائج 

اأثبتت عالقتها  قد  ال�ّصائعة  املُزمنة  االأمرا�ص  اإنت�صار  البحوث حول  اأن  وحيث  اأخرى.  ال�صحّية من جهة 

االأي�صية )“االإ�صتقالب”  واالإ�صرابات  الّدموّية  واالأوعية  القلب  واأمرا�ص  والبدانة  الّزائد  بالوزن  الوثيقة 

بنق�ص  املتعّلقة  واالأمرا�ص  ال�صوية(  الكيمياوية  بفعالياته  القيام  على  اجل�صم  قدرة  يف  خلل  ت�صبب  وهي 

املغّذيات الدقيقة لدى ال�ّصكان البالغني يف لبنان، لذلك فاإّن اإعتماد نظام غذائي غري �صليم وعدم ممار�صة 

وظهور  لبنان،  والبدانة يف  الوزن  لزيادة  َبة  املُ�َصبِّ العوامل  اأهّم  من  منتظم هما  �صكل  البدين يف  الّن�صاط 

الدهون  وارتفاع  الدم،  �صغط  وارتفاع  الدموية،  واالأعوية  القلب  اأمرا�ص  مثل  البالد  يف  مزمنة  اأمرا�ص 

يف الدم اأو ما ُيعَرف بـ “الدي�صليبيدمييا”، وال�صّكري من النوع الثاين، واملتالزمة االأي�صية، وبع�ص اأنواع 

ال�صرطان. كما اأّن تناول كّميات غري كافية من الغذاء ي�صّبب عّدة اأمرا�ص متعّلقة بنق�ص املغّذيات الدقيقة 

مثل فقر الّدم الغذائي )“االأنيميا”( وترّقق العظام. وقد ُو�صعت االإر�صادات التوجيهّية الغذائّية يف هذا 

الدليل بطريقة تتنا�صب واأمناط اال�صتهالك الغذائي للبالغني واالأمرا�ص املزمنة املنت�صرة يف لبنان.

اإّن االإر�صادات التوجيهّية الغذائّية يف هذا الّدليل لي�صت مت�صل�صلة بح�صب اأهّميتها، بل هي تو�صيات متكاملة 

يتوّجب التقّيد بها جمعيًا، وهي يف اأ�صا�ص التخطيط لنظام غذائي �صليم و�صامل.

�صليمة  �صلوكيات غذائية  نحو  توجيههم  اللبنانّيني عرب  الدليل هدفه يف رعاية  يحّقق هذا  اأن  نتمنى  اإننا 

بهم االإ�صابة باالأمرا�ص املزمنة غري ال�صارية. ُتنِّ

معني حمزه

اأمني عام املجل�ص الوطني 

للبحوث العلمّية

علي ح�سن خليل 

وزير ال�صحة العامة
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الّلبنانيني الغذائّية الأربعة ع�سر للبالغني  الّتوجيهّية  الإر�سادات 

.      متّتع بوزن �صحي وحافظ عليه

.      قم مبمار�صة ن�صاطات بدنّية كّل يوم

.     تناول جمموعة متنّوعة من االأطعمة املغّذية كّل يوم لنظام غذائي متوازن

ًة احلبوب الكاملة، كاأ�صا�ص للوجبات اليومّية .      تناول احلبوب، وخا�صّ

.      مَتتَّع بتناول املزيد من الفواكه واخل�صار كّل يوم

.      تناول االأطباق املرتكزة على البقول بانتظام، ومتّتع بتناول املك�ّصرات  

        والبذور  غري املمّلحة

.      اإ�صتهلك احلليب وم�صتّقاته القليلة الّد�صم يومّيًا 

.      تناول االأ�صماك مّرَتنِي يف االأ�صبوع على االأقّل، مبا يف ذلك االأ�صماك الّدهنّية

.      اإ�صتهلك الّلحوم احلمراء القليلة الّدهون والّدجاج

.      قّلل من ا�صتهالك ال�صّكر، وخ�صو�صًا ال�صّكر املُ�صاف اىل

        االأطعمة وامل�صروبات املَُحالة

لبة وا�صتبدلها بالّزيوت النباتّية .      قّلل من ا�صتهالك الّدهون ال�صّ

.      قّلل من ا�صتهالك ملح الّطعام واالأطعمة العالية بامللح

.      اإ�صرب كّميات كافية من املياه ال�ّصليمة كّل يوم

.      اإ�صتهلك االأغذية ال�ّصليمة

١

2

3

4

5

6

7

8

9

١٠

١١

١2

١3

١4

8

١2

١4

22

26

32

36

42

46

52

56

62

66

 7٠

75

76

قائمة المحتويات

اخلامتة

املراجع



7

 اإلرشادات الّتوجيهّية الغذائّية
 األربعة عشر للبالغين

اللبنانّيين
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تمّتع بوزن صحي وحافظ عليه
ال�سّحة  ي�ساهم يف حت�سني  لتحقيق وزن �سّحي واحلفاظ عليه، ما  ال�ّسعي  اإىل  الإر�ساد  يهدف هذا 

العاّمة، والّت�سديد على اأهمّية الزيادة غري ال�سحية يف الوزن.

واالأوعية  القلب  كاأمرا�ص  مزمنة  باأمرا�ص  االإ�صابة  خطر  زيادة  اإىل  البدانة  اأو  الوزن  زيادة  توؤّدي 

الدموية، وارتفاع �صغط الدم، وال�صّكري من النوع الثاين، وبع�ص اأنواع ال�ّصرطان )خ�صو�صًا �صرطان 

الّثدي واملبي�ص والربو�صتات والقولون والكبد والبنكريا�ص واملرارة والكلى(، يف حني اأن نق�ص الوزن 

يوؤّدي اإىل خطر االإ�صابة بنق�ص املَُغّذيات، وفقر الدم، وه�صا�صة العظام، والوفاة املبكر. لذلك، ينبغي 

على االأفراد الذين يعانون من زيادة يف الوزن اأو البدانة اأن يحر�صوا على خف�ص وزنهم، بينما يجدر 

باالأفراد الذين يعانون من نق�ص يف الوزن اأن ي�صعوا لزيادة وزنهم لتح�صني �صّحتهم يف �صكٍل عام. 

الّتوايل.  على   %28.2 و   %36.8 لبنان  يف  البالغني  لدى  والبدانة  الوزن  زيادة  انت�صار  معّدالت  تبلغ 

ومن املرّجح اأن تزداد ن�صبة البدانة يف البالد، اإذ اأظهر حتليل للّدرا�صتني الوطنّيتني )١997-2٠٠9( 

زيادة كبرية يف معّدل انت�صار البدانة لدى البالغني بن�صبة 62%. وقد تزامن ظهور االأمرا�ص املُزمنة، 

يف  والبدانة  الّزائد  الوزن  انت�صار  معّدل  زيادة  مع  الّدموّية،  واالأوعية  القلب  واأمرا�ص  كال�صّكري، 

البالد. كما ت�صري درا�صات حول العادات الغذائّية ومنط احلياة اأّن هناك زيادة يف ا�صتهالك الطاقة، 

مّت  التي  الغذائّية اخلاطئة  العادات  اإّن  اللبنانيني.  البالغني  البدين لدى  الن�صاط  اإىل جانب انخفا�ص 

الّدهون  الّدهون )خ�صو�صًا  كّميات عالية من  تناول  ت�صمل  اأّنها عوامل كامنة حمتَمَلة  حتديدها على 

وترد  والبقول.  الكاملة  الفواكه واخل�صار واحلبوب  كّميات كافية من  تناول  وال�صّكر، وعدم  َعة(  املُ�َصبَّ

الوزن  نق�ص  وملعاجلة   )١.١ )املرّبع  والبدانة  الوزن  زيادة  ملعاجلة  الرئي�صة  الّتو�صيات  يلي  ما  يف 

١.2(، كما ترد تو�صيات هاّمة حول احلفاظ على الوزن لدى بع�ص الفئات ال�صكانّية )املرّبع  )املرّبع 

.)١.3
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• )انظر 	 الطبيعي  للوزن  ت�صنيفه  عند  اجل�صم  كتلة  موؤ�ّصر  مع  بالتوازي  �صّحي  وزن  لتحقيق  اإ�صَع 

اجلدول  ١.١(

• اإ�صَع لفقدان الوزن ببطء ويف �صكل ثابت )نحو ن�صف كلغ يف االأ�صبوع( بخف�ص جممل ال�ّصعرات 	

احلرارّية املُ�صتهلكة يف اليوم، مع احلر�ص على تناول كّميات كافية من املَُغّذيات، وزيادة الّن�صاط 

البدين

• اإ�صَع لتحقيق تواُزن بني ال�ّصعرات احلرارّية االآتية من املاأكوالت وامل�صروبات والّطاقة املبذولة خالل 	

الّن�صاط البدين )انظر اجلدول 2.١(

• اإنتبه اإىل حجم الوجبات الغذائّية، الأّن تقليل حجم الوجبة هو من اال�صرتاتيجيات االأكرث فاعلية 	

لفقدان الوزن

• قّلل من ا�صتهالك االأطعمة العالية بال�ّصعرات احلرارّية )كاحللويات العربّية، واملعّجنات، واالأطعمة 	

امَلقِليَّة(

• الغازّية. 	 وامل�صروبات  املَُحاّلة  الفواكه  كع�صائر  بال�صّكر  املَُحاّلة  امل�صروبات  ا�صتهالك  من  قّلل 

ا�صتبدلها بع�صائر الفواكه الّطازجة وامل�صروبات الغازّية اخلالية من ال�ّصعرات احلرارّية

• الكاملة 	 واحلبوب  واخل�صار  )كالفواكه  واالألياف  باملَُغّذيات  الغنّية  االأطعمة  ا�صتهالك  من  اأكرث 

والبقول(

• اإ�صَع لتحقيق وزن �صّحي بالتوازي مع موؤ�ّصر كتلة اجل�صم عند ت�صنيفه للوزن الطبيعي )انظر 	

اجلدول ١.١(

• اإ�صَع لتحقيق تواُزن بني ال�ّصعرات احلرارّية االآتية من املاأكوالت وامل�صروبات والّطاقة املبذولة 	

خالل الّن�صاط البدين )انظر اجلدول  2.١(

• تناول وجبات �صغرية ومتكّررة خالل الّنهار	

• واخل�صار 	 )الفواكه  املتنّوعة  الغذائية  املجموعات  من  االأطعمة  من  منا�صبة  كّميات  اإ�صتهلك 

واحلبوب والبقول واحلليب وم�صتّقاته واللحوم(

• الإ�صافة ال�ّصعرات احلرارّية اإىل غذائك اليومي:	

الّتو�سيات الرئي�سة ملعاجلة زيادة الوزن والبدانة

الّتو�سيات الرئي�سة ملعاجلة نق�ص الوزن

- تناول م�صروبات �صحّية غنّية بال�ّصعرات احلرارّية بني الوجبات )كاحلليب الكامل 

   الّد�صم وع�صائر الفواكه الطبيعّية( 

َفة، اأو املك�ّصرات النيئة  - تناول وجبات خفيفة ُمَغّذية مثل الفواكه الّطازجة اأو املَُجفَّ

   غري املمّلحة، اأو األواح حبوب الفطور، اأو الّلنب واملرّبى

االإر�صاد  ١  متّتع بوزن �صحي وحافظ عليه

 املرّبع

1.1

 املرّبع

1.2
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الّت�سنيف

وزن ناق�ص

وزن طبيعي

وزن زائد

َبدين

 )BMI( موؤ�ّسر كتلة اجل�سم

)كلغ/ م٢(

١8.5 <
24.9 - ١8.5

29.9 - 25

3٠ ≥

*)BMI( ت�سنيف الوزن وفقًا ملوؤ�ّسر كتلة اجل�سم  

*اإّن موؤ�ّصر كتلة اجل�صم ي�صري اإىل ما اإذا كان وزنك منا�صبًا لطولك. وحل�صاب موؤ�ّصر كتلة اجل�صم اخلا�ّص بك، اق�صم وزنك 
بالكيلوغرام )كلغ( على طولك باملرت املرّبع )م2(

الفئة العمرّية )ال�سّنوات(

رة من الطاقة للحفاظ على الوزن لدى  الإحتياجات اليومّية املقدَّ
البالغني على اختالف م�ستويات ن�ساطهم البدين*

متو�ّسط الطاقة لدى

الإناث )�سعرة حرارّية(  الّذكور )�سعرة حرارّية( 

2١ - ٠9

25 - 2١

 3٠ - 26

35 - 3١

4٠ - 36

45 - 4١

5٠ - 46

55 - 5١

6٠ - 56

6٠ >

 3,٠٠٠ - 2,6٠٠

3,٠٠٠ - 2,4٠٠

3,٠٠٠ - 2,4٠٠

3,٠٠٠ - 2,4٠٠

2,8٠٠ - 2,4٠٠

2,8٠٠-  2,2٠٠

2,8٠٠ - 2,2٠٠

2,8٠٠ - 2,2٠٠

2,6٠٠-  2,2٠٠

 2,6٠٠ - 2,٠٠٠

2,4٠٠ - 2,٠٠٠

2,4٠٠ - 2,٠٠٠

2,4١ - ٠٠,8٠٠

2,2١ - ٠٠,8٠٠

2,2١-  ٠٠,8٠٠

2,2١ - ٠٠,8٠٠

2,2١ - ٠٠,8٠٠

2,2١ - ٠٠,6٠٠

2,2١ - ٠٠,6٠٠

2,١ - ٠٠٠,6٠٠

* اإّن الرقم االأدنى من معّدل الطاقة يتوافق مع االأفراد الذين ال ميار�صون ن�صاطًا بدنيًا، اأّما الرقم االأعلى فيتوّجه لالأفراد الذين 
ميار�صون ن�صاطًا بدنيًا

االإر�صاد  ١  متّتع بوزن �صحي وحافظ عليه

اجلدول  
1.1

اجلدول  
1.2

متو�ّسط الطاقة لدى
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موؤ�ّسر كتلة اجل�سم )BMI( قبل احلمل

تو�سيات معهد الّطب يف الوليات املّتحدة )IOM(  حول جمموع زيادة 
الوزن ومعّدل زيادة الوزن خالل احلمل

)كلغ/ م٢(*

جمموع زيادة

الوزن )كلغ(

معّدل زيادة الوزن يف الأ�سبوع خالل 

الف�سلنَي الثايّن والّثالث من احلمل ** 

)كلغ(

وزن ناق�ص:

وزن طبيعي:

وزن زائد:

بدين:

١8.5 <
24.9 - ١8.5

29.9 - 25

3٠ ≥

١8.2 - ١2.7

١5.9 - ١١.4

١١.4 - 6.8

9 - 5

)٠.59 - ٠.45( ٠.45

)٠.45 - ٠.36( ٠.45

)٠.32 - ٠.23( ٠.27

)٠.27 - ٠.١8( ٠.23

ّحة العاملية )انظر اجلدول ١.١( *ت�صنيف موؤ�ّصر كتلة اجل�صم وفقًا ملعايري منّظمة ال�صّ
**تفرت�ص احل�صابات زيادة يف الوزن ترتاوح بني  ١/2 - 2  كلغ يف الف�صل االأّول من احلمل

تو�سيات هامة لبع�ص الفئات ال�سكانية

احلمل  فرتة  خالل  الوزن  زيادة  حتّدد  التي  العوامل  اأهّم  من  هو  احلمل  بداية  يف  املراأة  وزن  اإّن 

وتاأثريها على �صّحة االأّم واجلنني. وقد ن�صر معهد الطب يف الواليات املتحدة )IOM( تو�صيات 

قبل  اجل�صم  كتلة  موؤ�ّصر  اإىل  ا�صتنادًا   احلمل،  خالل  الوزن  زيادة  ومعّدل  جمموع  حول  جديدة 

ح اأن يكون وزن املراأة  �صمن  احلمل )انظر اجلدول ١.3(. وحفاظًا على �صحة االأم والطفل، ُين�صَ

التو�صيات  بح�صب  الوزن  تك�صب  واأن  حاماًل،  ت�صبح  عندما  الطبيعي  اجل�صم  كتلة  موؤ�ّصر  نطاق 

املُدَرَجة يف اجلدول 3.١.

الّن�ساء احَلوامل

االإر�صاد  ١  متّتع بوزن �صحي وحافظ عليه

املرّبع 
1.3

اجلدول  
1.3
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قم بممارسة نشاطات بدنّية كّل يوم
يهدف هذا الإر�ساد اإىل ت�سجيع ممار�سة الّن�ساط البدين املنتظم كو�سيلة وقائية من الوزن الّزائد، 

والبدانة، والأمرا�س املزمنة الرئي�سة.

كاأمرا�ص  املُزمنة  االأمرا�ص  من  والوقاية  �صّحي  وزن  على  للحفاظ  �صروري  البدين  الّن�صاط 

ممار�صة  ت�صاعد  ال�ّصرطان.  اأنواع  وبع�ص  الثاين،  النوع  من  وال�صّكري  الّدموّية،  واالأوعية  القلب 

الّدهون  ن�صبة  وخف�ص   ،)HDL-C( اجلّيد  الكول�صرتول  ن�صبة  زيادة  على  املنتظم  البدين  الن�صاط 

االأي�ص  وزيادة  االإن�صولني،  اإىل  ال�صّكري  مر�صى  حاجة  من  واحلد  )الرتيغلي�صرييد(،  الدم  يف 

الّدموّية  الدورة  يح�ّصن  املنتظم  البدين  الن�صاط  اأّن  كما  الّدهون.  وحرق   ,)metabolism(

التوّتر  اإىل زيادة االأي�ص، ويقّوي العظام والع�صالت واملفا�صل، وي�صاعد يف تخفيف  والتنّف�ص، ويوؤّدي 

واالإجهاد. ميكن اأن ي�صمل الّن�صاط البدين الرّتفيه والن�صاطات املهنّية واملنزلّية التي ميكن ممار�صتها 

خالل الّنهار والتي تعود بفوائد �صّحية اإ�صافّية. كما اأّن متارين رفع االأثقال اخلفيفة مهّمة جّدًا الأّنها 

ت�صاهم يف زيادة كثافة العظام وقّوة الع�صالت، ما ي�صاعد على خف�ص خطر االإ�صابة برتّقق العظام 

وبالك�صور. لكن يجب اأن يتنا�صب نوع الّتمارين الّريا�صّية مع احتياجات الفرد وقدراته اجل�صدّية.

يف  هم  والرجال   ،%67.8 يقارب  ما  لبنان  يف  بدنيًا  ن�صاطًا  ميار�صون  ال  الذين  البالغني  ن�صبة  تبلغ 

واالأمرا�ص  والبدانة  الزائد  الوزن  انت�صار  فاإّن  ذلك،  على  عالوًة  الن�صاء.  من  ن�صاطًا  اأقل  االإجمال 

الت�صدد على  ياأتي  لبنان، ومن هنا  العامة يف  العظام هو م�صكلة خطرية على ال�صّحة  املزمنة وترّقق 

يلي  ما  يف  وترد  �صليمة.  غذائية  عادات  اعتماد  جانب  اإىل  بانتظام،  بدين  ن�صاط  ممار�صة  اأهمّية 

ن�صيطًا )املرّبع  لتكون  ت�صاعدك  2.١( ون�صائح  البدين )املرّبع  الّن�صاط  الرئي�صة ملمار�صة  الّتو�صيات 

.)2.2

12

اد
ش

إلر
ا

2
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 املرّبع

2.1
التو�سيات الرئي�سة ملمار�سة الن�ساط البدين

• كن ن�صيطًا ومار�ص الن�صاطات البدنية والتمارين الريا�صية يوميًا	

• اأو 	 الفيديو،  األعاب  اأو  التلفزيون،  )كم�صاهدة  بدين  ن�صاط  يتخّلله  ال  الذي  الوقت  من  قّلل 

الكمبيوتر( اأمام  اجللو�ص 

• 5 اأّيام يف االأ�صبوع، 	 3٠ دقيقة على االأقل  للحفاظ على الوزن، مار�ص ن�صاطًا بدنيًا معتداًل ملّدة 

مثل امل�صي ال�ّصريع، وركوب الدّراجة، ورفع االأثقال اخلفيفة، والرق�ص. لي�ص من ال�صروري اأن 

تتّم التمارين يف خالل 3٠ دقيقة من دون انقطاع، بل ميكن حتقيقها من خالل ممار�صة ن�صاط 

واحد اأو جمموعة من االأن�صطة يف خالل اليوم

• يوميًا 	 دقيقة   3٠ من  اأطول  لفرتات  الكثافة  معتدلة  ريا�صّية  متارين  مار�ص  الوزن،  لفقدان 

اأّيام االأ�صبوع معظم 

• ينبغي على الّن�صاء فوق �صّن اخلم�صني والّرجال فوق �صّن االأربعني، والن�صاء احلوامل، واالأفراد 	

اأو اخت�صا�صية تغذية قبل البدء بالتمارين  اأمرا�ص مزمنة ا�صت�صارة طبيب  الذين يعانون من 

الريا�صّية

• اإم�ِص اإىل املكان املق�صود بداًل من ركوب �صّيارتك اأو �صّيارة االأجرة )اإذا 	

كان ذلك ممكنًا(، وحاول اأن مت�صي م�صيّا �صريعًا 

• ترّجل من البا�ّص اأو �صيارة االأجرة قبل الو�صول اإىل املكان املق�صود	

• اإ�صتعمل ال�صالمل حيثما كنت بداًل من امِل�صَعد	

• اإلعب مع االأوالد بن�صاط و حيوّية	

• اإبداأ مبمار�صة ريا�صة جديدة	

• مار�ص امل�صي ال�ّصريع لفرتة ١٠ دقائق قبل تناول الغداء اأو بعد تناول الع�صاء	

االإر�صاد  2   قم مبمار�صة ن�صاطات بدنّية كّل يوم

نصائح
المرّبع 2.2

كيف تكون ن�سيطًا  
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ي�صاعد تنويع الغذاء على تاأمني كمّيات كافية من املغّذيات الكربى )الن�صويات، الربوتني، والّدهون( 

واملغّذيات الدقيقة )الفيتامينات واملعادن(. واملق�صود من تنويع الغذاء هو ا�صتهالك املواد الغذائّية 

احلرارّية  ال�ّصعرات  من  بداًل  واالألياف،  النباتية،  الكيميائية  واملواد  واملعادن،  بالفيتامينات،  الغنّية 

الفارغة وغري ال�صحّية. لذا، من املهّم تعزيز ا�صتهالك االأطعمة املغّذية مثل احلبوب الكاملة والبقول 

التقليل  على  الرّتكيز  مع  الد�صم،  القليلة  وم�صتّقاته  واحلليب  الدهنية  واالأ�صماك  واخل�صار  والفواكه 

وال�صعرات  واحللويات،  عام،  �صكل  يف  والدهون  ال�صلبة،  والدهون  الكاملة،  غري  احلبوب  تناول  من 

يجب  اأ�صا�صي  عن�صر  ة  احل�صّ حجم  من  التقليل  مع  باعتدال  الطعام  ا�صتهالك  الفارغة.  احلرارية 

ع.  اأخذه يف االعتبار عند اّتباع نظام غذائي منوَّ

الكبري يف جمال  التقّدم  �صوء  ويف  لكن  لبنان حمدودة.  الغذائي يف  التنويع  واملعطيات عن  البيانات 

ومتزايدة  عة  متنوِّ جمموعة  تتوافر  اأنه  يف  �صك  ال  املتو�ّصط،  منطقة  يف  وت�صنيعها  االأغذية  اإنتاج 

ذلك،  ومع  يومية.  ب�صورة  عليها  احل�صول  ال�صهل  من  بات  التي  عة  وامل�صنَّ الطازجة  االأطعمة  من 

املجموعات  من  العديد  ا�صتهالك  يف  انخفا�ص  اإىل  لبنان  يف  الّطعام  ا�صتهالك  حول  البيانات  ت�صري 

البالغني يف  اأن  وتبنّي  البالد.  امللحوظ يف  الدقيقة  املَُغّذيات  نق�ص  يف�ّصر  قد  ما  واملغّذيات،  الغذائية 

ويتناولون  الكاملة،  الفطور  واالأ�صماك وحبوب  الفواكه واخل�صار  كافية من  كّميات  يتناولون  ال  لبنان 

والفيتامني  الكال�صيوم،  وحتديدًا  واملعادن،  الفيتامينات  من  عّدة  اأنواع  من  كافية  غري  كّميات  اأي�صًا 

الّتو�صيات  يلي  ما  يف  وترد  واليود.  والبوتا�صيوم،  ب١2،  والفيتامني  الفوليك،  وحم�ص  واحلديد،  د، 

�صحّية  خفيفة  وجبات  تناول  حول  ون�صائح   ،)3.١ )املرّبع  منّوع  غذائي  نظام  اإّتباع  حول  الرئي�صة 

)املرّبع 3.2(، ون�صائح يجب التقّيد بها للح�صول على كّميات احلديد والفيتامني د املو�صى بتناولها 

ال�ّصّكانّية  الفئات  لبع�ص  تو�صيات هاّمة حول مغّذيات معّينة  ترد  و3.4(. كما   3.3 يوميًا )املرّبعات 

)املرّبع 3.5(.

تناول مجموعة متنّوعة من األطعمة 
المغّذية كّل يوم لنظاٍم غذائي متوازن

يهدف هذا الإر�ساد اإىل ت�سجيع ا�ستهالك جمموعة متنّوعة من املواد الغذائّية كّل يوم، للتاأّكد من اأّن 

الّنظام الغذائي يوّفر الكّميات الكافية من املغّذيات الكربى واملغّذيات الدقيقة.

14 14
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 املرّبع

3.1

• املواد 	 املطبخ. حافظ على جمموعة متنّوعة من  الّتح�صري يف  �صهلة  خّزن مواد غذائّية �صّحية 

الغذائّية ال�صحّية يف مطبخك لت�صهيل اإعداد وجبات الّطعام والوجبات اخلفيفة ب�صكٍل �صّحي 

القليلة  واالألبان  االأجبان  املمّلحة،  غري  املك�ّصرات  املغ�صولة،  الطازجة  والفواكه  )اخل�صار 

الّد�صم، واخلبز امل�صنوع من احلبوب الكاملة(

• الّدليل 	 اأرزة  )راجع  لوجباتك  الغذائّية  املجموعات  جميع  من  باملَُغّذيات  غنّية  اأطعمة  اإخرت 

بتناولها  املو�صى  الكّميات  حول   3.١ اجلدول   وانظر  الّدليل  هذا  بداية  يف  الّلبناين  الغذائي 

وحجم احل�ص�ص لكّل من املجموعات الغذائّية اخلم�ص(

• اإ�صتهلك االأطعمة الغنّية باملَُغّذيات لتح�صري وجبات خفيفة �صّحّية خالل اليوم	

       )انظر املرّبع 3.2(

الّتو�سيات الرئي�سة حول اّتباع نظام غذائي متنّوع

- اإ�صتهلك منتجات احلبوب الكاملة كاأ�صا�ص جلميع الوجبات

- اأدخل جمموعة متنّوعة من البقول، واملك�ّصرات، والبذور ملعظم الوجبات

- اإخرت جمموعة متنّوعة من الفواكه املختلفة االألوان يومّيًا )مثل الفواكه ذات الّنواة 

   واحلم�صّيات والتوت وال�صمام( وجمموعة متنّوعة من اخل�صار مثل اخل�صار الورقية 

�َصِوّية    اخل�صراء الداكنة، واخل�صار الربتقالية اللون، واخُل�صار النَّ

�ص من احلليب القليل الّد�َصم اأو اخلايٍل من الّد�صم يومّيًا، اأو ما يعادلها من  - تناول 3 ح�صَ

   م�صتقات احلليب )االألبان واالأجبان( القليلة اأو اخلالية من الّد�صم

-  اإ�صتهلك ال�ّصَمك اأ�صبوعّيًا، باالإ�صافة اإىل الّلحوم احلمراء القليلة الّدهون والّدجاج

• وجبات 	 لتناول  خّطط  لذلك،  اليوم.  خالل  الّطاقة  زيادة  على  اخلفيفة  الوجبات  ت�صاعد 

خفيفة خالل اليوم، ومراقبة جمموع ال�ّصعرات احلرارّية املُ�صَتهَلَكة عند تناول وجبات الّطعام 

والوجبات اخلفيفة االأ�صا�صّية 

• خّطط للوجبات اخلفيفة بِحكَمة، واخرت االأطعمة الغنّية باملَُغّذيات واملنخف�صة بالّدهون وال�صّكر 	

مثل الفواكه، اأو اخل�صار، اأو املك�ّصرات النيئة غري املمّلحة، اأو احلليب وم�صتّقاته القليلة الّد�صم

• للذين يراقبون وزنهم، اإحذروا من الوجبات اخلفيفة الّطائ�صة	

• اإ�صافة 	 على  ت�صاعد  الأّنها  اخلفيفة  الوجبات  بتناول  يو�صى  وزنهم،  زيادة  يريدون  للذين 

ال�ّصعرات احَلرارّية خالل اليوم. اختاروا املواد الغذائّية الغنّية باملَُغّذيات وال�ّصعرات احلرارّية 

)كامليلك �صايك “احلليب املخفوق” مع الفواكه الّطازجة اأو �صندوي�ص جنب مع ُخ�صار(

كيفّية تناول وجبات خفيفة �سّحية  

 غذائي متوازن14
ٍ
االإر�صاد 3  تناول جمموعة متنّوعة من االأطعمة املغّذية كّل يوم لنظام

نصائح
المرّبع 3.2
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املجموعات  من  لكّل  احل�س�ص  وحجم  بتناولها  املو�سى  الكّميات 
اخلم�ص الغذائّية 

احلبوب

)6 ح�ص�ص على االأَقّل يف اليوم، 

ن�صفها على االأقّل من احلبوب 

الكاملة(

الفواكه

تان يف اليوم( )ح�صّ

اخُل�سار

)2 - 3 ح�ص�ص يف اليوم(

وم�ستقاته احلليب 

الّد�سم القليلة 

)3 ح�ص�ص يف اليوم(

الأطعمة الغنّية بالربوتني

6 ح�ص�ص يف اليوم(
 ١/2 - 5(

• ١/4 رغيف كبري من اخلبز العربي بالقمح الكامل	

• �صريحة من خبز الّتو�صت بالقمح الكامل	

• ١/2 كوب من الربغل، اأو القمح الكامل املطبوخ، اأو االأرز 	

االأ�صمر، اأو املعكرونة وال�صعريية )النودلز( بالقمح الكامل 

• كوب من حبوب الفطور )غري املحالة( 	

• تّفاحة �صغرية	

• موزة كبرية اأو حّبة برتقال اأو حبة دّراق من احلجم الكبري	

• َفة )بلح، خوخ، زبيب، م�صم�ص(	 فَّ ١/2 كوب فواكه جُمَ

• كوب من ع�صري الفاكهة الّطازج	

• كوب من اخُل�صار الّنيئة	

• كوبان من اخُل�صار الورقّية اخل�صراء الّنيئة	

• كوب من اخُل�صار املطبوخة	

• كوب من ع�صري اخُل�صار	

• كوب من احلليب ال�صائل اأو الّلنب 	

• 3 مالعق طعام من حليب البودرة	

• 45 غ من اجلبنة	

• كوب من احللويات امل�صنوعة من احلليب مثل املهلبية، اأو 	

ال�صحلب، اأو االأرّز باحلليب

• 8 مالعق طعام من الّلبنة 	

• 3٠ غ من الّلحم االأحمر املطبوخ القليل الّدهون اأو الّلحم 	

االأبي�ص املطبوخ )الّدجاج اأو ال�ّصمك(

• ١ بيا�ص )زالل( البي�ص	
بي�صة كاملة اأو 2/١ 

• ١/4 كوب من البقول )العد�ص، احلّم�ص، الفا�صوليا(	

• ١5 غ من املك�ّصرات اأو البذور غري املمّلحة	

ة الواحدة لكل من املجموعات  اأمثلة عن احل�سّ

الغذائّية اخلم�س

الكمّيات املو�سى بتناولها من املجموعات 

الغذائّية اخلم�س )على اأ�سا�س نظام 

غذائي يوؤّمن ٢000 �سعرة حرارّية(

مالحظة: 

- توّفر اأرزة الّدليل الغذائي اللبناين يف بداية هذا الّدليل الر�صم التو�صيحي للمجموعات الغذائّية املذكورة اأعاله 

   والكمّية املو�صى بتناولها من كل منها

- اإن الكمّيات املو�صى بتناولها واحل�ص�ص الواجب تناولها من كل من املجموعات الغذائية اخلم�ص مبنّية على 

   تو�صيات �صادرة عن وزارة الّزراعة االأمريكية

 غذائي متوازن
ٍ
االإر�صاد 3  تناول جمموعة متنّوعة من االأطعمة املغّذية كّل يوم لنظام

اجلدول  
3.1

)USDA MyPlate, ٢0١١)
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• احلديد 	 اأو  الهيم  بحديد  غنّية  فهي  والّدجاج،  الّدهون  القليلة  احلمراء  الّلحوم  اإ�صتهلك 

ه اجل�صم بفعالّية. اإّن اإدراج هذه املنتجات يف النظام  احليواين )heme iron( الذي ميت�صّ

الغذائي ب�صكل منتظم يزيد من كمّية احلديد يف الّطعام )انظر اجلدول 3.2 للمواد الغذائّية 

باحلديد( الغنّية 

• الكرف�ص، 	 امللوخّية،  الربوكويل،  )مثل  الّداكن  االأخ�صر  الّلون  ذات  اخُل�صار  من  امَلزيد  تناول 

االأقّل.  على  االأ�صبوع  مّرات يف   3 واحلم�ص(  والفول  العد�ص  البقول )مثل  وا�صتهلك  ال�ّصلق(، 

اأنواع  اأو نوع من  اأو ع�صري الربتقال(  تاأّكد من اإ�صافة م�صدر فيتامني ج )كع�صري احلام�ص 

الّلحوم مع هذه االأطباق، لتح�صني امت�صا�ص احلديد من املواد الغذائّية الّنباتّية

• َمة باحلديد اإذا كانت متوّفرة	 اإ�صتهلك حبوب الفطور املَُدعَّ

• تّنب �صرب ال�ّصاي، والقهوة، وامل�صروبات الغازّية التي حتتوي على الكافيني مع الوجبات الأّن 	

املكّونات الغذائّية يف هذه امل�صروبات قد تخّف�ص امت�صا�ص احلديد من الّطعام

• ال تاأخذ مكّمالت احلديد من دون و�صفة طبيب اأو اخت�صا�صية تغذية 	

8 ملغ من احلديد يف اليوم فقط، وذلك ب�صبب مرورهّن  * الن�صاء اللواتي يتجاوزن ال5٠ �صنة هّن بحاجة اىل 
بفرتة انقطاع الّدورة ال�ّصهرّية

جّيٍد  ب�صكٍل  ال�ّصبانخ  يف  املوجود  احلديد  ميت�ّص  ال  فاجل�صم  للحديد.  جّيدًا  م�صدرًا  لي�صت  ال�صبانخ  مالحظة: 

ب�صبب وجود مرّكبات اأخرى تتعار�ص مع امت�صا�صه

للّرجال: ٨ ملغ من احلديد 

للّن�ساء*: 1٨ ملغ من احلديد 

- يتّم و�صف مكّمالت احلديد لالأفراد الذين يعانون من نق�ص يف احلديد عندما ال ميكن 

   للّنظام الغذائي وحده اأن ُيعيد م�صتوى احلديد اإىل و�صعه الطبيعي �صمن اإطار زمني 

   مقبول

- كما يو�صى مبكّمالت احلديد  للّن�صاء احَلوامل، والن�صاء يف �صّن االإجناب )ُخ�صو�صًا 

   اللواتي يعاننَي من نزيف كثيف اأثناء الدورة ال�صهرّية(، واالأفراد الذين يعانون من 

   ُق�صور كلوي )خ�صو�صًا الذين يخ�صعون لغ�صيل الِكلى ب�صكل روتيني(، واالأفراد الذين 

   يعانون من ا�صطرابات يف اجلهاز اله�صمي وال ي�صتطيعون امت�صا�ص احلديد ب�صكٍل 

   طبيعي. ال يو�صى مبكّمالت احلديد لالأفراد الذين ال يعانون من نق�ص يف احلديد 

   )ُخ�صو�صًا الّرجال والّن�صاء بعد �صّن الياأ�ص( واالأ�صخا�ص الذين يعانون من داء تر�ّصب 

   االأ�صبغة الدموية )hemo-chromatosis(، وهو مر�ص وراثي يحدث فيه تراكم 

   لكمية زائدة من احلديد يف الدم

- احلّد الأق�سى اليومي لكمّية احلديد: ٤5 ملغ

نصائح
المرّبع 3.3

 غذائي متوازن
ٍ
االإر�صاد 3  تناول جمموعة متنّوعة من االأطعمة املغّذية كّل يوم لنظام

كيفّية احل�سول على كّمية احلديد املو�سى بتناولها يوميًا
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حلوم االأع�صاء، مطبوخة )9٠ غ*(

َمة باحلديد )3/4 كوب( حبوب الفطور، ُمَدعَّ

ويا، م�صلوقة )١/2 كوب( حبوب فول ال�صّ

ة )3٠ غ**( بذور اليقطني، حمّم�صَ

دب�ص اخلّروب، ملعقة طعام )١5ملل(

عد�ص، مطبوخ )١/2 كوب(

حلم بقرفيليه، مطبوخ )9٠ غ(

فا�صوليا، مطبوخة )١/2 كوب(

�َصردين معّلب بالّزيت، وم�صّفى )علبة(

فا�صوليا عري�صة، م�صلوقة )١/2 كوب(

فا�صوليا عاي�صة خامن، م�صلوقة )١/2 كوب(

زبيب )١/2 كوب(

فخذ دجاج، مطبوخ ) ١٠5 غ(

�صدر دجاج، مطبوخ ) 2/ ١ �صدر، 9٠ غ(

احلديد 

)ملغ(
املاّدة الغذائّية

املواد الغذائّية الغنّية باحلديد

9.9 - 5.2

4.5

4.4

4.2

3.5

3.3

3

2.6

2.5

2.3

١.8

١.5

١.3

١.١

*9٠ غ يعادل حجم رزمة من اأوراق اللعب اأو كّف اليد
**3٠ غ يعادل ملعقتي طعام

مالحظة: يجب ا�صتهالك البقول وغريها من االأطعمة النباتّية التي حتتوي 

على احلديد مع م�صدر غذائي غنّي بالفيتامني ج، اأو مع كميات قليلة من 

اللحم اأو الدجاج اأو ال�ّصمك المت�صا�ص احلديد ب�صكٍل اأف�صل

 غذائي متوازن
ٍ
االإر�صاد 3  تناول جمموعة متنّوعة من االأطعمة املغّذية كّل يوم لنظام

اجلدول 
3.2
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زيت كبد �صمك القد، ملعقة طعام واحدة )١5 ملل(

�صلمون، مطبوخ )١٠٠غ(

تونة، معّلبة بالّزيت )١/2 علبة(

�صردين، معّلب بالّزيت )١/2 علبة(

تونة، معّلبة باملاء )١/2 علبة(

حليب، ُمَدّعم بالفيتامني د )كوب(

كاملة بي�صة 

كبد بقر، مطبوخ )١٠٠غ(

الفيتامني د 

)IU(
املاّدة الغذائّية

املواد الغذائّية الغنّية بالفيتامني د

١,36٠

36٠

2٠٠

25٠

١54

98

2٠

١5

مالحظة:

١٠٠ غ يعادل يف احلجم ما يزيد قلياًلعن حجم رزمة من اأوراق اللعب اأو كّف اليد

كوب واحد يعادل 24٠ ملل

 غذائي متوازن
ٍ
االإر�صاد 3  تناول جمموعة متنّوعة من االأطعمة املغّذية كّل يوم لنظام

        كيفّية احل�سول على كّمية الفيتامني د املو�سى بتناولها يوميًا

• 3.3 حول مواد غذائّية 	 اإ�صتهلك جمموعة متنّوعة من االأ�صماك وِثمار البحر )انظر اجلدول 

اأخرى غنّية بالفيتامني د(

• َمة بالفيتامني 	 َمة بالفيتامني د )كاحلليب وحبوب الفطور املَُدعَّ اإ�صتهلك املنتجات الغذائّية املَُدعَّ

د( اإذا كانت متوّفرة

• ا�صت�صارة 	 بعد  يوميًا(   IU  4٠٠ اأو   IU  2٠٠( د  الفيتامني  مكّمالت  من  خفيفة  جرعة  تناول 

اإخت�صا�صية تغذية. اأو  طبيب 

ح باحلّد من  مالحظة: على الّرغم من كون ال�ّصم�ص عاماًل مهمًا لتكوين الفيتامني د يف اجل�صم، ُين�صَ

�ص الأ�صّعة ال�صم�ص ب�صبب َماِطر االإ�صابة ب�صرطان اجللد الّتعرُّ

اإن ا�صتعمال مرهم الوقاية من ال�صم�ص ذات عامل حماية SPF يتجاوز ١5 ميكن اأن يحّد من قدرة اجل�صم 

على تكوين الفيتامني د  

IU للبالغني بني 2٠-٧٠ عامًا: ٦٠٠

IU للبالغني فوق ٧٠ عامًا: ٨٠٠

نصائح
المرّبع 3.4

م من كرثة تناول مكّمالت الفيتامني د، ينبغي على بع�ص  - مبا اأّن هناك احتمااًل للتَّ�َصمُّ

   االأفراد اأن يتجّنبوا تناول هذه املكّمالت، وهم االأفراد الذين ال ُيعانون من نق�ص يف 

   الفيتامني د، واالأفراد الذين يتعّر�صون كثريًا الأ�صّعة ال�صم�ص، واالأفراد الذين يّتِبعون 

   نظامًا غذائيًا غنّيًا بالفيتامني د

 IU ٤000 :احلّد الأق�سى اليومي لكمية الفيتامني د -

اجلدول  
3.3
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• على  	 يح�صلوا  اأن  الّنباتيني  على  ينبغي 

ذات  الربوتني  م�صادر  من  متنّوعة  جمموعة 

مثل  الغذائي  نظامهم  يف  الّنباتي  االأ�صل 

كافية  كمية  تناُول  ل�صمان  رات  واملَُك�صَّ البقول 

من احلديد والربوتني

• غذائية 	 مواد  با�صافة  الّنباتّيون  ُح  ُين�صَ

اأو  )كع�صرياحلام�ص  ج  بالفيتامني  غنّية 

اإىل  االأخ�صر(  والفلفل  والكيوي،  الربتقال، 

وجبات الّطعام ذات امل�صادر الّنباتّية لزيادة 

احلديد امت�صا�ص 

• نباتّيًا 	 نظامًا  يّتبعون  الذين  النباتيني  على 

َمة  ُمَدعَّ غذائّية  مواد  ا�صتهالك  �صاِرمًا 

بالفيتامني د والفيتامني ب ١2 )انظر اجلداول 

بتناولها  املو�صى  الكمّيات  لبلوغ   )3.4 و   3.3

والفيتامني   )IU الفيتامني د )6٠٠  يومّيًا من 

ب ١2 )2.5 ميكروغرام(

ن تيو با لنَّ ا

• اإن حم�ص الفوليك هو فيتامني مهّم جّدًا للّن�صاء 	

يف �صّن االإجناب، مبا اإّنه �صروري للحّد من خطر 

وت�صوُّهات  احلمل  خالل  الّدم  بفقر  االإ�صابة 

جنينّية معّينة )مثل ت�صّوهات االأنبوب الع�صبي(

• ح الّن�صاء يف �صّن االإجناب با�صتهالك املواد 	 ُتن�صَ

الغذائّية الغنّية بحم�ص الفوليك )انظر اجلدول 

اخل�صراء،  الورقّية  اخُل�صار  ُخ�صو�صًا   ،)3.5

وي�صتوجب  والبازالء،  والفا�صوليا،  والفواكه، 

الفوليك  حم�ص  من  ميكروغرام   6٠٠ تناول 

يومّيًا خالل احلمل وفرتة ما قبل احلمل. لذلك، 

يجب تناول مكّمالت ِحم�ص الفوليك مبعّدل 4٠٠ 

غنّي  غذائي  نظام  واّتباع  اليوم  يف  ميكروغرام 

قبل  واحد  �صهر  من  اعتبارًا  الفوليك  بِحم�ص 

احلمل وخالل االأ�صهر الّثالثة االأوىل من احلمل

الإجناب �سّن  يف  الّن�ساء 

 غذائي متوازن
ٍ
االإر�صاد 3  تناول جمموعة متنّوعة من االأطعمة املغّذية كّل يوم لنظام

تو�سيات هاّمة لبع�ص الفئات ال�ّسكانّية
املرّبع 

3.5
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ثمار البحر، مطبوخة )9٠ غ(

كبد البقر، مطبوخ )�صريحة واحدة(

�صلمون، مطبوخ )9٠ غ(

حلم اأحمر خاٍل من الّدهون، م�صوي )9٠ غ(

لنب )كوب(

تونة بي�صاء، معّلبة باملاء )١/2 علبة(

حليب )كوب(

بي�ص، م�صلوق جّيدًا )بي�صة كاملة(

�صدر دجاج، م�صوي )١/2 �صدر، 9٠ غ(

الفيتامني ب ١٢ 

)ميكروغرام(
املاّدة الغذائّية

املاّدة الغذائّية

املواد الغذائّية الغنّية بالفيتامني ب 12

84.١

47.9

4.9

2.4

١.4

١

٠.9

٠.6

٠.3

مالحظة:

9٠ غ  يعادل حجم رزمة من اوراق اللعب اأو كّف اليد

كوب واحد يعادل 24٠ ملل

كبد البقر، مطبوخ )9٠ غ(

�صبانخ، مثّلجة، مطبوخة )١/2 كوب(

هليون، مطبوخ )4 �صرائح(

�صبانخ، نيئة )كوب(

البازالء اخل�صراء، مثّلجة، مطبوخة )١/2 كوب(

بروكلي، مثّلج، مطبوخ )١/2 كوب(

خ�ّص، ُمَقّطع )١/2 كوب(

ال�صّمام )١/4 واحدة متو�ّصطة(

املوز )موزة واحدة متو�ّصطة احلجم(

حم�س الفوليك 

)ميكروغرام(

املواد الغذائّية الغنّية بحم�ص الفوليك

١85

١٠٠

85

6٠

5٠

5٠

4٠

25

2٠

مالحظة:

9٠ غ من الّلحم يعادل حجم رزمة من اأوراق اللعب اأو كّف اليد

 غذائي متوازن
ٍ
االإر�صاد 3  تناول جمموعة متنّوعة من االأطعمة املغّذية كّل يوم لنظام

اجلدول  
  3.5

اجلدول  
  3.4
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إستهلك الحبوب، وخاّصًة الحبوب الكاملة، 
كأساس للوجبات اليومّية

يهدف هذا الإر�ساد اإىل الّت�سديد على اأهّمية ا�ستهالك جمموعة متنّوعة من احلبوب يومياً، 

ُخ�سو�ساً احلبوب الكاملة الغنّية بالألياف الغذائّية.

القلب  باأمرا�ص  االإ�صابة  خطر  بانخفا�ص  الكاملة،  احلبوب  خ�صو�صًا  احلبوب،  ا�صتهالك  يرتبط 

الّدم،  يف  الكول�صرتول  ن�صبة  وارتفاع  البطن،  منطقة  يف  والبدانة  الّزائد،  والوزن  الّدموّية،  واالأوعية 

ومقاومة االإن�صولني. اإّن تناول كّميات اأكرب من اخلبز واحلبوب قد ي�صاعد على حتقيق اأهداف غذائّية 

ن  اأّن احلبوب م�صدر مهم للّن�صويات البطيئة االمت�صا�ص، فهي مكوِّ خلف�ص ا�صتهالك الّدهون. ومبا 

 )FDA( وقد وافقت اإدارة الغذاء والّدواء االأمريكية .)غذائي مهّم ل�صّحة القولون )امل�صران الغليظ

الغذائّية  املواد  الكاملة وغريها من  باحلبوب  امل�صنوعة  باالأطعمة  الغنّية  الغذائّية  “االأنظمة  اأّن  على 

قد  والكول�صرتول،  امل�صبعة  والدهون  الدهون  اإجمايل  من  منخف�صة  كّمية  على  حتتوي  التي  الّنباتّية 

تخّف�ص خطر االإ�صابة باأمرا�ص القلب وبع�ص اأنواع ال�ّصرطان”.

الثالثة  العقود  خالل  لبنان  يف  احلبوب  ا�صتهالك  يف  مّطردًا  تراجعًا  هناك  اأّن  من  الّرغم  وعلى 

احلبوب  على  املرتكزة  واملنتجات  احلبوب  اإّن  البالد.  يف  االأ�صا�صي  الغذاء  احلبوب  تبقى  املا�صية، 

�صكل  )امل�صتهَلك يف  القمح  كون  مع  لبنان،  البالغني يف  لدى  الطاقة  ا�صتهالك   ١/3 ت�صِهم يف حوايل 

هناك  ذلك،  ومع  االأُرّز.  يليه  االأ�صا�صية،  احلبوب  ف�صيلة  �صيوعًا يف  االأكرث  النوع  اخلبز(  اأ�صا�صي يف 

توّجه اإىل زيادة ا�صتهالك احلبوب غري الكاملة مثل الّطحني، واملعكرونة، واالأُرّز االأبي�ص، على ِح�صاب 

وخ�صو�صًا  احلبوب،  ا�صتهالك  ي�صاعد  قد  املُزمنة،  االأمرا�ص  فيه  تنت�صر  بلٍد  ويف  الكاملة.  احلبوب 

احلبوب الكاملة كاأ�صا�ص يف معظم الوجبات، يف خف�ص خطر االإ�صابة باالأمرا�ٍص املزمنة )كاأمرا�ص 

اأنواع ال�ّصرطان ومنها �صرطان القولون  القلب، واالأوعية الدموية، وال�صّكري من النوع الثاين، وبع�ص 

والّثدي(، ف�صاًل عن تعزيز �صّحة القولون وامل�صاعدة يف احِلفاظ على الوزن الطبيعي للج�صم. وترد 

الرئي�صة  التو�صيات  اإىل  باال�صافة   ،)4.١ )املرّبع  يومّيًا  بتناولها  املو�صى  احلبوب  كمّية  يلي  ما  يف 

.)4.2 والّن�صائح املتعّلقة با�صتهالك احلبوب واحلبوب الكاملة )املرّبع 
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 املرّبع

4.1

كمّية احلبوب املو�سى بتناولها يوميًا

)على اأ�صا�ص نظام غذائي موؤّلف من 2٠٠٠ �صعرة حرارّية(

٦ ح�س�س على الأقّل يف اليوم، ن�سفها على الأقّل من 

الكاملة  احلبوب 

ة واحدة ُتعاِدل: ح�صّ

• ١/4 رغيف خبز عربي	

• �صريحة واحدة من خبز الّتو�صت	

• ١/2 كوب مطبوخ من الربغل اأو القمح اأو االأُرّز اأو املعكرونة اأو ال�صعريّية 	

• كوبًا من حبوب الفطور )غري املحاّلة(	

• ١/2 خبز همربغر اأو كعكة اور�صّلي  	

• 3 اأكواب من الُف�صار 	

• االأ�صمر(، 	 االأرّز  ل  )وُيَف�صَّ واالأُرّز  الكامل(،  القمح  ل  املَُف�صَّ )من  القمح  وا�صتهلك  اإ�صرِت 

عري )الكامل(  ل امل�صنوعة من القمح الكامل(، وال�صوفان )الكامل( ، وال�صَّ واملعكرونة )وُيَف�صَّ

امل�صنوعة  االأطعمة  �صراء  كيفّية  بالّن�صائح حول  املتعّلق   4.3 املرّبع  اأنُظر  يومي.  اأ�صا�ٍص  على 

الكاملة باحلبوب 

• اإ�صتهلك االأرّز االأ�صمر واملعكرونة بالقمح الكامل مع االأطباق ال�ّصاخنة الّتقليدّية مثل اخُل�صار 	

وورق  املح�صّي  والقرع  املح�صّي  والباذجنان  املح�صّي  الكو�صى  )مثل  والّلحم  باالأُرّز  ة  امَلح�ُصوَّ

ُت�صَتهَلُك عادًة مع  والتي  املرَتكزة على اخُل�صار  واليخنات  املح�صّي(،  وامللفوف  املح�صّي  العنب 

على  املرتكزة  االأطباق  عن  ف�صاًل  وامللوخية(،  والبامية،  والبزالء،  الفا�صوليا،  )َيخَنة  االأُرّز 

الربغل )برغل عبندورة( واالأطباق املرتكزة على القمح )فريك(

• ومع 	 ال�ّصندوي�صات  اإعداد  عند  االأبي�ص  اخلبز  من  بداًل  الكاملة  باحلبوب  اخلبز  اإ�صتهلك 

الّتقليدّية )الّلبنة، واملجّدرة، واحلّم�ص بطحينة( االأطعمة 

• عند اختيار وجبات خفيفة ترتكز على احلبوب، اخرت تلك التي حتتوي على كّميات قليلة من 	

ة  املَُعدَّ وال�صندوي�صات  )َقمِحّية(،  القمح  على  املرتكزة  احللويات  مثل  والدهون،  وال�صّكر  امللح 

بخبز قمح كامل )�صندوي�ص لبنة اأو �صندوي�ص زعرت(، والف�صار )مع القليل اأو من دون ملح، اأو 

زبدة، اأو زيت ُم�صاف( والكعك القليل الّد�صم وامللح

ًة احلبوب الكاملة، كاأ�صا�ص للوجبات اليومّية االإر�صاد 4  اإ�صتهلك احلبوب، وخا�صّ

 املرّبع

4.2

التو�سيات الرئي�سة والّن�سائح املتعّلقة با�ستهالك احلبوب 

واحلبوب الكاملة
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• على 	 االأوىل  املكّونات  �صمن  الغذائية  املواد  هذه  اإحدى  تذكر  التي  الغذائّية  املنتجات  اإخرت 

ال�ّصوفان  ال�ّصوفان،  دقيق  اأ�صمر،  اأُرّز  دقيق  كامل،  قمح  كامل،  قمح  دقيق  الغذائي:  املل�صق 

الكامل، ال�ّصعري الكامل، ودقيق الذرة الكاملة

• ق الغذائي للمنتج وابحث عن العبارات االآتية: كامل، حبوب 	 انظر الئحة املكّونات على املل�صَ

الكاملة.  احلبوب  على  يحتوي  املنتج  اأّن  اإىل  ت�صري  العبارات  هذه  َرة؛  ُمَكرَّ غري  اأو  كاملة، 

حبوب  الغذائي:  املل�صق  على  الغذائية  املواد  هذه  اإحدى  تذكر  التي  الغذائّية  املنتجات  اإن 

اأو  ال�ّصبعة،  احلبوب  مك�ّصر،  قمح  قمح،   %١٠٠ الّتقليدية،  الّطريقة  على  مطحون  مَتَلَطة، 

نخالة، ال حتتوي بال�صرورة على احلبوب الكاملة 

• ق 	 املُل�صَ على  ة  احل�صّ يف  اليومّية  القيمة  اقراأ  الكاملة،  باحلبوب  الغذائّية  املواد  اختيار  عند 

١9% من  “م�صدر جّيد لالألياف” )اأي اإن حمتوى االألياف يعادل١٠%-  الغذائي وابَحث عن 

القيمة اليومّية( اأو “م�صدر ممتاز لالألياف” )اأي اإن حمتوى االألياف هو اأكرث من 2٠% من 

الغذائي.  ق  املل�صَ على  لالألياف  املنتج  حمتوى  من  تاأّكد  ذلك،  اإىل  اإ�صافة  اليومّية(.  القيمة 

اإّن عبارة “م�صدر جّيد لالألياف” يجب اأن تعني اأّن املنتج يحتوي على 2.5 غ من االألياف يف 

5 غ  اأّن املنتج يحتوي على  اأن تعني  “غنّي باالألياف” ينبغي  ة على االأَقّل، بينما عبارة  احل�صّ

ة على االأَقّل من االألياف يف احل�صّ

24

نصائح
المرّبع 4.3

ًة احلبوب الكاملة، كاأ�صا�ص للوجبات اليومّية االإر�صاد 4  اإ�صتهلك احلبوب، وخا�صّ

كيفّية �سراء الأطعمة امل�سنوعة من احلبوب الكاملة
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اخلبز هو منَتج احلبوب االأكرث ا�صتهالكًا يف لبنان. ُي�صَنع اخلبز 

الكامل(،  )غري  املق�صور  القمح  دقيق  من  عام  �صكل  يف  اللبناين 

وميكن اأن يحتوي على كمّيات عالية من امللح. لذا، لزيادة ماأخوذ 

كميات  تناول  على  واحلفاظ  االألياف  كمّية  زيادة  مع  احلبوب 

دقيق  من  امل�صنوعة  اخلبز  اأنواع  اختيار  ينبغي  امللح،  من  قليلة 

القمح الكامل والتي حتتوي على كميات قليلة من امللح.

ًة احلبوب الكاملة، كاأ�صا�ص للوجبات اليومّية25 25االإر�صاد 4  اإ�صتهلك احلبوب، وخا�صّ

 املرّبع

4.4

اخلبز الّلبناين
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 تَمتَّع بتناول المزيد من الفواكه والخضار 
كّل يوم

الفواكه واخل�سار لأّنها  اليومي ملجموعة متنّوعة من  ال�ستهالك  ت�سجيع  اإىل  الإر�ساد  يهدف هذا 

حتتوي على مغّذيات اأ�سا�سّية عديدة قد ت�ساعد يف احلماية من الأمرا�س  املُزمنة  ونق�س املغّذيات 

الدقيقة.

ُمزمنة  باأمرا�ص  االإ�صابة  خطر  يف  كبري  برتاجع  منتظم  ب�صكل  واخل�صار  الفواكه  ا�صتهالك  يرتبط 

من  وال�صّكري  الدم،  �صغط  وارتفاع  ال�صرطان،  اأنواع  وبع�ص  الدماغية،  وال�صكتة  القلب،  مر�ص  مثل 

مثل  املَُغّذيات  من  متنّوعة  واخُل�صار من خالل جمموعة  للفواكه  الِوقائّية  االآثار  تتجّلى  الثاين.  النوع 

ُم�صاّدات االأك�َصَدة، واملواد الكيميائية النباتية، والفيتامينات، واملعادن، واالألياف.

لطاملا ُعِرَف النظام الغذائي التقليدي يف لبنان بكرثة االأطعمة الّنباتّية، مبا فيها الفواكه واخُل�صار، 

حيث كانت الفواكه الطازجة التحلية الّنموَذجّية خالل اليوم. ويف العقد املا�صي، انخف�ص ا�صتهالك 

منّظمة  به  تو�صي  مّما  اأقّل  اللبنانيني  البالغني  ثلث  حوايل  ي�صتهلك  اإذ  البالد،  يف  واخُل�صار  الفواكه 

انت�صار  ظّل  ويف  اليوم.  يف  واخُل�صار  الفواكه  من  غ   4٠٠ من  اأقّل  اأي   ،)WHO( العاملّية  ال�صّحة 

واخُل�صار  الفواكه  تناول  زيادة  ت�صاهم  قد  البالد،  يف  الدقيقة  املَُغّذيات  ونق�ص  املُزمنة  االأمرا�ص 

املو�صى  واخُل�صار  الفواكه  يلي كمية  ما  وترد يف  بالّتغذية.  املرتبطة  ال�صّحية  امل�صاكل  الوقاية من  يف 

“5 يف اليوم”  بتناولها يومّيًا بح�صب وزارة الّزراعة يف الواليات املّتحدة االأمريكّية )USDA( وهي 

)املرّبع  واخُل�صار  الفواكه  با�صتهالك  املتعّلقة  الرئي�صة  الّتو�صيات  ترد  كما   .)5.2 و   5.١ )املرّبعان 

5.3( ون�صائح حول كيفّية زيادة اال�صتهالك اليومي للفواكه واخل�صار )املرّبعان 5.4 و 5.5(.
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27 االإر�صاد 5  مَتتَّع بتناول املزيد من الفواكه واخل�صار كّل يوم

 املرّبع

5.1

 املرّبع

5.2

)على اأ�صا�ص نظام غذائي يوؤّمن 2٠٠٠ �صعرة حرارّية(

تان يف اليوم ح�سّ

كّمية الفواكه املو�سى بتناولها يومّيًا

كّمية اخُل�سار املو�سى بتناولها يومّيًا

ة واحدة ُتعاِدل: ح�صّ

• تّفاحة �صغرية	

• موزة اأو برتقالة  كبرية، اأو حّبة دّراق من احلجم الكبري	

• 32 حّبة عنب	

• 24 حّبة كرز	

• خوختني كبريتني	

• �صريحة �صغرية من البّطيخ	

• ١/2 كوب من الفواكه املجّففة )بلح، خوخ، زبيب، اأو م�صم�ص(	

• كوبًا من �صلطة الفواكه الطازجة )غري املحالة(	

• كوبًا من ع�صري الفواكه الّطازج	

)على اأ�صا�ص نظام غذائي يوؤّمن 2٠٠٠ �صعرة حرارّية(

٢ - 3 ح�س�س يف اليوم

ة واحدة ُتعاِدل: ح�صّ

• حّبة بندورة كبرية	

• جزرَتني متو�ّصطتي احلجم 	

• كوبًا من اخُل�صار الّنيئة )خيار، فلفل اأخ�صر، وبازالء(	

• كوبنِي من اخُل�صار الوَرقّية اخل�صراء الّنيئة )خ�ّص، بقدون�ص، 	

هندباء، واأوراق الّروّكا(

• كوبًا من اخُل�صار املطبوخة )ال�صبانخ، البازالء اخل�صراء، 	

والقرنبيط( الكو�صى، 

• كوبًا من ع�صري اخُل�صار	
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• )احلم�صيات( 	 والليمون  واالإجا�ص  التّفاح  ذلك  يف  مبا  الفواكه،  من  متنّوعة  جمموعة  تناول 

اجلدول  )انظر  والّدراق  امل�صم�ص  مثل  النواة  ذات  والفواكه  واملوز  والعنب  والتوت  وال�صمام 

)5.١

• اإخرت الفواكه  بداًل من ع�صري الفواكه الأّن الفواكه حتتوي على كمّية اأكرب من االألياف. تناول 	

اإحر�ص  االأك�صدة.  وم�صاّدات  االألياف  الكثري من  الق�صرة حتتوي على  الأّن  ق�صرها  مع  الفاكهة 

على غ�صل الفواكه جّيدًا للتخّل�ص من َروا�ِصب املبيدات واالأو�صاخ

• َفة بكمّيات معتدلة )البلح املجّفف، التني اأو امل�صم�ص، ف�صاًل عن الّزبيب 	 اإ�صتهلك الفواكه املَُجفَّ

اأو اخلوخ( الأّنها حتتوي على �صعرات حرارية اأكرث )من حيث الوزن( من الفواكه الّطازجة

• قّلل من ا�صتهالك الفواكه املَُعلََّبة الأّنها غالبًا ما تكون معّلبة يف �صراب ال�صّكر املرّكز	

• االأبي�ص، 	 الربتقايل،  )االأخ�صر،  االألوان  املختلفة  اخُل�صار  من  متنّوعة  جمموعة  اإ�صتهلك 

برتقاليًا يف  واآخر  الّداكن  االأخ�صر  الّلون  اخُل�صار ذات  نوعًا من  االأقّل  تناول على  واالأحمر(. 

اليوم )انظر اجلدول ١.5(

• اإ�صتهلك اخُل�صار مع ق�صرها الأّن الق�صرة حتتوي على الكثري من االألياف وم�صاّدات االأك�َصَدة. 	

تاأكد من غ�صل اخُل�صار جّيدًا للتخّل�ص من روا�ِصب املبيدات واالأو�صاخ

• قّلل من تناول اخُل�صار املَُعلََّبة الأّنها غالبًا ما تكون حمفوظًة يف �صائل مالح	

• عند حت�صري اخل�صار:	

- ال تفرط يف طبخها للحفاظ على املغّذيات

- اأطبخ اخل�صار على البخار بداًل من غليها الأّن ذلك يخّفف من فقدان املغّذيات 

    ويحافظ على الّنكهة

- اأ�صف القليل من الّزيت لتعزيز امت�صا�ص الفيتامينات التي تذوب يف الّدهون 

   )الفيتامني اأ، د، اإي، ك(

- اأطبخ الطعام مع القليل من امللح، واأ�صف ع�صري احلام�ص اأو الثوم اأو التوابل 

   اأو االأع�صاب لزيادة النكهة

االإر�صاد 5  مَتتَّع بتناول املزيد من الفواكه واخل�صار كّل يوم

 املرّبع

5.3
التو�سيات الرئي�سة حول ا�ستهالك الفواكه واخُل�سار
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فئات الفواكه واخُل�سار ِوفقًا لّلون والفوائد ال�سحّية

اأحمر

برتقايل

اأ�صفر

اأخ�صر

اأرجواين

اأبي�ص

مثل البندورة والبطيخ والكرز والفراولة

ي�صري الّلون االأحمر اإىل وجود ماّدة الليكوبني )lycopene( التي ت�صّكل وقاية من 

ال�ّصرطان

مثل اجلزر والبطاطا احللوة والربتقال واملانغا وال�صمام والكلمنتني

ي�صري الّلون الربتقايل اإىل وجود مادة البيتا كاروتني )beta-carotene(، وهي 

ماّدة م�صاّدة لالأك�َصَدة ومفيدة ملكافحة ال�ّصرطان واأمرا�ص القلب

مثل احلام�ص والفلفل والقرع واملوز والكريبفروت

 )beta-carotene( ي�صري الّلون االأ�صفر اإىل وجود مادتي البيتا كاروتني

والليمونني )limonene( الواقيَتني من ال�ّصرطان

مثل الربوكويل والبازالء واخلر�صوف )اأر�صي �صوكي( وال�صبانخ والبقدون�ص 

والفلفل االأخ�صر

ي�صري الّلون االأخ�صر اإىل وجود مادتي البوليفينول )polyphenol( والكاروتني 

)carotene( اللتني ت�صّكالن وقاية �صّد ال�ّصرطان واأمرا�ص القلب

مثل الّزبيب والعنب والباذجنان والب�صل االأرجواين وال�َصَمنَدر

ي�صري الّلون االأرجواين اإىل وجود مادتي الفالفونويد )flavonoid( والبوليفينول 

)polyphenol( اللتني ت�صكالن وقاية من ال�ّصرطان واأمرا�ص القلب

مثل الب�صل والثوم واللفت وامللفوف والفطر

ي�صري الّلون االأبي�ص اإىل وجود مادة كربيتيد االأيل )ally sulfide( التي ت�صاعد 

يف خف�ص كول�صرتول الّدم و�صغط الّدم، وخطر االإ�صابة بال�ّصرطان

االإر�صاد 5  مَتتَّع بتناول املزيد من الفواكه واخل�صار كّل يوم

 اجلدول
5.1
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• املو�صم	 نوع من فاكهة  اأي  اإ�صرِت 

• على 	 اأو  الرّباد  املغ�صولة يف  الطازجة  الفواكه  من  وعاء  �صع 

املطبخ طاولة 

• اأو 	 الطازجة  الفواكه  ِقَطع  مع  الّلنب  اأو  الفطور  تناول حبوب 

املحاّلة غري  املجّففة  الفواكه 

• م�صاف 	 �صّكر  على  حتتوي  ال  التي  املجّففة  الفواكه  اإخرت 

بال�صوكوال املغّلفة  وغري 

• كوجبة 	 الطازجة  الفواكه  ِقطع  اأو  املجّففة  الفواكه  تناول 

العمل يف  خفيفة 

• الفواكه 	 اأو  الفواكه،  �صلطة  من  كوبًا  تناول  للتحلية، 

امليلك  من  كوبًا  اأو  امل�صلوق(،  االإجا�ص  اأو  )التفاح  امل�صلوقة 

والفواكه  الّد�صم  القليل  احلليب  من  املنزل  يف  املعّد  �صايك 

الطازجة 

• الفواكه 	 كوكتيل  من  كوب  بتناول  متّتع  احلاّر،  الّطق�ص  يف 

بتناول  اأي�صًا  ومتّتع  الكاملة.  الفواكه  من  امل�صنوع  الطازج 

يف  و�صعها  بعد  االأحمر  العنب  اأو  الكرز،  اأو  الفراولة، 

الّثاّلجة

نصائح
 5.4 المرّبع 

االإر�صاد 5  مَتتَّع بتناول املزيد من الفواكه واخل�صار كّل يوم

كيفّية زيادة ا�ستهالك الفواكه
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• املو�صم	 خ�صار  من  متنّوعة  جمموعة  اإ�صرِت 

• الرّباد	 ويف  املطبخ  يف  الطازجة  اخل�صار  خّزن 

• اخل�صار 	 تكن  مل  اإذا  املَُعلََّبة  اأو  املثّلجة  اخل�صار  اإ�صرِت 

املو�صم خالل  متوّفرة  الّطازجة 

• )مثل 	 اخل�صراء  ال�ّصلطات  من  اأكرب  كّميات  اإ�صتهلك 

الب�صل،  مع  االأخ�صر  الّزعرت  الّتّبولة،  الَفّتو�ص،  �صلطة 

اإحر�ص  ولكن  املربو�ص(،   اجلزر  مع  امللفوف  و�صلطة 

وباعتدال ِحدة  على  وال�صل�صات  الّزيت  ا�صتعمال  على 

• والكرف�ص 	 واخليار  اجلزر  )مثل  الّنيئة  اخُل�صار  اإ�صتهلك 

الدهون  قليلة  �صل�صات  مع  خفيفية  كوجبة  والقرنبيط( 

والّلبنة( الّثوم  )مثل  املنزل  يف  رة  حم�صّ

• اخُل�صار 	 على  املرتكزة  االأطباق  من  اأكرب  كّمية  اإ�صتهلك 

على  املرتكزة  واليخنات  �صوتيه(  خ�صار  مع  )اأطباق 

اخل�صراء،  اللوبياء  ويخنة  البامية،  يخنة  )مثل  اخُل�صار 

امللوخّية( اأو  ال�صبانخ  ويخنة 

• والفلفل 	 والب�صل،  البندورة،  )مثل  اخُل�صار  اإ�صِو 

امل�صوي  الّدجاج  اأو  الّلحم  مع  والفطر(  االأخ�صر، 

نصائح
 5.5 المرّبع 

االإر�صاد 5  مَتتَّع بتناول املزيد من الفواكه واخل�صار كّل يوم

كيفّية زيادة ا�ستهالك اخل�سار
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تناول األطباق المرتكزة على البقول بانتظام، 
وتمّتع بتناول المكّسرات والبذور غير الممّلحة

ال�ستهالك  زيادة  اأجل  من  والبذور  واملك�ّسرات  البقول  ا�ستهالك  ت�سجيع  اإىل  الإر�ساد  هذا  يهدف 

اليومي للربوتني والألياف واملغّذيات الدقيقة.

متّثل البقول واملك�ّصرات م�صدرًا جّيدًا للربوتني واالألياف وم�صاّدات االأك�صدة والفيتامينات )كحم�ص 

توؤّثر  والبذور  املك�ّصرات  اأّن  وتبنّي  والّزنك(.  احلديد  فيها  )مبا  واملعادن  اإي(  والفيتامني  الفوليك 

ال�صحّية  امل�صّبعة  غري  بالّدهون  وغنّية  امل�صّبعة  بالّدهون  فقرية  الأّنها  الّدم،  يف  الّدهون  على  اإيجابًا 

باأمرا�ص  اإّن تناول البقول )مثل الفول والعد�ص واحلم�ص( مرتبط بانخفا�ص خطر االإ�صابة  للقلب. 

للذوبان  القابلة  االألياف  واإن  الّثاين.  النوع  وال�صّكري من  الّدماغية  وال�صكتة  الدموية  واالأوعية  القلب 

اأن االألياف غري القابلة  الّدم، كما  املتواجدة يف البقول ت�صاعد على خف�ص ن�صبة الّدهون وال�ّصكر يف 

للذوبان تلعب دورًا يف حت�صني وظائف اجلهاز اله�صمي )انظر املربع 6,١ حول كمية االألياف املو�صى 

بتناولها يوميًا، واجلدول 6,١ حول حمتوى االألياف يف بع�ص البقول واملك�ّصرات(.

�صعبّيتها  من  الّرغم  وعلى  الّلبناين.  املطبخ  يف  تقليدّية  مكّونات  والبذور  واملك�ّصرات  البقول  ت�صّكل 

اإن زيادة ا�صتهالك البقول واملك�ّصرات  الن�صبّية، ما زال ا�صتهالك هذه االأطعمة منخف�صًا يف البالد. 

والبذور غري املمّلحة قد توؤّثر اإيجابًا على خف�ص احتمال االإ�صابة بنق�ص املغّذيات الدقيقة واالأمرا�ص 

املزمنة وانت�صارها يف لبنان. ومبا اأن البقول واملك�ّصرات والبذور غري املمّلحة هي م�صدر جّيد للحديد، 

فاإن ا�صتهالكها مهّم يف �صوء ا�صتمرار انت�صار فقر الّدم ب�صبب نق�ص احلديد لدى ال�صّكان اللبنانيني. 

الربوتني  كّمية  زيادة  يف  ي�صاعد  تناولها  فاإن  للربوتني،  جّيد  م�صدر  االأطعمة  هذه  اأن  مبا  اأي�صًا، 

امل�صتهلكة يف اليوم.  وترد يف ما يلي كمّية االأطعمة الغنّية بالربوتني املو�صى با�صتهالكها يوميًا )املرّبع 

 ,)6.3 )املرّبع  والبذور  واملك�ّصرات  البقول  ا�صتهالك  حول  الرئي�صة  التو�صيات  عن  ف�صاًل   ،)6.2

.)6.4 باالإ�صافة اإىل ن�صائح حول كيفّية زيادة ا�صتهالكها )املرّبع 

32 32
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ة واحدة تعادل: ح�صّ

• ١/4 كوب من البقول امَلطبوخة	

• ملعقَتي طعام من احلّم�ص بطحينة	

• قر�صًا من الفالفل املخبوز اأو امل�صوي	

• ١5 غ من املك�ّصرات والبذور غري املمّلحة	

• 3٠ غ من الّلحوم املطبوخة احلمراء القليلة الّد�صم  اأو 	

الدجاج اأو ال�صمك

• للّرجال: 3١ غ يف اليوم تقريبًا 	

• للّن�صاء: 25 غ يف اليوم تقريبًا	

)على اأ�صا�ص نظام غذائي يوؤّمن 2٠٠٠ �صعرة حرارّية(

٦  ح�س�س يف اليوم
 ١/٢ – 5

)على اأ�صا�ص نظام غذائي موؤّلف من 2٠٠٠

 �صعرة حرارّية(
العد�ص، مطبوخ )١/2 كوب(

الفا�صوليا، مطبوخة )١/2 كوب(

احلّم�ص، مطبوخ، ُمَعلَّب )١/2 كوب(

�ص )١/4 كوب( مَّ الفول ال�صوداين، حُمَ

اجلوز )١/4 كوب(

الألياف 

(غ(
املاّدة الغذائّية

حمتوى الألياف يف بع�ص 
البقول واملك�ّسرات

اجلدول 
 ٦.1

8

6

5

3

2

3 حّبات كاملة من اجلوز
 ١/2 -

- ١2 حّبة من الّلوز

- ملعقة طعام من البذور )اليقطني اأو بذور دّوار ال�صم�ص(

االإر�صاد 6  تناول االأطباق املرتكزة على البقول بانتظام، ومتّتع بتناول املك�ّصرات والبذور غري املمّلحة32

 املرّبع

٦.1

كمّية الألياف 

املو�سى با�ستهالكها يوميًا

 املرّبع

٦.2

كمّية الأطعمة الغنّية بالربوتني املو�سى 

بتناولها يوميًا
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• مثل 	 االأ�صبوع  خالل  بانتظام  البقول  على  املرتكزة  االأطباق  اإ�صتهلك 

يخنة الفول اأو الفا�صوليا البي�صاء مع الّلحم واالأُرّز، واالأطباق املرتكزة 

على  املرتكزة  واالأطباق  العد�ص،  وح�صاء  املجدرة  مثل  العد�ص  على 

بالفول،  االأُرّز  اأو  االأخ�صر كاالأرّز باحلّم�ص  الفول  اأو  االأُرّز مع احلّم�ص 

والَبليلة،  احلّم�ص،  فّتة  ومنها  الفول  اأو  احلّم�ص  مع  ة  املَُعدَّ واالأطباق 

�ص املَُدمَّ والفول 

• على 	 املرتكزة  االأطباق  اإىل  ج  الفيتامني  على  حتتوي  مكّونات  اأ�صف 

اإىل وجبة  الّلحم  القليل من  اأ�صف  اأو  البقول )مثل ع�صري احلام�ص(، 

الّطعام؛ فهذا ي�صاعد يف زيادة امت�صا�ص احلديد من البقول

• اإ�صِو الفالفل يف الفرن مع كمّية حمدودة من الّزيت بداًل من قلِيِه	

• اأو 	 نيئة  تكون  اأن  ل  املَُف�صَّ ومن  املمّلحة،  غري  والبذور  رات  املك�صَّ اإخرت 

ة بداًل من اأن تكون مقلّية �صَ حممَّ

االإر�صاد 6  تناول االأطباق املرتكزة على البقول بانتظام، ومتّتع بتناول املك�ّصرات والبذور غري املمّلحة

 املرّبع

٦.3

الّتو�سيات الرئي�سة حول ا�ستهالك البقول 

واملك�ّسرات والبذور
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• نّوع من ا�صتهالك اأ�صناف الفا�صوليا والفول والعد�ص	

• اأو املك�ّصرات غري املمّلحة )مثل اجلوز واللوز( 	 تناول ال�صلطات مع مقدار قليل من الفا�صوليا 

رات عند تناول حبوب الفطور  والبذور غري املمّلحة واأ�صف املك�صَّ

• اأ�صف املك�ّصرات والبذور غري املمّلحة اإىل حبوب الفطور غري املحالة	

• اأو ال�صلطة	 �صة اإىل اأطباق االأرّز  اأو الكاجو املحمَّ اأو اللوز  اأ�صف مقدارًا قلياًل من ال�صنوبر 

• مع 	 الفا�صوليا  ويخنة  واملدردرة  املجّدرة  مثل  والبقول  ُرّز  االأ تمع  التي  االأطباق  ر  ح�صّ

الّطعام وجبة  يف  الربوتني  نوعّية  لتح�صني  بالفول  ُرّز  واالأ باحلّم�ص،  رّز  واالأ ُرّز  االأ

• احللويات 	 اإىل  الف�صتق  و  اأ اجلوز  و  اأ الّلوز  مثل  املمّلحة  غري  الّنيئة  املك�ّصرات  اأ�صف 

الفواكه و�صلطة  الكيك  اإىل  باالإ�صافة  املهلبّية(،  )مثل  املنزل  يف  ة  املَُعدَّ

• االأطباق 	 مع  وتناولها  الّطحينة(  )مثل  البذور  من  امل�صنوعة  ل�صات  ال�صّ ر  ح�صّ

الّلحم  و�صاورما  االأ�صماك  على  املرتكزة  االأطباق  مثل  املنزل  يف  املعّدة  اللبنانّية 

نصائح
 6.4 المرّبع 

االإر�صاد 6  تناول االأطباق املرتكزة على البقول بانتظام، ومتّتع بتناول املك�ّصرات والبذور غري املمّلحة

        كيفّية زيادة ا�ستهالك البقول واملك�ّسرات والبذور
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إستهلك الحليب ومشتّقاته القليلة الّدسم 
كّل يوم

يهدف هذا الإر�ساد اإىل الت�سجيع على تناول ما ل يقّل عن 3 ح�س�س يومّياً من احلليب ومنتجاته 

القليلة الّد�سم لأّنها ت�سّكل م�سدراً جّيداً للربوتني، والفيتامينات، والكال�سيوم.

ي�صّكل احلليب وم�صتّقاته اأهّم م�صادر الكال�صيوم والفيتامني د، واللذان ُيعَترَبان من املغّذيات احليوّية 

االأ�صا�صّية لتعزيز �صّحة االأ�صنان والعظام، ولبلوغ ذروة كتلة العظام خالل مرحلتي الّطفولة واملراهقة، 

منتجات  اأّن  كما  ال�ّصن.  تقّدم  مع  العظام  ترّقق  اأو  بك�صور  االإ�صابة  خطر  من  للحّد  مهّم  اأمر  وهو 

احلليب هي م�صدر مهم ملغّذيات اأخرى، كالربوتني )وهو مهّم لتكوين اخلاليا(، والريبوفالفني )وهو 

اخلاليا(،  ومنّو  للّنظر  مهّم  )وهو  اأ  والفيتامني  الطاقة(،  واإنتاج  ومنّوها،  اخللّية  لوظيفة  �صروري 

والّزنك  الّدم احلمراء(  وخاليا  الع�صبّية  �صّحة اخلاليا  على  للحفاظ  مهّم  )وهو   ١2 ب  والفيتامني 

تزيد  قد  الّد�صم  الكاملة  احلليب  منتجات  اأّن  ومبا  اجلروح(.  والتئام  املناعة  لنظام  �صروري  )وهو 

الّد�صم  القليلة  االأ�صناف  اختيار  ينبغي  امل�صّبعة،  والّدهون  الّدهون  اإجمايل  ماأخوذ  من  كبري  اإىل حد 

اأو اخلالية من الّد�صم.

لبنان. يف  الّتقليدي  الغذائي  الّنظام  يف  �صائعة  واالألبان(  االأجبان  ة  )وخا�صّ احلليب  منتجات  اإّن 

ي�صتهلك البالغون اللبنانيون اللنب بكرثة، وتليه االأجبان واللبنة، وياأتي احلليب يف املرتبة االأخرية من 

البالد،  د يف  والفيتامني  الكال�صيوم  ونق�ص  العظام  ترّقق  ا�صتمرار وجود  ومع  ا�صتهالكه.  ن�صبة  حيث 

اأهمّية  اإىل  الّتنّبه  ينبغي  ذلك،  ومع  اليومّي.  الغذائي  الّنظام  يف  احلليب  منتجات  باإدخال  يو�صى 

للحوؤول دون  وم�صتّقاته  الّد�صم من احلليب  اأو اخلالية من  الّد�صم  القليلة  االأ�صناف  ا�صتهالك  تعزيز 

بتناولها  املو�صى  وم�صتّقاته  كمّية احلليب  يلي  ما  وترد يف  البالد.  املُزمنة يف  االأمرا�ص  انت�صار  تزايد 

ا�صتهالك احلليب  7.2( ون�صائح حول  الرئي�صة )املرّبع  الّتو�صيات  7.١(، ف�صاًل عن  يومّيًا )املرّبع 

الفئات  لبع�ص  ومنتجاته  احلليب  ا�صتهالك  حول  هاّمة  تو�صيات  ترد  كما   .)7.4 )املرّبع  وم�صتّقاته 

.)7.5 ال�ّصكانّية )املرّبع 
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• اإ�صتهلك احلليب وم�صتّقاته )االألبان واالأجبان( القليلة الّد�صم اأو اخلالية من الّد�صم 	

• فراء الأّن هذه االأخرية حتتوي على كّميات اأعلى 	 اإخرت االأجبان البي�صاء بداًل من االأجبان ال�صّ

َعة من الّدهون والّدهون املُ�َصبَّ

• كّميات 	 على  حتتوي  االأخرية  هذه  الأّن  َعة  نَّ املُ�صَ االأجبان  من  اأكرث  البي�صاء  االأجبان  اإ�صتهلك 

اأعلى من امللح

• رًا	 م بالكال�صيوم والفيتامني د اإذا كان متوفِّ اإ�صتهلك احلليب املَُدعَّ

• اإ�صتهلك الّلنب الّطبيعي بداًل من امل�صروبات املَُملََّحة امل�صنوعة من الّلنب )مثل لنب عريان(، اأو 	

املَُحّلى الّلنب 

• اإَنقع االأجبان الغنّية بامللح )مثل العّكاوي( يف املاء قبل ا�صتهالكها خلف�ص ن�صبة امللح فيها	

)على اأ�صا�ص نظام غذائي يوؤّمن 2٠٠٠ �صعرة حرارّية(

3 ح�س�س يف اليوم من احلليب وم�ستّقاته القليلة الّد�سم لتاأمني كمّية 

الكال�سيوم املو�سى بها وهي ١000 ملغ يف اليوم

ة واحدة تعادل: ح�صّ

• كوبًا* من احلليب اأو الّلنب	

• 3 مالعق طعام من حليب البودرة	

• 45 غ من اجلبنة البي�صاء )�صريحَتني من جبنة احَلّلوم اأو الدوبل كرمي 	

اأو العّكاوي(

• عة )مثل 3 مثّلثات من اجلبنة القابلة للّدهن(	 نَّ 6٠ غ من اجلبنة املُ�صَ

• 8 مالعق طعام من الّلبنة	

• كوبًا من احللوى املرتكزة على احلليب )مثل املهلبّية، اأو ال�صحَلب، اأو 	

ة بكميات قليلة من ال�صّكر االأُرّز باحلليب( واملَُعدَّ

• ١ كوب من االآي�ص كرمي امل�صنوعة من احلليب القليل الّد�صم	
 ١/2

*كوب واحد ُيعاِدل 24٠ ملل

االإر�صاد 7  اإ�صتهلك احلليب وم�صتّقاته القليلة الّد�صم كّل يوم

 املرّبع

٧.1

 املرّبع

٧.2

كّمية احلليب ومنتجاته املو�سى بتناولها يوميًا

الّتو�سيات الرئي�سة حول ا�ستهالك احلليب وم�ستّقاته
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• ن�صبة 	 خف�ص  عند  حّتى  الكال�صيوم  من  الكافية  الكّمية  على  احل�صول  ميكنك 

الّد�صم  من  اخلالية  اأو  الّد�صم  القليلة  احلليب  فمنتجات  للّدهون.  ا�صتهالكك 

حتتوي على ن�صبة الكال�صيوم نف�صها املوجودة يف االأ�صناف الكاملة الّد�صم )انظر 

يف  املتداولة  م�صتّقاته  وبع�ص  احلليب  يف  الكال�صيوم  حمتوى  حول   7.١ اجلدول 

اللبنانّية( االأ�صواق 

• من 	 يخّفف  احلليب  منتجات  مع  اأدناه  املذكورة  الغذائّية  املكّونات  ا�صتهالك  اإّن 

الكال�صيوم امت�صا�ص 

- حم�ص االأوك�صاليك )املوجود يف ال�ّصبانخ والبطاطا احللوة   

    والفا�صوليا واحلّم�ص(

- حم�ص الفايتيك )املوجود يف الفول النيء والبذور واملك�ّصرات واحلبوب(  

• اإّن ا�صتهالك املكّونات الغذائّية املذكورة اأدناه يزيد من ن�صبة خ�صارة الكال�صيوم 	

يف البول

- امللح )بكّميات عالية(  

- الكافيني )اإذا مّت تناول اأكرث من 3-4 اأكواب من القهوة يف اليوم(  

هل تعلم؟

حمتوى الكال�سيوم يف احلليب وبع�ص 
م�ستّقاته املتداولة يف الأ�سواق اللبنانية

اجلدول 
 ٧.1

حليب )�صائل(، قليل الّد�صم وخاٍل من الّد�صم

لنب، قليل الّد�صم وخاٍل من الّد�صم

عكاوي، قليل الّد�صم وخاٍل من الّد�صم

حّلوم، قليل الّد�صم وخاٍل من الّد�صم 

دوبل كرمي، قليل الّد�صم وخاٍل من الّد�صم

جبنة جمّدلة، قليلة الّد�صم

لبنة، قليلة الّد�صم وخالية من الّد�صم 

١25 - ١2٠

١99 - ١83

52١ - 485

92١ - 75٠

378 - 274

524

94 - 43

ال�سم والّنوع
الكال�سيوم 

)ملغ/١00 غ(*

*اإّن الن�صبة االأعلى من الكال�صيوم موجودة يف املنتجات اخلالية من الّد�صم

االإر�صاد 7  اإ�صتهلك احلليب وم�صتّقاته القليلة الّد�صم كّل يوم

املرّبع 

٧.3
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• بالّلنب 	 بلنب(  والكّبة  احلّم�ص،  وفّتة  َبَرك،  ال�ّصي�ص  )مثل  الّتقليدية  اللبنانّية  االأطباق  اأِعّد 

القليل الّد�صم اأو اخلايل من الّد�صم  

• ُمَبيِّ�صات 	 اأو  الكرمية  من  بداًل  الّد�صم  القليل  احلليب  ا�صتعمل  ال�ّصاي،  اأو  القهوة  حت�صري  عند 

القهوة

• اإ�صتعمل احلليب القليل الّد�صم اأو اخلايل من الّد�صم عند حت�صري ح�صاء الكرمية اأو االأطباق 	

املرتكزة على الكرمية

• اإ�صرب احلليب القليل الّد�صم اأو اخلايل من الّد�صم مع الكعك اأو الفواكه كوجبة خفيفة	

• تناول كوبًا من الّلنب القليل الّد�صم اأو اخلايل من الّد�صم مع الفواكه كوجبة خفيفة 	

• الّد�صم. 	 اأو خاٍل من  الّد�صم  حَلب مع حليب قليل  ال�صَّ اأو  ر احللويات املنزلّية مثل املهلبّية  ح�صّ

قّلل من كمّية ال�صّكر املو�صى بها يف الو�صفة اإىل الّن�صف اأو الّثلث، اأو اأ�صف الفواكه الّطازجة 

َفة لتحلية الّنكهة، اأو ا�صتعمل بدائل ال�صّكر اأو املحّليات غري الغذائية  او املَُجفَّ

• اأ�صف اجلبنة املربو�صة القليلة الّد�صم اإىل ح�صاء الكرمية اأو االأطباق	

• الّد�صم 	 اأو اخلالية من  الد�صم  القليلة  البي�صاء  اأ�صف قطعًا من اجلبنة 

َلطات ال�صَّ اإىل 

ي�صّكل احلليب وم�صتّقاته خالل فرتة احلمل م�صدرًا مهّمًا للربوتني )ذات اجلودة العالية( للجنني 

االأوىل  مراحله  يف  العظمي  الهيكل  لنمو  ال�صروريَّني  د  والفيتامني  الكال�صيوم  عن  ف�صاًل  الّنامي، 

يف الرحم.

ت�صّكل  االأغذية  هذه  الأّن  الّر�صاعة،  فرتة  خالل  جّدًا  مهّم  وم�صتّقاته  احلليب  ا�صتهالك  اأّن  كما   

اأن تتاأّثر كّمية هذه  ١2. وميكن  اأ، د ، و ب  م�صدرًا جّيدًا للربوتني، والريبوفالفني، والفيتامينات 

املَُغّذيات يف حليب الثدي خالل فرتة الّر�صاعة بح�صب مزون االأّم ونظامها الغذائي.

اليومّية  االحتياجات  لتاأمني  مهمٌّ  اليوم  يف  م�صتّقاته  اأو  احلليب  من  ح�ص�ص   4-3 ا�صتهالك  اإن 

للكال�صيوم والفيتامني د خالل فرتة احلمل والّر�صاعة، وهي ١٠٠٠ ملغ من الكال�صيوم و6٠٠ وحدة  

)IU( من الفيتامني د.

عات الّن�ساء احَلواِمل واملُر�سِ

نصائح
 7.4 المرّبع 

االإر�صاد 7  اإ�صتهلك احلليب وم�صتّقاته القليلة الّد�صم كّل يوم

     كيفّية زيادة ا�ستهالك احلليب وم�ستّقاته القليلة اأو اخلالية الّد�سم

تو�سيات هاّمة لبع�ص الفئات ال�ّسكانّية املرّبع 
٧.5
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املرّبع 
٧.5

تو�سيات هاّمة لبع�ص الفئات ال�ّسكانّية )تابع(

اإّن م�صكلة الالكتوز هي عدم القدرة على ه�صمه، وهو ال�صّكر االأ�صا�صي املوجود يف احلليب وم�صتّقاته. 

ويو�صى االأفراد الذين يعانون من هذه امل�صكلة  باحلذر من االأطعمة التي حتتوي على الالكتوز واملواد 

االآتية املتواجدة على املل�صق الغذائي )اإذ قد حتتوي على ن�صب عالية من الالكتوز(: احلليب ومواّد 

من،  وال�صَّ واحللويات،  الطبخ  يف  امل�صتعملة  والكرمية  )الزبادي(،  الرائب  واللنب  ال�صلبة،  احلليب 

وم�صل احلليب، وبروتني م�صل احلليب.

• للذين ميكنهم حتّمل بع�ص الالكتوز، ميكن تناول كمّيات قليلة من احلليب مع وجبات الّطعام 	

مق�ّصمة خالل الّنهار )بح�صب القدرة على حتّمله(، وتناول منتجات احلليب التي حتتوي على 

املتخّمرة  احلليب  منتجات  ه�صم  يكون  ما  غالبًا   .)7.2 اجلدول  )انظر  الالكتوز  من  القليل 

مثل الّلنب واجلبنة اأكرث �صهولًة

• ومنتجات 	 الالكتوز  من  اخلايل  احلليب  اختيار  يجب  اأبدًا،  الالكتوز  ه�صم  ميكنهم  ال  للذين 

من  بالكال�صيوم  الغنّية  املنتجات  وا�صتهالك  متوّفرة،  كانت  اإذا  الالكتوز  من  اخلالية  احلليب 

تغذية  اإخت�صا�صية  اأو  طبيب  ا�صت�صارة  ُيرجى   .)7.3 اجلدول  )انظر  احلليب  م�صتّقات  غري 

حول تناول مكّمالت الكال�صيوم لتاأمني االحتياجات اليومّية، اأو تناول مكّمل اأنزمي الالكتاز مع 

الّطعام لتح�صني القدرة على ه�صم الالكتوز

الأفراد الذين يعانون من م�سكلة ه�سم الالكتوز

اإّن الّنظام الغذائي الّنباتي غنّي بحم�ص االأوك�صاليك والفايتيك، وهي مكّونات غذائّية تتداخل مع 

وم�صتّقاته  احلليب  يتجّنبون  الذين  الّنباتيني  على  ينبغي  ن�صبيًا.  اجل�صم  يف  الكال�صيوم  امت�صا�ص 

)انظر اجلدول  وم�صتّقاته  بالكال�صيوم من غري احلليب  الغنّية  الغذائّية  املنتجات  ا�صتهالك  زيادة 

7.3(، وا�صت�صارة طبيب ب�صاأن تناول مكّمالت الكال�صيوم والفيتامني د.

الّنباتيون

اإىل  جزئيًا  ذلك  ويعود  ال�ّصّن،  يف  م  التقدُّ مع  الكال�صيوم  امت�صا�ص  على  اجل�صم  قدرة  تنخف�ص 

الّن�صطة  م�صتوياته  وانخفا�ص  د  للفيتامني  الكيميائي  الّتحويل  على  الِكبد  قدرة  يف  الّتغيريات 

امل�صّنني.   بيولوجّيًا لدى 

امت�صا�ص  حت�صني  اأجل  من  العمرّية  الفئة  هذه  لدى  د  الفيتامني  من  كافية  كمّية  تناول  لتاأمني 

َمة  املَُدعَّ االأغذية  با�صتهالك  يو�صى  العظام،  من  الكال�صيوم  خ�صارة  خف�ص  وبالتايل  الكال�صيوم 

بالفيتامني د وتناول مكّمالت الكال�صيوم والفيتامني د.

الكبار يف ال�ّسّن

االإر�صاد 7  اإ�صتهلك احلليب وم�صتّقاته القليلة الّد�صم كّل يوم
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حمتوى الكال�سيوم يف بع�ص املنتجات 
الغذائّية من غري احلليب وم�ستّقاته

م بالكال�صيوم )كوب*( م�صروب ال�صويا املَُدعَّ

م بالكال�صيوم )كوب( ع�صري الربتقال املَُدعَّ

َمة بالكال�صيوم )كوب( حبوب الفطور املَُدعَّ

لوز ينء )١/4 كوب(

ف )4 قطع( تني جَمفَّ

برتقال )متو�ّصط احلجم(

بروكويل مطبوخ )١/2 كوب(

فا�صوليا بي�صاء )١/2 كوب(

 3٠٠

 3٠٠

  2٠٠

 ١٠٠

  ١٠٠

 5٠

 5٠

 5٠

املاّدة الغذائّية
الكال�سيوم 

)ملغ(

مالحظة:

كوب واحد يعادل 24٠ ملل

3٠ غ من اجلبنة يعادل يف احلجم اإ�صبعنِي من اليد ← ١٠٠ غ من اجلبنة يعادل 7 اأ�صابع

5٠ غ من اّللبنة يعادل ملعقتي طعام  ← ١٠٠ غ من الّلبنة يعادل 4 مالعق طعام 

حليب، قليل الّد�صم )كوب(

حليب، كامل الّد�صم )كوب(

لنب، قليل الّد�صم )كوب(

االآي�ص كرمي بنكهة الفانيال )١/2 كوب(

جنب القري�صة )كوب(

جبنة عكاوي )١٠٠ غ(

جبنة �صيدر )3٠ غ(

جبنة دوبل كرمي )١٠٠ غ(

جبنة حّلوم )١٠٠ غ(

لبنة )١٠٠ غ(

جبنة جمّدلة )١٠٠ غ(

الالكتوز 

(غ(
منتجات احلليب

حمتوى الالكتوز يف احلليب وجمموعة من م�ستّقاته

١2.7

١2.3

8.4

4.9

١.4

٠.8 - ٠.7

٠.٠7

١.2 - ٠.7

١.2 - ٠.7

٠.7 - ٠

٠.4

*كوب واحد يعادل 24٠ ملل

االإر�صاد 7  اإ�صتهلك احلليب وم�صتّقاته القليلة الّد�صم كّل يوم

اجلدول  
٧.2

اجلدول  
٧.3
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تناول األسماك مّرتَين في األسبوع على 
األقل، بما في ذلك األسماك الّدهنّية

اأجل  الأَقّل، من  الأ�سبوع على  ا�ستهالك الأ�سماك مّرَتنِي يف  الت�سجيع على  اإىل  يهدف هذا الإر�ساد 

ة اأمرا�س القلب والأوعية الدموية. امل�ساعدة على خف�س خطر الإ�سابة بالأمرا�س املزمنة وخا�سّ

االأ�صماك هي م�صدر جّيد للربوتني ذات اجلودة العالية، والفيتامينات )الفيتامني اأ وب ١2(، واملعادن 

)احلديد، الّزنك، الفو�صفور، البوتا�صيوم( واالأحما�ص الّدهنية االأ�صا�صّية، باالإ�صافة اإىل اأّنها حتتوي 

َعة، مقارنًة باالأطعمة احليوانّية  على القليل من ال�ّصعرات احلرارّية، واإجمايل الّدهون، والّدهون املُ�َصبَّ

االأوميغا-3  باأحما�ص  غنّية  الّدهنّية،  االأ�صماك  وخ�صو�صًا  االأ�صماك،  بالربوتني.  الغنّية  االأخرى 

الّدموّية،  واالأوعية  القلب  باأمرا�ص  االإ�صابة  خطر  بانخفا�ص  بقّوة  املرتبطة  االأ�صا�صّية،  الّدهنّية 

وال�صكتة الّدماغّية، وال�صّكري من النوع الّثاين. 

وعلى الّرغم من كون ال�ّصمك طبقًا �صائعًا يف النظام الغذائي التقليدي ملنطقة البحر االأبي�ص املتو�ّصط، 

ينخف�ص معّدل ا�صتهالكه بني البالغني اللبنانيني اإىل ما دون الكّمية التي تو�صي بها منّظمة ال�صّحة 

تنِي من ال�ّصمك يف االأ�صبوع.  العاملّية )WHO( وجمعّية القلب االأمريكية )AHA(،  والتي تبلغ ح�صّ

االأ�صماك املو�صى بها، لذلك، يو�صى  اللبنانيني ي�صتهلكون كّمية  البالغني  2٠.3 % فقط من  اأّن  و مبا 

الذين  اللبنانيني  ال�صّكان  لدى  حة  ال�صّ على  للحفاظ  االأَقّل  على  االأ�صبوع  يف  مّرتنِي  االأ�صماك  بتناول 

تنت�صر عندهم اأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية. وترد يف ما يلي كمّية االأ�صماك واأحما�ص االأوميغا-3 

االأ�صماك  ا�صتهالك  حول  الرئي�صة  الّتو�صيات  عن  ف�صاًل   ،)8.١ )املرّبع  بتناولها  املو�صى  الّدهنّية 

)املرّبع 8.2(. كما ترد تو�صيات هاّمة متعّلقة با�صتهالك ِثمار البحر لبع�ص الفئات ال�ّصكانّية )املرّبع 

.)8.3
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 املرّبع

٨.1

الأ�سماك:

الّدهنّية: الأوميغا-3  اأحما�س 

• لالأفراد اّلذين يتمّتعون ب�صّحة جّيدة:  ١/2 - ١ غ يف اليوم )انظر 	

اجلدول 8.١ حول حمتوى اأحما�ص االأوميغا-3 الّدهنّية يف بع�ص 

اأنواع ال�ّصمك وثمار البحر(

• ملعاجلة اأمرا�ص القلب واالأوعية الّدموّية: ١ غ اأو اأكرث يف اليوم	

ة واحدة من االأ�صماك تعادل 9٠ غ من ال�ّصمك )وتعادل يف احلجم كّف اليد( * ح�صّ
**تت�صّمن االأ�صماك الّدهنّية: ال�ّصلمون، اأبو �صّن/غزال، الّرنكة )الّرجنة(، ال�ّصردين، تونة البكورة، الرتويت 

)�صمك ال�صلمون املرّقط(

• ة* واحدة منها على 	 تان اأو اأكرث يف االأ�صبوع )على اأن تكون ح�صّ ح�صّ

االأقّل من االأ�صماك الّدهنّية**(

• والبهارات 	 واالأع�صاب  باحلام�ص  اًل  ُمَتبَّ االأقّل،  على  االأ�صبوع  يف  مّرَتني  امَل�صوي  ال�ّصمك  تناول 

)مثل بودرة الّثوم والفلفل االأ�صود والريحان والفلفل احللو(

• اإخرت من اأنواع االأ�صماك الّدهنّية )مثل ال�ّصلمون والتونة وال�صردين والّرنكة( الإحدى احل�ص�ص 	

املو�صى بها اأ�صبوعيًا على االأقّل

• اأدخل ال�ّصمك يف االأطباق املرتكزة على املعكرونة اأو االأُرّز )�صيادّية( ويف ال�ّصندوي�صات	

• من 	 اأقّل  كمّيات  على  حتتوى  الأّنها  باملياه  املَُعلََّبة  االأ�صناف  اخرت  املعّلَبة،  االأ�صماك  �صراء  عند 

الّدهون وال�ّصعرات احلرارّية مقارنًة باالأ�صناف املَُعلََّبة بالّزيت

• اأحما�ص 	 من  ة  امَلرُجوَّ ال�صحّية  الفوائد  لتحقيق  االأ�صماك  من  متنّوعة  جمموعة  اإ�صتهلك 

ثات البيئّية ومنها الّزئبق اآثار �صلبّية حُمَتَمَلة نتيجًة للُمَلوِّ االأوميغا-3 الّدهنّية، وخلف�ص اأي 

• لالأفراد الذين ال ي�صتهلكون ال�ّصمك اأو الذين ال تتوّفر لهم كمّيات كافية ومتنّوعة من االأ�صماك، 	

االأوميغا-3  على  حتتوي  التي  الغذائّية  املواد  وا�صتهالك  ال�ّصمك  زيت  مكّمالت  بتناول  يو�صى 

اجلدول  )انظر  الكّتان  بذور  وزيت  الكّتان  وبذور  اجلوز  وزيت  اجلوز  مثل  االأ�صماك  غري  من 

8.2  ملعرفة حمتوى اأحما�ص االأوميغا-3 الّدهنّية يف بع�ص االأطعمة والّزيوت الّنباتّية(

االإر�صاد 8  تناول االأ�صماك مّرَتنِي يف االأ�صبوع على االأقّل، مبا يف ذلك االأ�صماك الّدهنية

كّمية الأ�سماك واأحما�ص الأوميغا-3 

الّدهنّية املو�سى بتناولها

 املرّبع

٨.2
التو�سيات الرئي�سة حول ا�ستهالك الأ�سماك
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الرنكة )الرجنة(

الزراعي االأطل�صي،  ال�صلمون، 

ال�صردين

التونة، البي�صاء، املعلَّبة يف املاء

الرّبي االأطل�صي،  ال�صلمون، 

االإ�صقمري )اأبو �صّن، غزال(

ترويت )�صمك ال�صلمون املرقط(

هلبوت

مو�صى �صمك 

هامور

قريد�ص )جمربي(

ز لقُّ

كركند

اأحما�س الأوميغا-3 الّدهنّية )غ( 

ة الواحدة* يف احل�سّ
نوع ال�سمك وثمار البحر

حمتوى اأحما�ص الأوميغا-3 الّدهنّية يف بع�ص 
اأنواع ال�ّسمك وثمار البحر

١.8١

١.83 - ١.٠9

١.7٠ - ٠.98

٠.73

١.56 - ٠.9

١.57 - ٠.34

٠.98 - ٠.84

٠ - ١.٠.4

٠.42

٠.32

٠.27

٠.22

٠.4٠.٠ - ١7

ة واحدة من االأ�صماك وثمار البحر تعادل 9٠ غ )تعادل يف احلجم كّف اليد( * ح�صّ

*ملعقة طعام تعادل ١5 ملل

اجلوز

زيت فول ال�صويا

زيت الكانوال

زيت اجلوز

بذور الكّتان

زيت بذور الكّتان

اأحما�س الأوميغا-3  الّدهنّية

 )غ/ ملعقة طعام*(
املاّدة الغذائّية

حمتوى اأحما�ص الأوميغا-3 
الّدهنّية يف بع�ص الأطعمة 

والّزيوت الّنباتّية

٠.7

٠.9

١.3

١.4

2.2

8.5

االإر�صاد 8  تناول االأ�صماك مّرَتنِي يف االأ�صبوع على االأقّل، مبا يف ذلك االأ�صماك الّدهنية

اجلدول  
٨.1

اجلدول  
٨.2
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• قد 	 الأّنها  احلامل،  للمراأة  النيئة  البحر(  وحمار  )ال�صمك  البحر  ثمار  با�صتهالك  يو�صى  ال 

االإجها�ص.  اإىل  توؤّدي  اأو  املر�ص  ت�صّبب  التي قد  البكترييا  حتتوي على 

• اأحما�ص االأوميغا-3 	 للّن�صاء احلوامل، الأّنها حتتوي على  ِثمار البحر ُمفيد جّدًا  اإّن ا�صتهالك 

حتتوي  البحر  ِثمار  بع�ص  اأن  اإاّل  وج�صمه.  اجلنني  دماغ  لنمّو  ال�صروريَّني  والربوتني  الّدهنّية 

اّتباع  ينبغي  لذلك  اجلنني،  منّو  على  �صلبًا  توؤّثر  قد  الّتي  الّزئبق  من  عالية  ن�صب  على 

)انظر اجلدول    وخالله  قبل احلمل  البحر  ثمار  با�صتهالك  املتعّلقة  اأدناه  الواردة  الّتو�صيات 

البحر(. ِثمار  بع�ص  الّزئبق يف  8.3 ملحتوى 

الّن�ساء يف �سّن الإجناب والّن�ساء احَلواِمل

على الّرغم من احتواء حمار البحر )مثل ال�ّصلطعون، والكركند، والقريد�ص( على ن�صب منخف�صة  

جدًا من الّدهون، اإاّل اأّنها حتتوي على م�صتويات عالية من الكول�صرتول. لذلك، ينبغي على االأفراد 

ا�صتهالك حمار  الّدم احلّد من  الكول�صرتول يف  م�صتوى  ال�ّصيطرة على  م�صاكل يف  يواجهون  الذين 

البحر.

الأفراد الذين يعانون من ا�سطرابات يف كول�سرتول الّدم

االأن�صوفة**

ال�صلطعون** 

البوري )اأبو ذقن(**

املحار

ال�صلمون*

ال�صردين**

االأ�صقلوب

اجلمربي**

مو�صى** �صمك 

)كاليماري( احلّبار 

الرتويت**

الّرنكة )الّرجنة(

اإبراهيم ال�ّصلطان 

البوري

�صمك القّد )اأال�صكا(

الكركند

ماهي ماهي 

النّها�ص 

التونة )املعّلبة غري 

البي�صاء(***

)الوثّابة(*** التونة 

الَقنرب

املعّلبة(*** التونة )البكورة 

فراء(*** ال�صّ التونة )الزعانف 

ز          الّلقُّ

الهامور

امللك االإ�صقمري 

امَلرلني

القر�ص

الّتلفي�ص**

التونة )اجلاحظة، اآهي(***

حمتوى الزئبق يف  بع�ص ِثمار البحر

املحتوى املرتفعاملحتوى الأدنى  املحتوى الأعلىاملحتوى املعتدل

*قد يحتوي ال�صلمون الزارعي على مواد كيميائّية كثنائي الفينيل املتعّدد الكلور )PCB( الذي له اآثار 
�صحّية خطرية على املدى الطويل

**اأنواع ِثمار البحر املوجودة يف البحر اللبناين واملياه العذبة الّلبنانّية
***اقراأ جّيدا املل�صقات الغذائّية على التونة املعّلبة، وتّنب االأنواع العالية الّزئبق

التعاريف: املحتوى االأدنى: > ٠.٠9 جزء يف املليون، املحتوى املعتدل: ٠.٠9 - ٠.29 جزء يف املليون، 

املحتوى املرتفع: ٠.3 - ٠.49 جزء يف املليون، املحتوى االأعلى: < ٠.5 جزء يف املليون

مالحظة: غالبًا ما يحتوي القريد�ص )الطّازج اأو امل�صّنع( على كّميات قليلة من الّزئبق. لكن تبنّي موؤخرًا اأن 

هناك نوعًا من القريد�ص يف لبنان )Penaeus( يحتوي على م�صتويات عالية من الزئبق

طَن للحمل: يجب تنُّب ِثمار البحر التي حتتوي على م�صتويات  - للّن�صاء اللواتي ُيَخطِّ

    معتدلة اإىل عالية من الّزئبق من 6 - ١2 �صهر قبل احلمل

- للّن�صاء احَلواِمل: ميكن تناول 2 - 4 ح�ص�ص يف االأ�صبوع من ِثمار البحر التي حتتوي على 

   م�صتويات منخف�صة من الّزئبق 

االإر�صاد 8  تناول االأ�صماك مّرَتنِي يف االأ�صبوع على االأقّل، مبا يف ذلك االأ�صماك الّدهنية

املرّبع 
٨.3

تو�سيات هاّمة لبع�ص الفئات ال�ّسكانّية

اجلدول 3.٨
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إستهلك الّلحوم الحمراء القليلة الّدهون 
والّدجاج

لأّنها  بانتظام،  الّدهون  القليلة  والّلحوم احلمراء  الّدجاج  ا�ستهالك  تعزيز  اإىل  الإر�ساد  يهدف هذا 

م�سدر غنّي بالربوتني ذات اجلودة العالية، والفيتامينات، واملعاِدن.

العالية،  اجلودة  ذات  للربوتني  االأف�صل  الغذائية  امل�صادر  من  والّدجاج  احلمراء  الّلحوم  تعترب 

الّدم  ١2، وهي مغّذيات دقيقة مهّمة لتكوين خاليا  وامل�صادر االأغنى للحديد والزنك والفيتامني  ب 

)انظر  املناعة  وظائف جهاز  على  وللحفاظ  للج�صد،  الطبيعي  النمّو  وتعزيز  الّدم،  فقر  من  والوقاية 

اجلدول 9.١ و9.2 و9.3 للمواد الغذائّية الغنّية باحلديد، والفيتامني ب ١2، والّزنك(.

لقد تبنّي موؤخرًا تزايد يف ن�صبة توّفر اللحوم وا�صتهالكها يف لبنان. وعلى الّرغم من هذا التوّجه، ال 

تزال ن�صبة كبرية من اللبنانيني تعاين من فقر الدم الناجت عن نق�ص احلديد، ومن نق�ص الفيتامني 

فعلى  اللبنانيني.  لدى  ال�ّصائعة  الغذائّية  العادات  اإىل  جزئيًا  الّنق�ص  هذا  يعود  وقد  والزنك.   ١2 ب 

الغذائّية  العادات  ب�صبب  للخطر  عر�صًة  البيولوجي  وتوافره  احلديد  ماأخوذ  يكون  قد  املثال،  �صبيل 

التي ت�صمل انخفا�ص ا�صتهالك الّلحوم احلمراء واالإكثار من  �صرب القهوة وال�ّصاي بعد تناول وجبات 

الّطعام. لذلك، يو�صى بتناول الّلحوم احلمراء والّدجاج ب�صكل منتظم، ملنع نق�ص املغّذيات الدقيقة. 

امل�صتهلكة  الربوتني  كّمية  زيادة  ي�صاعد يف  تناولها  فاإن  للربوتني،  جّيد  االأطعمة م�صدر  هذه  اأن  ومبا 

الّدهون  تناول  من  للّتخفيف  الّدهون  القليلة  الّلحوم  منتجات  على  الرّتكيز  يتوّجب  اأّنه  اإاّل  اليوم.  يف 

يف  وترد  البالد.  يف  املزمنة  واالأمرا�ص  البدانة  ازدياد  وملنع  امل�صّبعة(  بالّدهون  )الغنّية  احليوانّية 

الّتو�صيات  عن  ف�صاًل   ،)9.١ )املرّبع  يوميًا  بتناولها  املو�صى  بالربوتني  الغنّية  االأطعمة  كمّية  يلي  ما 

تو�صيات  ترد  9.2(. كما  والّدجاج )املرّبع  الّدهون  القليلة  الّلحوم احلمراء  ا�صتهالك  الرئي�صة حول 

.)9.3 هاّمة حول ا�صتهالك الّلحوم لبع�ص الفئات ال�ّصكانّية )املرّبع 
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)على اأ�صا�ص نظام غذائي يوؤّمن 2٠٠٠ �صعرة حرارّية(

٦ ح�س�س يف اليوم
 ١/٢ – 5

ة واحدة تعادل: ح�صّ

• اأو 	 خنزير(  اأو  خروف  عجل،  بقر،  )حلم  الّد�صم  القليلة  احلمراء  املطبوخة  الّلحوم  من  غ   3٠

البي�صاء )دجاج  و�صمك(  

• ة واحدة من بدائل الّلحوم*:	 ح�صّ

-١/4 كوب من البقول )ُت�صَتهَلك مع م�صدر غذائي غنّي بالفيتامني ج اأو مع كّميات   

   قليلة من الّلحم، اأو الدجاج، اأو ال�ّصمك المت�صا�ص احلديد ب�صكٍل اأف�صل(

- ١5 غ من املك�ّصرات اأو البذور غري املمّلحة  

١ بيا�ص البي�ص(
- بي�صة كاملة** )اأو 2/١   

*ال يتوّجب ا�صتهالك الّلحوم احلمراء والّدجاج يوميًا لتلبية احتياجاتك من الربوتني واحلديد والزنك 
والفيتامني ب ١2. بل ميكن التنويع يف ا�صتهالك الدجاج وال�صمك واللحوم احلمراء والبقول واملك�ّصرات والبذور 

خالل االأ�صبوع

**لالأفراد الذين يعانون من اأمرا�ص القلب، يجب احلّد من ا�صتهالك �صفار البي�ص اإىل ما ال يزيد عن �صفاَريِن 
يف االأ�صبوع الأّن �صفار البي�ص يحتوي على ِن�َصٍب عالية من الكول�صرتول

االإر�صاد 9  اإ�صتهلك الّلحوم احلمراء القليلة الّدهون والّدجاج

 املرّبع

9.1
كمّية الأطعمة الغنّية بالربوتني املو�سى بتناولها يوميًا
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• مثل 	 التقليدّية  واالأطباق  والكفتة،  ال�صاورما  مثل  الّلحوم  على  املُرتكزة  االأطباق  واإعداد  للّطبخ 

الكّبة، اأو االأوزي، اأو امَلن�َصف، اخرت قطع الّلحم االأحمر الّتي حتتوي على كّميات اأقل من الّدهون 

مثل فيليه البقر والفو فيليه اأو اللعبة اأو اجلناح اأو املوزات اأو ال�صدر ال�صميك اأو فيليه اخلروف 

البقر  ك�صتالته  الّدهون. تّنب قطع  قليلة  كانت  اإذا  الباط  اإختيار قطع حلم  والفخذ. وميكن 

9.١ لقطع حلم  در الحتوائها على كّميات عالية من الدهون )انظر ال�صورة  وحلم و�صط ال�صّ

البقر واخلروف(

• اأو حلم اخلنزير واملاعز الحتوائها على 	 اإخرت حلم البقر وحلم العجل بداًل من حلم اخلروف 

ن�صب اأقّل من جممل الّدهون والّدهون امل�صّبعة

• اإخرت �صدر الّدجاج اأو احلب�ص )من دون اجللد( بداًل من قطع الفخذ	

• من 	 عالية  ن�صب  على  الحتوائها  الّنخاع(  اأو  الكبد  )مثل  االأع�صاء  حلوم  ا�صتهالك  من  قّلل 

الكول�صرتول

• َنة 	 املدخَّ واللحوم  املعّلبة،  الباردة  الّلحوم  مثل  َعة  نَّ واملُ�صَ املعّلبة  الّلحوم  ا�صتهالك  تنُّب 

من  عالية  كّميات  على  الحتوائها  وذلك  والّنقانق،  واجلنبون(،  واملرتديال،  )الب�صطرمة، 

الّدهون وامللح، باالإ�صافة اإىل مرّكبات ُم�َصرِطَنة )النرتات والنرتيت( 

• وي وال�ّصلق بداًل من الَقلي يف ما يتعّلق بالّلحوم احلمراء 	 اإعتمد تقنّيات الّطبخ ال�صحّية مثل ال�صَّ

والّدجاج

• اأزل جميع الّدهون البي�صاء البارزة من قطع الّلحوم احلمراء والّدجاج قبل الّطهي	

• اإنزع اجللد عن الّدجاج قبل الّطهي	

• تخّل�ص من الّدهون التي تظهر يف املرق اأثناء الّطهي	

• وال�ّصعرات 	 الّدهون  ن�صبة  من  تزيد  الأّنها  املقلّية  الهمربغر  اأو  االإ�صكلوب  حلوم  تناول  من  قّلل 

احلرارّية يف الّطعام

• اإ�صتهلك اأطباق الّلحوم من دون �صل�صات غنّية بالّدهون اأو �صل�صات مكّونة من مرق الّلحوم	

• الأّن 	 ا�صتهالكها  ب�صكٍل جّيٍد قبل  الّدجاج  اأو  الّدهون  القليلة  الّلحوم احلمراء  اإحر�ص على طبخ 

هذه االأطعمة قابلة للف�صاد وتوّفر بيئة مثلى لنمّو اجلراثيم 

االإر�صاد 9  اإ�صتهلك الّلحوم احلمراء القليلة الّدهون والّدجاج

 املرّبع

9.2

الّتو�سيات الرئي�سة حول ا�ستهالك الّلحوم احلمراء 

القليلة الّدهون والّدجاج



49
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ورة 9.1 ِقَطع حلم البقر واخلروف ال�سّ

االإر�صاد 9  اإ�صتهلك الّلحوم احلمراء القليلة الّدهون والّدجاج
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ثمار البحر، مطبوخة )9٠ غ(

كبد البقر، مطبوخ )�صريحة واحدة(

�صلمون، مطبوخ )9٠ غ(

حلم اأحمر خاٍل من الّدهون، م�صوي 

)9٠ غ(

لنب )كوب(

تونة بي�صاء، معّلبة باملاء )١/2 علبة(

حليب )كوب(

بي�ص، م�صلوق جّيدًا )بي�صة كاملة(

�صدر دجاج، م�صوي )١/2 �صدر، 9٠ غ(

املحار )6 قطع حجم و�صط(

موزات بقر، مطبوخة )9٠ غ(

�صلطعون، مطبوخ )9٠ غ(

فخذ دجاج، حمّمر )فخذ واحد(

كركند، مطبوخ )9٠ غ(

�صدر دجاج، حمّمر )١/2 �صدر، 9٠ غ(

فا�صوليا حمراء، مطبوخة )١/2 كوب(

الفيتامني ب ١٢ 

)ميكروغرام(

الزنك

 )ملغ(

املاّدة الغذائّية

املاّدة الغذائّية

املواد الغذائّية الغنّية 
بالفيتامني ب 12

املواد الغذائّية الغنّية بالزنك

84.١

47.9

4.9

2.4

١.4

١

٠.9

٠.6

٠.3

76.7

8.9

6.5

2.7

2.5

٠.9

٠.8

حلوم االأع�صاء، مطبوخة )9٠* غ(

َمة باحلديد  حبوب الفطور، ُمَدعَّ

)3/4 كوب(

ويا، م�صلوقة )١/2 كوب( حبوب فول ال�صّ

ة )3٠** غ( بذور اليقطني، حمّم�صَ

دب�ص اخلروب، ملعقة طعام )١5ملل(

عد�ص، مطبوخ )١/2 كوب(

حلم بقرفيليه، مطبوخ )9٠ غ(

فا�صوليا، مطبوخة )١/2 كوب(

�َصردين معّلب بالّزيت، وم�صّفى )علبة(

فا�صوليا عري�صة، م�صلوقة )١/2 كوب(

فا�صوليا عاي�صة خامن، م�صلوقة 

)١/2 كوب(

زبيب )١/2 كوب(

فخذ دجاج، مطبوخ )١٠5 غ(

�صدر دجاج، مطبوخ )١/2 �صدر، 9٠ غ(

احلديد 

)ملغ(
املاّدة الغذائّية

املواد الغذائّية الغنّية 
باحلديد

9.9 - 5.2

4.5

4.4

4.2

3.5

3.3

3

2.6

2.5

2.3

١.8

١.5

١.3

١.١

*9٠ غ يعادل حجم رزمة من اأوراق اللعب اأو كّف اليد
**3٠ غ يعادل ملعقتي طعام

مالحظة: يجب ا�صتهالك البقول وغريها من االأطعمة 

النباتّية التي حتتوي على احلديد مع م�صدر غذائي غنّي 

بالفيتامني ج، اأو مع كّميات قليلة من الّلحم، اأو الدجاج، اأو 

اأف�صل ال�صمك المت�صا�ص احلديد ب�صكٍل 

مالحظة: 

9٠ غ يعادل حجم رزمة من اأوراق اللعب اأو كّف اليد

مالحظة:

9٠ غ  يعادل حجم رزمة من اأوراق اللعب اأو كّف اليد

كوب واحد يعادل 24٠ ملل

االإر�صاد 9  اإ�صتهلك الّلحوم احلمراء القليلة الّدهون والّدجاج

اجلدول  
9.1

اجلدول  
9.2

اجلدول  
9.3
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• قد يحتاج النباتّيون الذين ي�صتبعدون جميع املنتجات احليوانّية من نظامهم 	

امت�صا�ص  ِقّلة  ب�صبب  يوميًا  الّطعام  من  احلديد  كّمية  عَفي  �صِ اإىل  الغذائي 

)non-heme iron( االأمعاء للحديد النباتي

• للفيتامني ج )مثل احلم�صّيات( 	 ا�صتهالك م�صدر جّيد  الّنباتيني  ينبغي على 

والّزنك  النباتي  احلديد  امت�صا�ص  لتح�صني  وذلك  الّطعام،  وجبات  مع 

املوجودين يف االأطعمة النباتّية

• يجب على الّنباتيني اختيار جمموعة متنّوعة من البقول، واملك�ّصرات، والبذور 	

احلبوب  اأّن  كما  والّزنك.  واحلديد،  الربوتني،  من  الكايف  الّتواُزن  لتاأمني 

ُتعَترَبُ م�صدرًا جّيدًا ن�صبيًا للّزنك واحلديد  الكاملة 

• متوّفرة، 	 كانت  اإذا   ١2 ب  بالفيتامني  مدّعَمة  غذائّية  منتجات  ا�صتهالك  بالنباتيني  يجدر   

هذا  الأّن  تغذية(  اإخت�صا�صية  اأو  طبيب  اإ�صراف  )حتت    ١2 ب  الفيتامني  مكّمالت  تناول  اأو 

الفيتامني موجود فقط يف املواد الغذائّية ذات امل�صدر احليواين

الّنباتّيون

االإر�صاد 9  اإ�صتهلك الّلحوم احلمراء القليلة الّدهون والّدجاج

املرّبع 
9.3

تو�سيات هاّمة لبع�ص الفئات ال�ّسكانّية
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قّلل من استهالك السّكر، وخصوصاً السّكر 
الُمضاف الى األطعمة والمشروبات الُمَحالة
التي  وامل�سروبات  والأطعمة  ال�سّكر  ا�ستهالك  يف  والعتدال  النتباه  تعزيز  اإىل  الإر�ساد  هذا  يهدف 

�س الأ�سنان. حتتوي على ال�سّكر، كو�سيلة وقائّية من الوزن الّزائد والبدانة والأمرا�س املزمنة وت�سوُّ

دون  من  كبرية  طاقة  يوّفر  )الأّنه  اأخرى  مغّذيات  حمّل  يحّل  قد  ال�صّكر  اأّن  اإىل  العلمّية  االأدّلة  ت�صري 

ت�صّو�ص  خطر  زيادة  اإىل  باالإ�صافة  ال�صحي،  غري  الوزن  زيادة  اإىل  يوؤّدي  وقد  اأ�صا�صّية(  مغّذيات 

االأ�صنان )اإذا مل تتّم العناية ب�صّحة الفم(.

يف خالل ال�ّصنوات الع�صرة املا�صية، زادت ن�صبة توّفر ال�صّكر واملحّليات وتناولها يف لبنان. اإّن �صريحة 

به  تو�صي  الذي  اليومي  االأق�صى  احلّد  تفوق  بكّميات  ال�صّكر  ت�صتهلك  اللبنانيني  البالغني  من  كبرية 

فيه  تنت�صر  بلد  ويف  الطاقة.  كمّية  اإجمايل  من   %١٠ يبلغ  والذي   )WHO( العاملّية  ال�صّحة  منّظمة 

بكثافة زيادة الوزن وال�صمنة واالأمرا�ص املزمنة )كال�صّكري( وانعدام الّن�صاط البدين، ينبغي اعتماد 

تفتقر  والتي  احلرارّية  وال�ّصعرات  بال�صّكر  العالية  االأطعمة  ا�صتهالك  بخف�ص  املتعّلقة  التو�صيات 

عن  ف�صاًل   )١٠.١ )املرّبع  ال�صّكر  ال�صتهالك  اليومي  االأق�صى  احلّد  يلي  ما  يف  ويرد  املغّذيات.  اإىل 

.)١٠.2 التو�صيات الرئي�صة حول خف�ص ا�صتهالك ال�صّكر )املرّبع 
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 املرّبع

1٠.1

 املرّبع

1٠.2

احلّد الأق�سى اليومي ل�ستهالك ال�سّكر

اأقّل من ١٠ مالعق �صغرية يف اليوم

)اأي اأقّل من 5٠ غ من ال�صّكر املُ�صاف اأو ١٠% من اإجمايل ماأخوذ ال�صعرات 

احلرارّية  على اأ�صا�ص نظام غذائي موؤّلف من 2٠٠٠ �صعرة حرارّية( 

التو�سيات الرئي�سة املتعّلقة بخف�ص ا�ستهالك ال�سّكر

• اإ�صتهلك باعتدال ال�ّصلع الغذائّية التي حتتوي على ال�صّكر مثل الع�صل واملرّبى  	

• فة واملنتجات املرتكزة على احلبوب )الكعك 	 للوجبات اخلفيفة، اخرت الفواكه الطازجة واملجفَّ

والقمحّية(، وقّلل من ا�صتهالك احللويات العربّية واالآي�ص كرمي وال�صوكوال والكيك والب�صكويت 

معظم  على  حتتوي  التي  وامل�صروبات  االأطعمة  ي�صتعر�ص  الذي   ١٠.3 املرّبع  )انظر  وال�صكاكر 

من  جمموعة  يف  ال�صّكر  مبحتوى  املتعّلق   ١٠.4 واملرّبع  لبنان،  يف  واملتناول  امل�صاف  ال�صّكر 

احللوى(

• اإخرت ع�صائر الفواكه واخل�صار الّطازجة بداًل من املعّلبة. قّلل من ا�صتهالك ع�صائر الفواكه 	

)اجلاّلب  ز  املَُركَّ ال�صّكر  �صراب  على  واملرتكزة  بال�صّكر  املَُحالة  وامل�صروبات  بال�صّكر،  املَُحالة 

والليمونا�صة املَُحالة والّتمر هندي(، 

• قّلل من ا�صتهالك امل�صروبات الغازّية واخرت نوع “الدايت” اإذا كان متوّفرًا وتناولها باعتدال	

• اإذا 	 اال�صطناعية  باملحّليات  ال�صّكر  وا�صتبدل  ال�ّصاخنة،  امل�صروبات  اإىل  ال�صّكر  اإ�صافة  تّنب 

كانت متوّفرة

• يف 	 بها  املو�صى  ال�صّكر  كّمية  ثلث  اأو  ن�صف  مع  واملغلي  املهلبّية  مثل  املنزل  يف  احللويات  اأِعد 

َفة الإ�صافة الّتحلية، اإ�صتعمل بدائل ال�صّكر اأو املحّليات  الو�صفة، اأ�صف الفواكه الطازجة اأو املَُجفَّ

اال�صطناعية، اأو اأ�صف م�صَتخَرج الّلوز/ الفانيال، اأو زهر الربتقال، اأو ماء الورد لتعزيز الّنكهة

• تاأّكد من 	 املُ�صاف.  ال�صّكر  الغذائّية اخلالية من  ال�ّصلع  بعناية، واخرت  الغذائّية  قات  املُل�صَ اإقراأ 

ال�صّكر  من  غ   ٠.5 من  اأقّل  على  حتتوي  ال�صّكر  من  خالية  اأّنها  تّدعي  التي  الغذائّية  ال�ّصلع  اأّن 

ولكّن   ،)١٠.5 املرّبع  )انظر  بت�صميات متلفة  املُ�صاف  ال�صّكر  ياأتي  قد  الواحدة.  ة  يف احل�صّ

الّت�صميات  واعرف  جّيدًا  الغذائّية  املل�صقات  اإقراأ  اجل�صم.  يف  نف�صه  الّدور  توؤدي  جميعها 

املختلفة لل�صّكر املُ�صاف املوجودة عادًة على الئحة املكّونات للمنتجات الغذائّية

االإر�صاد ١٠  قّلل من ا�صتهالك ال�صّكر، وخ�صو�صًا ال�صّكر املُ�صاف اىل االأطعمة وامل�صروبات املَُحالة
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• الغازّية	 امل�صروبات 

• ع�صائر الفواكه املعّلبة املَُحالة 	

• ز )اجلاّلب، الّتمر هندي، قمر الّدين(	 الع�صائر املرتكزة على ال�ّصراب املَُركَّ

• الب�صكويت 	 الكيك،  املعّجنات، 

• احللويات العربّية )املعمول والبقالوة(	

• املرّبيات املحالة )امل�صنوعة من الّتني، الَفراوَلة، اأو امل�صم�ص(	

• احللويات املرتكزة على احلليب  وم�صتّقاته )مهلبّية، رّز بحليب، �َصحَلب(	

• َحالَوة	

• البوظة الّلبنانّية الّتقليدّية، اجليالتو، اأو اأنواع اأخرى من االآي�ص كرمي	

الّدك�صرتوز 

ال�صّكر اخلام

ال�صّكر

االأ�صمر* ال�صّكر 

قطر امللت )ال�صعري املرّكز(

مكّعبات قطر الّذرة 

االأبي�ص ال�صّكر  ُحَبيبات 

بالفركتوز الغنّي  قطرالّذرة 

نكتار الّدك�صرتين )كنكتار الّدراق اأو االإجا�ص(

ناعم �صّكر 

للحلوى الّناعم  ال�صّكر 

املحّول  ال�صكر 

�صراب الّذرة

ز  قطر املايبل املَُركَّ

دب�ص 

البانكيك   قطر 

ع�صل

ال�ّصكروز، الفركتوز، املالتوز، اأو الالكتوز

ل تدع ال�سم يخدعك –
 اإعرف الّت�سميات املختلفة لل�سّكر املُ�ساَف

*ال ُيعترب ال�صّكر االأ�صمر �صّحيًا اأكرث من ال�صّكر االأبي�ص؛ فغالبًا ما ُيَكون ال�ّصكر االأ�صمر �صّكرًا اأبي�ص 
مكّررَا مع الّدب�ص 

االإر�صاد ١٠  قّلل من ا�صتهالك ال�صّكر، وخ�صو�صًا ال�صّكر املُ�صاف اىل االأطعمة وامل�صروبات املَُحالة

اجلدول  
1٠.1

 املرّبع

1٠.3

الأطعمة وامل�سروبات املتداولة يف لبنان التي حتتوي على 

معظم ال�سّكر امل�ساف امل�ستهلك يف البالد
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• غ( 	  ١5٠( ال�صوكوال  كيك  من  واحدة  قطعة 

حتتوي على ١5 ملعقة �صغرية من ال�صّكر

• 	 33٠( الغازّية  امل�صروبات  من  واحدة  علبة 

من  �صغرية  مالعق   9 على  حتتوي  ملل( 

ال�صّكر

• 9 مالعق 	 على  يحتوي  املغلي  من  كوب    ١/2

�صغرية من ال�صّكر

• 3 مالعق 	 ١/2 كوب من املهلبّية يحتوي على 

�صغرية من ال�صّكر

• 	 3 على  يحتوي  كرمي  اآي�ص  فانيال  كوب   ١/2

مالعق �صغرية من ال�صّكر

• ملعقة كبرية من املرّبى حتتوي على ملعقتني 	

ال�صّكر �صغريتني من 

االإر�صاد ١٠  قّلل من ا�صتهالك ال�صّكر، وخ�صو�صًا ال�صّكر املُ�صاف اىل االأطعمة وامل�صروبات املَُحالة

هل تعلم؟
املرّبع 

1٠.4
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قّلل من استهالك الّدهون الّصلبة 
واستبدلها بالّزيوت الّنباتّية

الغنّية  لبة  ال�سّ الّدهون  خ�سو�ساً  عام،  ب�سكٍل  الّدهون  ا�ستهالك  من  احلّد  اإىل  الإر�ساد  هذا  يهدف 

الأمرا�س  وقائّية من  كو�سيلة  الّنباتّية،  بالّزيوت  وا�ستبدالها  املَُهدَرَجة،  والّدهون  امل�سّبعة  بالّدهون 

املُزمنة مثل اأمرا�س القلب والأوعية الّدموية وارتفاع ن�سبة الّدهون يف الّدم )الدي�سليبيدمييا (.

اأ،  )الفيتامني  الّدهون  تذوب يف  فيتامينات  توّفر  الأّنها  الغذائي  للّنظام  اأ�صا�صّية  الغذائّية  الّدهون  اإّن 

اإي، وك( باال�صافة اىل دهون غري م�صّبعة تقي من ارتفاع ن�صبة الّدهون وال�صّكر يف الدم، ومنها  د، 

الّدهون االأحادّية غري امل�صبعة )املوجودة يف زيت الزيتون، واالأفوكادو، والّطحينة( والدهون املتعّددة 

االأوميغا-3  اأحما�ص  اإّن  الّدهنّية(.  واالأ�صماك  النباتّية،  والزيوت  اجلوز،  يف  )املوجودة  امل�صبعة  غري 

ة لفوائدها  الّدهنّية غري امل�صبعة )مثل حم�ص االألفا لينولينيك وزيوت االأ�صماك( تتمّتع باأهّمّية خا�صّ

الوقائّية للقلب.اإاّل اأّن الّدهون ت�صاهم يف زيادة ال�ّصعرات احلرارّية يف االأطعمة؛ ولذلك ميكن اأن توؤّدي 

زيادة غري �صّحية  اإىل  توؤّدي  بكّميات كبرية. فقد  ا�صتهالكها  مّت  اإذا  الوزن  زيادة غري �صّحية يف  اإىل 

والدهون  امل�صّبعة،  بالّدهون  الغنّية  وال�صمن احليواين(  الزبدة  لبة )مثل  ال�صّ الّدهون  واإّن  الوزن.  يف 

القلب  اأمرا�ص  وخ�صو�صًا  ُمزمنة،  باأمرا�ص  االإ�صابة  خطر  من  تزيد  والكول�صرتول،  املَهدَرَجة، 

ال�صرايني  يف  ان�صدادًا  ي�صّبب  قد  الذي  الّدم  يف  الكول�صرتول  ن�صبة  تزيد  اأّنها  اإذ  الّدموّية،  واالأوعية 

١١.١ للم�صادر الغذائّية للدهون امل�صّبعة والدهون املهدرجة(. )انظر اجلدول 

بلغت  وقد  االأخرية.  الثالثة  العقود  خالل  للّدهون  اليومي  اال�صتهالك  يف  تدريجية  زيادة  لبنان  �صهد 

39 % من جمموع الطّاقة، وقد تخّطت احلّد االأق�صى  ن�صبة ا�صتهالك الّدهون لدى البالغني يف لبنان 

اليومي ال�صتهالك الّدهون املو�صى به )35 %( من قبل جمعّية القلب االأمريكّية )AHA(، ف�صاًل عن 

الّدهون امل�صّبعة الّتي تخّطى ا�صتهالكها احلّد االأق�صى اليومي الذي تو�صي به جمعية القلب االأمريكّية 

امل�صبعة،  غري  االأحادّية  بالّدهون  الغني  الّزيتون،  زيت  ا�صتهالك  اأّن  كما  الطّاقة(.  جمموع  من   %7(

ِقَبل  بها من  املو�صى  الكّمية  دون  ما  ا�صتهالكه هو  اأن معّدل  الّلبنانيني، حيث  البالغني  لدى  منخف�ص 

لهذه  اليوم. ميكن  2 مالعق طعام يف   - ١
 ١/2 يبلغ  والذي   )FDA( االأمريكية والّدواء  الغذاء  اإدارة 

اأمرا�ص  اأن تف�ّصر جزئيًا تزاُيد ن�صبة  اللبناين  املمار�صات الغذائّية يف ا�صتهالك الّدهون لدى ال�صعب 

الّدهون  كّمية  حول  التو�صيات  يلي  ما  يف  وترد  البالد.  يف  والدي�صليبيدمييا  الّدموّية  واالأوعية  القلب 

الّدهون  ا�صتهالك  حول  الرئي�صة  التو�صيات  عن  ف�صاًل   ،)١١.١ )املرّبع  يومّيًا  با�صتهالكها  املو�صى 

والّدهون  الّدهون  اإجمايل  خف�ص  كيفّية  حول  ون�صائح   ،)١١.2 )املرّبع  الّنباتّية  والّزيوت  لبة  ال�صّ

.)١١.3 امل�صّبعة يف الّنظام الغذائي )املرّبع 
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• اإجمايل الّدهون: 25-35% من كّمية الطاقة امل�صتهلكة )ما يعادل تقريبًا 56-78 غ يف اليوم(، 	

  )PUFA( واملتعّددة )MUFA( على اأن تاأتي غالبّيتها من الدهون غري امل�صبعة االأحادية

• الّدهون امل�صّبعة: > 7%  )> ١6 غ يف اليوم( 	

• الّدهون املهدرجة: > ١%  )> 2 غ  يف اليوم( 	

• لينولينيك: 	 األفا  حم�ص 

- ١.6 غ يف اليوم للّذكور   

- ١.١ غ يف اليوم لالناث  

تتواجد هذه الّدهون يف اجلوز وحبوب الكّتان، اإ�صافة اإىل عدد من الزيوت النباتية   

ويا، والكانواّل، وحبوب الكّتان              مثل زيت اجلوز، وال�صّ

• الكول�صرتول: 	

- 3٠٠ ملغ يف اليوم لالأ�صخا�ص غري امل�صابني باأمرا�ص القلب  

-  2٠٠ ملغ يف اليوم لالأ�صخا�ص امل�صابني باأمرا�ص القلب  

)على اأ�صا�ص نظام غذائي يوؤّمن 2٠٠٠ وحدة حرارّية(

الّدهون احليوانّية  )بقر، دجاج، خنزير(

الّزبدة

 زيت جوز الهند اأو زيت الّنخيل

الكرمية

 ال�ّصمن الّنباتي

احلليب/الّلنب/اجلبنة/الّلبنة الكاملة الّد�صم

الق�صطة  

الّدهون امل�سّبَعةالّدهون املَهدَرَجة

الّنباتّية( املارجرين )الّزبدة 

املهدرجة الّزيوت 

الّزيوت املهدرجة جزئيًا

مالحظة: اإّن الّدهون امل�صّبعة والّدهون املهدرجة  موجودة يف االأطعمة املقلّية، والوجبات ال�ّصريعة، واالأطعمة 

امل�صنوعة يف االأ�صواق  )الكيك والب�صكويت والكوكيز والكعك املمّلح ورقائق البطاطا( 

امل�سادر الغذائّية للّدهون امل�سّبعة والّدهون املهدرجة 

لبة وا�صتبدلها بالّزيوت الّنباتّية االإر�صاد ١١  قّلل من ا�صتهالك الّدهون ال�صّ

 املرّبع

11.1
كّمية الّدهون املو�سى با�ستهالكها يوميًا

اجلدول 11.1
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• اإ�صتهلك منتجات احلليب )احلليب واللنب واللبنة واالأجبان البي�صاء( القليلة الّد�صم اأو اخلالية 	

من الّد�صم بداًل من تلك الكاملة الّد�صم )انظر اجلدول ١١.2 لكمية الّدهون والكول�صرتول يف 

بع�ص االأجبان البي�صاء والّلبنة املتداولة يف االأ�صواق اللبنانّية(

• فراء )كالق�صقوان 	 لبة الكاملة الّد�صم، خ�صو�صًا االأجبان ال�صّ قّلل من ا�صتهالك االأجبان ال�صّ

واجلبنة ال�صوي�صرّية، واالأجبان القابلة للدهن( الأّنها حتتوي على الكثري من الّدهون امل�صّبعة. 

فراء  ال�صّ االأجبان  اأو  كرمي(  والّدوبل  واحللوم،  العّكاوي،  )مثل  البي�صاء  باالأجبان  اإ�صتبدلها 

القليلة الّد�صم اإذا كانت متوّفرة

• اإ�صتعمل الكرمية اأو الق�صدة يف الّطبخ يف بع�ص االأحيان فقط. اإخرت االأنواع القليلة الّد�صم اإذا 	

كانت متوّفرة

• اأو ال�ّصمك( اأكرث من الّلحوم احلمراء )حلم 	 اأو احلب�ص،  اإ�صتهلك الّلحوم البي�صاء )الّدجاج، 

بقر، اأو خروف، اأو خنزير(

• اإ�صتهلك حلم البقر والعجل اأكرث من حلم اخلروف واملاعز واخلنزير الأّن حلم البقر والعجل 	

يحتوي على كميات اأقّل من اإجمايل الّدهون والّدهون امل�صّبعة

• اأِزل الّدهون من الّلحم قبل حت�صريه، وتخّل�ص من اأي دهون ميكن روؤيتها قبل اال�صتهالك	

• عة )�ُصُجق، �َصالمي( وحلوم االأع�صاء، الأّنها حتتوي 	 قّلل من ا�صتهالك النقانق واللحوم امل�صنَّ

على ن�صب عالية من الكول�صرتول

• اإ�صتبدل بع�صًا من احل�ص�ص اليومّية الأللحوم باالأطعمة النباتّية الغنّية بالربوتني مثل البقول 	

واملك�ّصرات والبذور غري املمّلحة

• واالإ�صكلوب 	 والفالفل  وال�صمبو�صك  املقلّية  )كالبطاطا  املقلّية  االأطعمة  ا�صتهالك  من  قّلل 

املقلّية كالقطايف( العربّية  واحللويات 

• والكيك، 	 ال�صوكوال،  على  حتتوي  التي  واحللويات  ال�صوكوال،  مثل  احللويات  ا�صتهالك  من  قّلل 

والب�صكويت، واحللويات العربية )كالكنافة، والبقالوة، واملعمول(، واالآي�ص كرمي

• رة يف املنزل بداًل من تلك امل�صنوعة يف االأ�صواق	 اإ�صتهلك املعّجنات واحللويات املح�صّ

• م�صتوى 	 رفع  يف  البي�ص  ُي�صِهم  اإذ  كمعّدل،  اليوم  يف  واحدة  بي�صة  عن  يزيد  ال  ما  اإ�صتهلك 

الكول�صرتول يف النظام الغذائي

• اأو زيت دوار 	 للّطهي، ا�صتعمل الزيوت النباتّية الغنّية بالّدهون غري امل�صبعة مثل زيت الكانوال 

لبة  ال�صّ الّدهون  ا�صتخدام  من  قّلل  الّزيتون.  زيت  اأو  ال�صويا  زيت  اأو  الذرة  زيت  اأو  ال�صم�ص 

التي حتتوي على  النباتّية  الّدهون  النباتي امل�صنوع من  )الّزبدة وال�ّصمن احليواين( وال�ّصمن 

الّدهون امل�صّبعة )كزيت الّنخيل وجوز الهند(

• وزيت 	 الكانوال،  زيت  مثل  عالّية،  حرارة  درجة  تتحّمل  التي  النباتّية  الزيوت  ا�صتخدم  للقلي، 

دوار ال�ّصم�ص، وزيت الّذرة

• اأدِخل جمموعة متنّوعة من االأطعمة الغنّية باالأوميغا-3 يف الّنظام الغذائي، مثل �صمك ال�صلمون 	

ل نيئة وغري ممّلحة( والبذور )كبذور الكّتان(  والتونة وال�صردين واملك�ّصرات )من املف�صّ

لبة وا�صتبدلها بالّزيوت الّنباتّية االإر�صاد ١١  قّلل من ا�صتهالك الّدهون ال�صّ

 املرّبع

11.2

لبة   الّتو�سيات الرئي�سة حول ا�ستهالك الّدهون ال�سّ

والّزيوت الّنباتّية
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عّكاوي، كامل الّد�صم

عّكاوي، قليل الّد�صم

عّكاوي، خاٍل من الّد�صم

َحّلوم، كامل الّد�صم

َحّلوم، قليل الّد�صم

َحّلوم، خاٍل من الّد�صم

دوبل كرمي، كامل الّد�صم

دوبل كرمي، قليل الّد�صم

لة، كاملة الّد�صم جَمدَّ

الّد�صم لة، قليلة  جَمدَّ

الّد�صم لبنة، كاملة 

الّد�صم قليلة  لبنة، 

لبنة، خالية من الّد�صم

الّدهون 

)غ/ ١00 غ(

كول�سرتول 

)ملغ/ ١00 غ(

١4.5

١١.3

3.4

22.7

١7.6

3.3

١9.4

2.6

١9.3

8.9

8.8

4.3

٠.6

6٠.3

59.5

25.١

69.3

67.9

33.4

8١.5

35.9

56.١

3١.5

29.5

١8.8

6.6

ال�سم والّنوع

اجلدول 
11.2

مالحظة:

3٠ غ جبنة يعادل يف احلجم اإ�صبعنِي من اليد ← ١٠٠ غ يعادل 7 اأ�صابع

5٠ غ من اّللبنة يعادل ملعقتي طعام  ←١٠٠ غ  يعادل 4 مالعق طعام

لبة وا�صتبدلها بالّزيوت الّنباتّية االإر�صاد ١١  قّلل من ا�صتهالك الّدهون ال�صّ

حمتوى اإجمايل الّدهون والكول�سرتول يف  بع�ص 
الأجبان البي�ساء والّلبنة املتداولة يف الأ�سواق اللبنانّية
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• لزيادة الّنكهة يف الّطعام، ا�صتعمل �صل�صة الّطماطم واخلل وع�صري احلام�ص والثوم والب�صل 	

واالأع�صاب والتوابل بداًل من ا�صتخدام كّميات كبرية من الّدهون والّزيوت

• اإىل ال�ّصلطة، خ�صو�صًا الفّتو�ص والّتبولة التي حتتوي عادًة على 	 الّزيوت املُ�صافة  م بكمية  حتكُّ

كّمّيات عالية من الّزيت املُ�صاف

• اإّتبع طريقة اخَلِبز، وال�صوي، والَغلي بداًل من الَقلي عند اإعداد الّطعام	

• ة 	 القلي )خا�صّ اّتباع طريقة  وقّلل من  النباتّية،  الّزيوت  قليلة من  كّميات  ا�صتعمل  الَقلي،  عند 

ل( املَُطَوّ القلي 

• تخّل�ص من ال�ّصوائل الّدهنّية الّناتة عن طهي الّلحوم 	

• اإنزع اجللد عن الّدجاج قبل الّطهي واال�صتهالك	

• عند اإعداد الَفّتو�ص، حّم�ص اخلبز يف الفرن بداًل من َقلِيه	

• زيت 	 اأو  امل�صبعة(  غري  االأحادية  بالّدهون  )الغني  الّزيتون  زيت  ا�صتخدم  اخلبز،  َدهن  عند 

الكانوال )الغنّي باأحما�ص االأوميغا-3 الّدهنّية(. اإن مل تتواجد هذه الّزيوت، اخرت املارجرين 

مثل  لبة  ال�صّ الّدهون  بداًل من  املهدرجة،  الدهون  قليلة من  كّمّيات  يحتوي على  الذي  النباتي 

الّزبدة اأو املارجرين ال�صلب اأو ال�صمن احليواين اأو ال�ّصمن النباتي

• عند تناول الّطعام خارج املنزل:	

نٍّ
َ
- اأطلب اأن ُتقّدم ال�صل�صة على حدة اإىل جانب ال�صلطة، وا�صتهلكها بَتاأ  

- اإخرت البطاطا امل�صوّية، اأو اخل�صار املطهّوة على البخار، اأو ال�ّصلطة كطبق جانبي بداًل   

    من البطاطا امَلقلّية

- قّلل من تناول االأطعمة الّتي حتتوي على كمّيات عالية من املايونيز مثل �صل�صة الثوم   

    الّتقليدّية

• الدهون 	 باإجمايل  الغنّية  املنتجات  وتّنب  املَُعلََّبة  االأطعمة  على  الغذائّية  قات  املُل�صَ اإقراأ 

 ١١.3 والدهون امل�صّبعة والكول�صرتول، وتلك التي حتتوي على زيوت مَهدَرَجة )انظر اجلدول 

حول حمتوى اإجمايل الّدهون والدهون امل�صبعة والكول�صرتول والّطاقة يف بع�ص املواد الغذائّية، 

يف  والكول�صرتول  الّدهون  مبحتوى  املتعّلقة  الغذائّية  املل�صقات  اإىل  للّتعّرف   ١١.4 واجلدول 

املواد الغذائّية املعلَّبة(

نصائح
المرّبع 11.3 

لبة وا�صتبدلها بالّزيوت الّنباتّية االإر�صاد ١١  قّلل من ا�صتهالك الّدهون ال�صّ

كيفّية خف�ص اإجمايل الّدهون والّدهون امل�سّبعة يف الّنظام الغذائي
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)
†

حليب، كامل الّد�صم )كوب واحد

حليب، قليل الّد�صم )كوب واحد(

حلم بقر مفروم، مطبوخ )١٠٠ غ*(

حلم بقر مفروم، قليل الّدهن، مطبوخ )١٠٠ غ(

حلم خروف مفروم، مطبوخ )١٠٠ غ(

اأ�صالع خروف، مطبوخة )١٠٠ غ(

فخذ دجاج، مقلي )١٠٠ غ(

�صدر دجاج، بدون جلد، م�صوي )١٠٠ غ(

كبد بقر، مقلي )١٠٠ غ(

كبد دجاج، مطبوخ )١٠٠ غ(

جبنة �صيدر، عادي )١٠٠ غ**(

جبنة �صيدر، قليل الّد�صم )١٠٠ غ(

زبدة )ملعقة �صغرية***(

اإجمايل الّدهون 

(غ(

ّدهون م�سّبعة 

(غ(

كول�سرتول 

)ملغ(

�ّسعرات حرارية 

)كيلوكالوري(
املاّدة الغذائّية

حمتوى اإجمايل الّدهون والدهون امل�سبعة والكول�سرتول والّطاقة يف 
ة الواحدة( بع�ص املواد الغذائّية )يف احل�سّ

اجلدول 
11.3

ملل  24٠ يعادل  واحد  †كوب 
*١٠٠ غ يعادل يف احلجم اأكرث بقليل من حجم ورق اللعب اأو كّف اليد

** 3٠ غ جبنة يعادل يف احلجم اإ�صبعنِي من اليد ← ١٠٠ غ  يعادل 7 اأ�صابع
*** ملعقة �صغرية تعادل 5 ملل

خاٍل من الّد�صم

الّد�صم قليل 

الّد�صم مّف�ص 

دهون اأقّل

امل�صّبعة الّدهون  منخف�ص 

حلم قليل الّدهن )هربة(

خفيف )اليت(

خاٍل من الكول�صرتول

الكول�صرتول  قليل 

الكول�صرتول  ّف�ص  ُمَ

ة الواحدة > ٠.5 غ من الّدهون يف احل�صّ
الواحدة ة  احل�صّ يف  الّدهون  من  غ   3 ≤

ة مقارنًة مع املنتج الغذائي العادي على االأقّل 25 % دهون اأقّل يف احل�صّ

ة مقارنًة مع املنتج الغذائي العادي على االأقّل 25 % دهون اأقّل يف احل�صّ

ال�صعرات  من   %١5 < و  الواحدة،  ة  احل�صّ يف  امل�صّبعة  الّدهون  من  غ   ١ ≤
احلرارية االآتية من الّدهون امل�صّبعة

> ١٠ غ اإجمايل الدهون، 4.5 غ دهون م�صّبعة و95 ملغ كول�صرتول يف 
ة الواحدة احل�صّ

ال يزيد عن ن�صف كمية الّدهون املوجودة يف املنتج الغذائي العادي يف 

ة الواحدة احل�صّ

ة الواحدة > 2 ملغ كول�صرتول و ≥ 2 غ من الّدهون امل�صّبعة يف احل�صّ
الواحدة ة  احل�صّ يف  امل�صّبعة  الّدهون  من  غ   2 ≤ و  كول�صرتول  ملغ   2٠ ≤

ة الواحدة مقارنًة مع املنتج الغذائي  على االأقّل 25% كول�صرتول اأقّل يف احل�صّ

العادي و ≥ 2 غ من الّدهون امل�صّبعة

ماذا تعنياملل�سقات الغذائّية 

الّتعّرف  اإىل املل�سقات الغذائّية 

8.6

2.3

2١.8

١2.٠4

١9.65

27.5

١6.53

3.6

4.68

6.5١

3٠.١

6.4

4.٠6

                            2.5

                            ١.5

                            8.8

                            4.8

                           8.١2

                           ١١.6

                            4.4

                            ١.٠

                          ١.49

                          2.٠6

                             ١9.2

                            3.8

                                   2.5

3١

١2

84

١2

97

96

93

85

38١

563

96

١9.2

3١

١59

١٠2

295

23٠

283

34١

277

١65

١75

١67

365

١57

36

لبة وا�صتبدلها بالّزيوت الّنباتّية االإر�صاد ١١  قّلل من ا�صتهالك الّدهون ال�صّ

اجلدول 
11.4
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قّلل من تناول ملح الّطعام واألطعمة 
العالية بالملح

يهدف هذا الإر�ساد اإىل الت�سجيع على احلّد من تناول امللح يف الّنظام الغذائي، كو�سيلة وقائّية من 

ارتفاع �سغط الّدم والإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الّدموّية واأمرا�س الِكلى.

الغذائي.  الّنظام  يف  وديوم  ال�صّ ملاأخوذ  االأ�صا�صية  امل�صادر  اأحد  هو  ال�صوديوم(  كلوريد  )اأو  امللح 

وديوم بكرثة بارتفاع �صغط الّدم، الذي بدوره يزيد خطر االإ�صابة باالأمرا�ص  ويرتبط ا�صتهالك ال�صّ

املزِمنة مثل �صغط الّدم املرتفع، وال�صكتة الّدماغّية، واأمرا�ص القلب والِكلى.

 23٠٠ الّلبنانّيني تخّطى احلّد االأق�صى املو�صى به والذي يبلغ  البالغني  وديوم لدى  اإّن ا�صتهالك ال�صّ

وديوم يف النظام الغذائي   ملغ يف اليوم. وت�صري بيانات جداول تركيب االأطعمة اإىل اأّن كمية امللح/ال�صّ

يف معظم بلدان ال�صرق االأو�صط، مبا فيها لبنان، مرتفعة جّدًا، كما لوحظ اّتاه نحو زيادة م�صتويات 

وديوم املرتفعة يف الّطعام هي يف االأ�صا�ص نتيجة اإ�صافة ملح  ال�صوديوم يف االأطعمة. اإّن م�صتويات ال�صّ

الّطعام والّتوابل خالل الّطهي. اإّن بع�ص الّتوابل مثل الَكّمون، والقرنفل، وخلطات الّتوابل، حتتوي على 

اأمرا�ص القلب واالأوعية  وديوم. ومع ا�صتهالك كميات كبرية من امللح وانت�صار  كّميات عالية من ال�صّ

يتّم  التي  امللح  كمّية  مراقبة  يتوّجب  البالد،  يف  البالغني  ال�صّكان  لدى  املرتفع  الّدم  و�صغط  الّدموّية 

١2.١(، والتو�صيات الرئي�صة  تناولها. ويرد يف ما يلي احلّد االأق�صى اليومي ال�صتهالك امللح )املرّبع 

امللح )املرّبع  ا�صتهالك  كيفّية خف�ص  ون�صائح حول   ،)١2.2 امللح )املرّبع  ا�صتهالك  املتعّلقة بخف�ص 

.)١2.3
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• وديوم يف 	 ملعقة ملح �صغرية يف اليوم )اأي 23٠٠ ملغ من ال�صّ

اليوم( لالأفراد الذين يتمّتعون ب�صّحة جّيدة

• وديوم 	 2/3 ملعقة ملح �صغرية يف اليوم  )اأي ١5٠٠ ملغ من ال�صّ

يف اليوم( لالأفراد الذين يعانون من �صغط الّدم املرتفع، اأو 

ال�صّكري من النوع الثاين، اأو مر�ص الِكلى املزمن، اأو االأفراد 

الذين يبلغ عمرهم اأكرث من 5٠ �صنة

• اليوم	 َمدار  على  بالتَّ�صاوي  امل�صتهلكة  وديوم  ال�صّ كّمية  وق�ّصم  وّزع 

• وميكن 	 ُمكَت�َصب  �صيء  هو  املالح  الّطعم  تف�صيل  الأّن  امللح،  من  اأقّل  كمّيات  تناول  على  اإعتد 

عنه الّتخّلي 

• ن�صبة 	 على  حتتوي  التي  الغذائّية  ال�ّصلع  واخرت  َعة  نَّ املُ�صَ الغذائّية  املواد  ا�صتهالك  من  قّلل 

امللح اأو اخلالية من  امللح  قليلة من 

• باليود )َمعِدن 	 املُعاَلج  امللح  ا�صتخدام  د من  وتاأكُّ امللح،  القليل من  املنزل مع  الّطعام يف  اأعّد 

الدرقية،  الغّدة  اأمرا�ص  اأ�صباب  اأبرز  ي�صّكل نق�صه  والذي  الّدرقية(،  الغّدة  لوظيفة  اأ�صا�صّي 

منها الوقاية  ميكن  التي  النمّو  يف  واالإعاقة  العقلي،  والتخّلف 

• على 	 تغّطي  قد  املنتجات  بع�ص  يف  العالية  ال�صّكر  كمّية  اإّن  بعناية.  الغذائّية  املل�صقات  اإقراأ 

نف  ال�صّ واخرت  الغذائية  لل�ّصلعة  املتعّددة  االأ�صناف  بني  قارن  املرتفعة.  وديوم  ال�صّ كمّية 

وديوم  ١2.١ ملعرفة حمتوى ال�صّ وديوم )انظر اجلدول  الذي يحتوي على اأقل كمية من ال�صّ

املَتداولة  والّلبنة  البي�صاء  االأجبان  لت�صنيف بع�ص   ١2.2 الغذائّية واجلدول  ال�ّصلع  يف بع�ص 

قات  املل�صَ اإىل  للتعّرف   ١2.3 واجلدول  فيها،  وديوم  ال�صّ وفق حمتوى  اللبنانّية  االأ�صواق  يف 

امل�صّنعة( الغذائّية  ال�ّصَلع  يف  امللح  مبحتوى  املتعّلقة  الغذائّية 

االإر�صاد ١2  قّلل من تناول ملح الّطعام واالأطعمة الغنّية بامللح

 املرّبع

12.1
احلّد الأق�سى اليومي ل�ستهالك امللح

 املرّبع

12.2
الّتو�سيات الرئي�سة املتعّلقة بخف�ص ا�ستهالك امللح
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خبز، على اأنواعه

بيتزا، عادية، باجلنب

اأنواعها خ�صروات مثّلجة، على 

اأنواعها ال�صلطة، على  �صل�صة 

البندورة ع�صري 

كت�صاب

مناقي�ص

كروا�صان

البطاطا رقائق 

ب�صكويت ممّلح اأو جاّف

ة حجم احل�سّ
�سوديوم

 )ملغ(
املاّدة الغذائّية

وديوم يف بع�ص املواد الغذائّية حمتوى ال�سّ

3٠ غ )١/4 رغيف(

�صريحة كبرية

١/2 كوب

طعام  ملعقتا 

كوب واحد )24٠ ملل(

ملعقة طعام واحدة

١٠٠ غ

حّبة واحدة )57 غ(

١٠ قطع

3٠ غ )5 كعكات(

2١٠ - 95

١,2٠٠ - 45٠

 ١6٠ - 2

5٠5 - ١١٠

١,٠4٠ - 34٠

١67

735

424

١8١ - ٠2٠

4٠7

عّكاوي، كامل الّد�صم

لة، كامل الّد�صم جَمدَّ

لة، قليل الّد�صم جَمدَّ

عّكاوي، قليل الّد�صم

َحّلوم، كامل الّد�صم

َحّلوم، قليل الّد�صم

دوبل كرمي، كامل الّد�صم

عّكاوي، خاٍل من الّد�صم

َحّلوم، خاٍل من الّد�صم

دوبل كرمي، قليل الّد�صم

الّد�صم  لبنة، كاملة 

الّد�صم قليلة  لبنة، 

لبنة، خالية من الّد�صم

كثري امللحقليل امللح متو�ّسط امللح

ت�سنيف بع�ص الأجبان البي�ساء والّلبنة املَُتداولة يف الأ�سواق 
وديوم فيها اللبنانّية وفق حمتوى ال�سّ

الّتعاريف: كثري امللح: ≤ ١,4٠٠ ملغ �صوديوم/١٠٠ غ من اجلبنة، متو�ّصط امللح: 7٠٠-١,4٠٠  ملغ  �صوديوم/١٠٠ غ من اجلبنة، قليل 

امللح: ≥ 7٠٠  ملغ  �صوديوم/١٠٠ غ من اجلبنة

مالحظة: معظم االأجبان القليلة الّد�صم واخلالية من الّد�صم املتوّفرة يف االأ�صواق اللبنانّية حتتوي على كميات �صوديوم اأقّل من االأنواع 

الكاملة الّد�صم، با�صتثناء اجلبنة املجّدلة

خاٍل من ال�صوديوم

قليل جّدًا بال�صوديوم

قليل ال�صوديوم

مّف�ص ال�صوديوم

�صوديوم اأقّل

غري ممّلح، من دون ملح م�صاف

كلوريد  على  املكّونات  حتتوي  وال  الواحدة  ة  احل�صّ يف  وديوم  ال�صّ من  ملغ   5 <
وديوم ال�صّ

الواحدة ة  احل�صّ يف  ال�صوديوم  من  ملغ   35 ≤
الواحدة ة  احل�صّ يف  ال�صوديوم  من  ملغ   ١4٠ ≤

ة الواحدة مقارنة مع منتج غذائي  على االأقّل 25% اأقّل من ال�صوديوم يف احل�صّ

عادي

ة الواحدة مقارنة مع منتج غذائي  على االأقّل 25% اأقّل من ال�صوديوم يف احل�صّ

عادي

ال يحتوي املنتج على ملح �صناعي م�صاف ولكن ميكن اأن يحتوي على ال�صوديوم 

الطبيعي 

ماذا يعنياملل�سق الغذائي

قات الغذائّية  الّتعّرف اإىل املُل�سَ

االإر�صاد ١2  قّلل من تناول ملح الّطعام واالأطعمة الغنّية بامللح

اجلدول 12.1

اجلدول 12.3

اجلدول 
 12.2
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• اأزل اململحة عن املائدة	

• َعة واالأجبان العالية بامللح مثل البلغاري وال�ّصنكلي�ص	 نَّ قّلل من ا�صتهالك االأجبان املُ�صَ

• اإَنقع االأجبان العالية بامللح )كاحَلّلوم اأو العّكاوي( يف املاء طوال الّليل لتقليل ن�صبة امللح فيها	

• قّلل من ا�صتهالك اخُل�صار املَُخلََّلة )كبي�ص اجلزر، واللِّفت، واخليار(، والّزيتون	

• بامللح 	 العالية  َعة  نَّ املُ�صَ الغذائّية  واملواد  اجلاهزة  ال�ّصريعة  الوجبات  ا�صتهالك  من  قّلل 

ويا( )كامَلناقي�ص والفطائر وال�صمبو�صك والبيتزا واالأطعمة التي توؤَكل مع �صل�صة ال�صّ

• الأّنها 	 املَُعلََّبة(  واخل�صار  املَُعلََّبة  الّطماِطم  )�صل�صة  املَُعلََّبة  الغذائّية  املواد  ا�صتخدام  من  قّلل 

حتتوي عادًة على امللح كماّدة حاِفَظة. اإ�صتعمل �صل�صة الّطماطم الّطازجة واخُل�صار الّطازجة، 

اأو اغ�صل اخُل�صار املَُعلََّبة باملياه عّدة مّرات خلف�ص حمتوى امللح فيها

• َعة )كال�ّصُجق، والنقانق، واملرتديال(	 نَّ قّلل من ا�صتهالك الّلحوم الباردة املَُعلََّبة والّلحوم املُ�صَ

• ال�صويا 	 و�صل�صة  واخلردل  والكت�صاب  البقر  اأو  الّدجاج  حلم  مرق  مكّعبات  ا�صتعمال  من  قّلل 

ل�صات والّتوابل اجلاهزة، الأّنها عالية بامللح وغريها من ال�صّ

• للحّد من 	 و ذلك  الّطعام،  لَتتبيل  واالأع�صاب  والب�صل  والثوم  اخَلّل وع�صري احلام�ص  اإ�صتخدم 

ا�صتعمال امللح يف الّطهي

• املَُملَّح، 	 والب�صكويت  البطاط�ص،  رقائق  تناول  وتّنب  اململَّحة،  غري  والبذور  املك�ّصرات  اإخرت 

وق�صبان الكعك املَُملََّحة كوجبة خفيفة الأّنها حتتوي على كّميات عالية من امللح

• اإخرت اأنواع اخلبز القليلة امللح اأو اخلالية من امللح	

• الغنّية 	 واخُل�صار  الفواكه  اأنواع  بع�ص  مثل  بالبوتا�صيوم  الغنّية  الغذائّية  املواد  اإ�صتهلك 

بالبوتا�صيوم  )كامل�صم�ص واملوز والربتقال واخلوخ والبلح واخل�صار الورقية اخل�صراء والبطاطا 

الأّن  احلليب،  ومنتجات  واملك�ّصرات  والبقول  والبازالء(  والربوكويل  والفطر  والبطاطا  احللوة 

البوتا�صيوم معدن مهّم ي�صاعد يف خف�ص �صغط الّدم

مالحظة: قد تكون بدائل امللح التي حتتوي على كلوريد البوتا�صيوم مفيدة لبع�ص االأفراد. لكّن هذه البدائل قد توؤذي 

االأفراد الذين يعانون من بع�ص الّظروف الطبّية، وينبغي ا�صت�صارة طبيب قبل تناولها.

نصائح
المرّبع 12.3 

االإر�صاد ١2  قّلل من تناول ملح الّطعام واالأطعمة الغنّية بامللح

  كيفّية خف�ص ا�ستهالك امللح 
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إشرب كّميات كافية من المياه السليمة كّل يوم
يهدف هذا الإر�ساد اإىل الت�سجيع على �سرب املياه ل�سمان ترطيب �سليم للج�سم وعمل وظائف اجل�سم 

الفيزيولوجّية الطبيعّية، مع اأخذ �سالمة املياه امل�ستهلكة بالعتبار.

عملّية  يف  وت�صاعد  اجل�صم،  من   %  7٠-6٠ ت�صّكل  فهي  الطبيعّية،  اجل�صم  لوظائف  �صرورّية  املياه  اإّن 

اجل�صم  لرتطيب  �صرورّية  فاملياه  الف�صالت.  من  والتخّل�ص  ونقلها،  املغّذيات  وامت�صا�ص  اله�صم، 

واأداء  العمل  على  اجل�صدّية  وللقدرة  الّدموّية،  واالأوعية  القلب  ولوظيفة  احلرارة،  لتنظيم  بفعالّية، 

باالأمرا�ص  االإ�صابة  مع  الّطويل  املدى  على  يرتافق  قد  اجلفاف  اأّن  تبنّي  وقد  الّريا�صّية.  الّتمارين 

املُزمنة مثل البح�ص يف الِكلى وبع�ص اأنواع ال�ّصرطان، وحتديدًا �صرطان املثانة.

امل�صروبات  ا�صتهالك  يف  زيادة  ح�صاب  على  هذا  وياأتي  انخفا�ص.  على  لبنان  يف  املياه  ا�صتهالك  اإّن 

اإىل  البالد  يف  االأدّلة  اأي�صًا  ت�صري  كما  املَُحالة.  والع�صائر  الغازّية  امل�صروبات  مثل  بال�صّكر  العالية 

اأّن �صرب املياه ال�صليمة مهّم  تَلوٍُّث معدين وميكروبيولوجي حمتمل لبع�ص م�صادر مياه ال�ّصرب. ومبا 

اأّن املياه �صليمة.  ح بزيادة كمّية املياه امل�صتهلكة والتاأّكد من  لل�صّحة العاّمة وللرّتطيب املنا�صب، ُين�صَ

وترد يف ما يلي كّمية املياه و�صوائل اأخرى املو�صى ب�صربها يوميًا )املرّبع ١3.١(، ف�صاًل عن التو�صيات 

لرتطيب  ال�ّصوائل  با�صتهالك  املتعّلقة  والّتو�صيات   )١3.2 )املرّبع  املياه  با�صتهالك  املتعّلقة  الرئي�صة 

اجل�صم )املرّبع ١3.3(. كما ترد تو�صيات هاّمة حول ا�صتهالك املياه لبع�ص الفئات ال�ّصكانّية )املرّبع 

.)١3.4
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• ١2 كوب يف اليوم على االأقّل )3.7 ليرت تقريبًا( للّرجال	

• 8 اأكواب يف اليوم على االأقّل )2.7 ليرت تقريبًا( للّن�صاء 	

مالحظة: تزداد احتياجات املياه يف املناطق ذات املناخ احلاّر والّرطب وعند القيام 

بالّن�صاطات البدنّية

• املياه �صليمة 	 اإن مل تكن  امليكروبي واملعدين.  التلّوث  اإفح�ص مياه احلنفية يف املنزل من 

)اأي اآمنة( و�صاحلة لل�ّصرب، ا�صرب املياه ال�صليمة املعّباأة 

• اإ�صرب كّمية املياه املو�صى بها يوميًا، ووّزع هذه الكّمية على مدار اليوم	

• كالقهوة 	 ال�ّصوائل  من  اأخرى  اأنواع  من  بداًل  اجل�صم  لرتطيب  رئي�صي  ك�صائل  املياه  اإخرت 

)١3.3 وال�صاي وامل�صروبات والع�صائر املَُحالة بال�صّكر )انظر املرّبع 

• اإ�صرب كّمية اأكرب من املياه يف الّطق�ص احلاّر وعند القيام بن�صاط بدين	

• اإ�صرب املياه قبل ممار�صة التمارين الريا�صية وخاللها وبعدها	

• اإ�صرب املياه حّتى عند عدم ال�ّصعور بالعَط�ص	

االإر�صاد ١3  اإ�صرب كّميات كافية من املياه ال�صليمة كّل يوم

 املرّبع

13.1
 كّمية املياه و�سوائل اأخرى املو�سى ب�سربها يوميًا

 املرّبع

13.2
الّتو�سيات الرئي�سة حول ا�ستهالك املياه
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• ال�ّصوائل، 	 من  اليومّية  احتياجاته  وتلبية  اجل�صم  لرتطيب  اأهّمية  االأكرث  ال�ّصائل  هي  املياه 

يليها )من االأكرث اإىل االأقل اأهّمية(: 

- ال�ّصاي والقهوة  

- احلليب القليل الّد�صم واخلايل من الّد�صم  

- امل�صروبات غري املحاّلة بال�صّكر والتي حتتوي على بع�ص الفوائد الغذائّية  

    )مثل ع�صائر الفواكه واخُل�صار(

- امل�صروبات املَُحالة بال�صّكر والفقرية باملُغّذيات )مثل ع�صائر الفواكه   

    املَُحالة وامل�صروبات الغازّية(

• ال�ّصوائل 	 هذه  اأّن  اإاّل  املياه،  من  عالية  كّمية  على  والقهوة  ال�ّصاي  احتواء  من  الّرغم  على 

َتُدّر البول. وبالّتايل، توؤّدي هذه ال�ّصوائل اإىل زيادة ن�صبة  حتتوي على ماّدة الكافيني الّتي 

خ�صارة املياه من اجل�صم كّلما كرُث ا�صتهالكها

• من 	 وال�صّكري  والبدانة  الّزائد  بالوزن  بال�صّكر  املَُحالة  امل�صروبات  ا�صتهالك  ارتباط  تبنّي 

زيادة  على  توؤّثر  ال�ّصوائل  من  امل�صتمّدة  الطاقة  اأّن  ومبا  االأ�صنان.  وت�صّو�ص  الّثاين  النوع 

ل لرتطيب اجل�صم الوزن، يجب اأن تكون املياه ال�ّصائل املف�صَّ

االإر�صاد ١3  اإ�صرب كّميات كافية من املياه ال�صليمة كّل يوم

 املرّبع

13.3
التو�سيات املتعّلقة با�ستهالك ال�ّسوائل لرتطيب اجل�سم
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يجب الّتعوي�ص عن ال�ّصوائل املفقودة يف حليب الّثدي، الأّن املياه ت�صّكل 87 % من حليب الّثدي، ويبلغ 

لذلك، حتتاج  اليوم.  ملل يف   75٠ االإر�صاع  من  االأوىل  ال�ّصّتة  االأ�صهر  احلليب خالل  اإنتاج  متو�ّصط 

عات اإىل 3-4 اأكواب يف اليوم من ال�ّصوائل اإ�صافة اإىل االحتياجات االأ�صا�صّية املو�صى  الّن�صاء املُر�صِ

بها للّن�صاء والتي تبلغ 8 اأكواب يف اليوم.

اأو خ�صارتها يجب ا�صتهالك  اأن امل�صّنني هم اأكرث ِعر�صًة للتغيريات يف ك�صب املياه واالإكرتوليت  مبا 

الوظائف  وب�صعف  بحركة حمدودة  ال�ّصيخوخة  وترتبط  املياه لرتطيب اجل�صم.  من  الكافية  الكّمية 

الفيزيولوجية، مبا فيها ك�َصل يف وظيفة القلب والِكلى وبالتايل انخفا�ص ال�صعور بالَعَط�ص.

عات الّن�ساء املُر�سِ

حتتاج املراأة احلاِمل اإىل كوب من ال�ّصوائل يوميًا اإ�صافة اإىل الكمّية االأ�صا�صّية املو�صى بها للّن�صاء والتي 

تبلغ 8 اأكواب يف اليوم. 

الّن�ساء احَلواِمل

املُ�ِسّنون

االإر�صاد ١3  اإ�صرب كّميات كافية من املياه ال�صليمة كّل يوم

املرّبع 
13.4

تو�سيات هاّمة لبع�ص الفئات ال�ّسكانّية
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اإّن االأمرا�ص التي تنقلها االأغذية، والتي تنتج عن وجود البكترييا، اأو الفريو�صات، اأو ال�ّصموم البكتريّية 

من  ال�صحّية  الَعواِقب  ت�صبح  وقد  االإ�صهال.  اأو  والقيء  باحلّمى  باال�صابة  غالبًا  ترتبط  الغذاء،  يف 

الّن�صاء  مثل  ال�ّصكانّية  الفئات  بع�ص  اإىل  بالّن�صبة  خ�صو�صًا  َوخيمة،  االأغذية  تنقلها  التي  االأمرا�ص 

احَلواِمل، وامل�صّنني، واالأ�صخا�ص الذين يعانون من �صعف يف جهاز املناعة.

بع�ص  اإّن  اإذ  العاّمة،  حة  ال�صّ جمال  يف  للقلق  مثرية  م�صاألة  تكون  قد  لبنان  يف  الغذائّية  ال�صالمة  اإّن 

الّلحوم  على  املرتكزة  ال�ّصريعة  والوجبات  الق�صطة  مثل  البالد،  تناولها يف  ي�صيع  التي  الغذائّية  ال�ّصلع 

احتياطات  اّتخاذ  من  التاأّكد  اإّن  امليكروبي.  التلوُّث  من  بع�ص  على  اإحتوائها  تبنّي  ال�صاورما،  مثل 

والتح�صري  والتنظيف  والتخزين  ال�ّصراء  فيها  )مبا  الّطعام”  “�صل�صلة  مراحل  جميع  يف  ال�ّصالمة 

والطهي والّتقدمي( ميكن اأن يخّف�ص من معّدل حدوث االأمرا�ص التي تنقلها االأغذية. وترد يف ما يلي 

الّتو�صيات الرئي�صة حول الّتنظيف )املرّبع ١4.١(، و�صراء املواد الغذائّية )املرّبع ١4.2(، وتخزينها 

تو�صيات  ترد  كما   .)١4.4 وتقدميه )املرّبع  الّطعام، وطهيه،  اإعداد  اإىل  باالإ�صافة   ،)١4.3 )املرّبع 

.)١4.5 هاّمة متعّلقة ب�صالمة الغذاء لبع�ص الفئات ال�ّصكانّية )املرّبع 

إستهلك األغذية الّسليمة
يهدف هذا الإر�ساد اإىل الت�سجيع على املعاجلة ال�سليمة للمواد الغذائّية، مع الرتكيز على اجلوانب 

امليكروبيولوجّية ل�سالمة الأغذية، بالإ�سافة اإىل امل�سائل العملّية املتعّلقة باحتياطات ال�ّسالمة.
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• ابون ال�ّصائل قبل البدء بتح�صري الّطعام مع الرتكيز على 	 اإغ�صل اليَديِن جيدًا باملاء وال�صّ

منطقة بني االأ�صابع وحتت االأظافر

• ن�ّصف اليدين جّيدًا با�صتعمال من�صفة نظيفة اأو حمرمة ورقّية )ال ميكنها ن�صر البكترييا(	

• اإغ�صل منا�صف املطبخ با�صتمرار وتاأّكد من تغيري االإ�صفنجات القدمية بانتظام ملنع تراكم 	

البكترييا واإيواء  االأطعمة 

• تّنب ا�صتعمال لوحات الّتقطيع اخل�صبّية، وا�صتبدلها بتلك امل�صنوعة من الريزين 	

)resin( اأو البال�صتيك  ذات الّنوعّية اجلّيدة. تّنب ا�صتعمال لوحات الّتقطيع القدمية 

قات اإذ قد ترتاكم فيها بقايا الّطعام مع مرور الوقت التي فيها ت�صقُّ

• فات قبل ا�صتخدامها يف 	 نّظف لوحات الّتقطيع واأدوات املطبخ جّيدًا باملياه ال�ّصاخنة واملَُنظِّ

الّطعام  حت�صري 

• تاأّكد من اأّن اأدوات الّطبخ واأدوات املطبخ االأخرى جاّفة متامًا قبل ا�صتعمالها	

• حافظ على نظافة االأدوات املنزلّية مثل املايكرويف، واالأفران، واملحم�صة الكهربائية، 	

ية وفّتاحات العلب، واخلالطات و�صفراتها وتاأّكد من اأّنها نظيفة من جزيئات الّطعام املَُتَبقِّ

• تاأّكد من تنظيف رفوف واأبواب الرّباد والّثالجة با�صتمرار واإزالة االن�صكابات على الفور	

• ق من تاريخ انتهاء �صالحية املواد الغذائّية املَُعلََّبة قبل �صرائها	 حَتقَّ

• ال ت�صرِت املواد الغذائّية التي ترى فيها خلاًل يف التعبئة والّتغليف اأو تلك املختومة ب�صكٍل غري 	

�صحيح، اأو تلك التي تظهر عليها عالمات الّتَلف

• َدة اأو املثّلجة يف نهاية رحلة الت�َصوُّق لكي ال ت�صخن هذه املنتجات 	 اإ�صرِت املواد الغذائّية املرَُبَّ

الغذائية اأو تذوب

• اإقراأ املل�صقات على املنتجات الغذائّية لاّلطالع على تعليمات تخزينها	
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يف الثالجة

• املثّلجة 	 االأغذية  بقاء  من  تاأّكد 

جمّمدة جّيدًا

• مغّلفات 	 يف  املثّلجة  االأطعمة  خّزن 

قد  جفاف  اأي  ملنع  كّليًا  متومة 

ي�صيب �صطح املنتج الغذائي والذي 

قد يوؤّثر �صلبًا على جودته ولكن لي�ص 

على �صالمته

• الكهربائي، 	 التّيار  انقطاع  عند 

يف  َنة  املَُخزَّ االأطعمة  ترتيب  اأعد 

لدرجة  لتعري�صها  الّثالجة  و�صط 

تربيد ُق�صوى. واأبِق اأبواب الّثالجة 

ممكن.  حد  اأق�صى  اإىل  مغلقة 

َدة ليوم  تبقى معظم الّثالجات ُمرَبَّ

اأو يومني اإن مل يتم فتحها 

• ال 	 الكهربائي،  التّيار  عودة  عند 

تعتمد على مظهر الطعام ورائحته 

كموؤ�ّصر لكونه �صاحلًا لال�صتهالك. 

من  بّلورات  هناك  كانت  اإذا 

اإعادة  ميكن  الّطعام،  على  الّثلج 

الّطعام  تعّر�ص  اإذا  اأّما  تميده. 

طبخه  فيجب  الكامل،  للّذوبان 

ذات  االأطعمة  من  والّتخّل�ص  فورًا 

الرائحة اأو اللون غري االعتيادي

يف اخلزانة

• رّتب اخلزانة بو�صع اأقدم املنتجات يف الواجهة وا�صتعمالها قبل املواد الغذائّية التي مّت �صراوؤها اأخريًا	

• خّزن املواد الغذائّية املجّففة يف وعاء ُمغَلق ويف مكان بارد وجاّف بعيدًا عن احلرارة املبا�صرة 	

اأ�ِصّعة ال�ّصم�ص اأو 

• تاأّكد من نظافة اخَلزائن واأّن الطعام مّزن يف حاِويات للماأكوالت بعيدًا عن املواد الكيميائّية 	

واملواد غري الغذائية

• تاأّكد دائمًا من عدم وجود ح�صرات يف املواد الغذائية املجّففة	
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يف الرّباد

• تاأّكد من اأّن حرارة الرّباد تبلغ 4 درجات مئوية اأو اأقّل	

• ملنع التلّوث عرب الغذاء، خّزن االأطعمة الّنيئة بعيدًا 	

االأطعمة  جميع  غطِّ  لالأكل،  اجلاهزة  االأطعمة  عن 

غري  االأطعمة  فوق  رّف  على  وخّزنها  املطبوخة 

)الفواكه  الّطازجة  املنتجات  واحفظ  املطبوخة، 

اأو  فلي  ال�صُّ الّرف  اأكيا�ص مغلقة على  واخُل�صار( يف 

يف اأدراج الرّباد 

• الرّباد 	 يف  احلليب  على  املرتكزة  احللويات  �صع 

اأو  �صرائها  بعد  يومني  اأو  يوم  خالل  وا�صتهلكها 

اإعدادها

• حاوية 	 اأو  وعاء  يف  املعّلبة  الغذائّية  املواد  خّزن   

بال�صتيكية مغّطاة بعد فتحها، و�صعها يف الرّباد

• اجلاهزة 	 الّطعام  ووجبات  الّطعام  بقايا  اإ�صتهلك 

خالل يوم اأو اثنني 

• اأو 	 طبق  يف  الرّباد  يف  املثلََّجة  الّلحوم  تذويب  يجب 

ِوعاء مو�صوع على الرف ال�صفلي للرباد واالنتباه ملنع 

اأي ت�صّربات من ال�ّصوائل اإىل املواد الغذائّية االأخرى

• عند انقطاع التّيار الكهربائي، اأبِق الرّباد ُمغلقًا اإىل 	

الرّباد  يف  �صليمًا  الّطعام  يبقى  ممكن.  حّد  اأق�صى 

فتحه  يتم  الرّباد مرّبدًا ومل  بقي  اإذا  �صاعات  الأربع 

كثريًا. اإذا انقطع التّيار الكهربائي الأكرث من �صاعتني 

اأو ما  7 درجات  اإىل  الرّباد  وارتفعت خالله حرارة 

فوق، يجب الّتخّل�ص من االأطعمة القابلة للّتلف مثل 

الّلحوم، منتجات احلليب، وبقايا الّطعام 

 املرّبع

14.3
التو�سيات الرئي�سة حول تخزين الطعام
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 املرّبع

14.4
الّتو�سيات الرئي�سة حول اإعداد الّطعام، وطهيه، وتقدميه

عند اإعداد الّطعام

• اإمتنع عن اإعداد الّطعام اإذا ُكنت تعاين من 	

مر�ص من املمكن نقله لالخرين عرب الّطعام

• �َصماع 	 من  تاأّكد  متوم،  مرطبان  فتح  عند 

املرطبان متومًا  اإىل كون  ي�صري  الأّنه  �صوت 

بطريقة �صليمة

• التي 	 اأو  املنتفخة  املَُعلََّبة  الغذائّية  املواد   
ِ
اإرم

بات، وتخّل�ص من حمتويات اأّي من  فيها َت�َصرُّ

للّطعام رائحة �صّيئة  اإذا كان  االأغذية املعلّبة 

اأو لون اأو ملم�ص غري اعتيادي

• اأو 	 الرّباد  يف  الّطعام  تذويب  من  تاأّكد 

املايكرويف با�صتعمال الربنامج املَُعّد للّتذويب

• لوحات 	 ا�صتعمل  الّنيئة،  الّلحوم  اإعداد  عند   

تقطيع واأدوات متلفة عن تلك الّتي ُت�صَتعَمُل 

لالأطعمة االأخرى، خ�صو�صًا للمواد الغذائّية 

)مثل  اال�صتهالك  قبل  طهيها  يتّم  لن  التي 

الفواكه واخُل�صار(

• )باالأخ�ص 	 جيدًا  واخل�صار  الفواكه  اإغ�صل 

اخل�ّص والبقدون�ص واأوراق الروكا وال�صبانخ( 

ابون  حتت مياه نظيفة جارية. اإن الغ�صل بال�صّ

اأو املنّظفات ال�صناعية غري م�صتح�صن.  اإفرك 

بفر�صاة  جيدًا  القا�صية  والفواكه  اخُل�صار 

الفواكه  نقع  ميكن  اإ�صافّية،  حلماية  نظيفة. 

يف  الورقّية(  اخل�صار  ة  )وخا�صّ واخل�صار 

حملول من اخلل، وامللح، ومياه ال�ُصرب )كوب 

خل لكل ليرتين من املياه، وملعقة طعام كبرية 

اأو يف حملول من  2٠ دقيقة،  ملّدة  امللح(  من 

امليكروبات  م�صاّدات  واأقرا�ص  ال�ّصرب  مياه 

ذلك،  بعد  ا�صتخدامها(.  اإر�صادات  )اإّتبع 

اغ�صلها جّيدًا مبياه ال�ّصرب الّنظيفة

عند طهي الّطعام

• يتّم 	 التي  نف�صها  بامللعقة  الّطعام  تتذّوق  ال 

ا�صتخدامها لتحريك الّطعام

• ال تطِه منتجات اّللحوم جزئيًا؛ يجب طهي 	

والّدجاج  واالأ�صماك،  احلمراء،  الّلحوم 

جّيدًا قبل ا�صتهالكها اأو تخزينها يف الرّباد

• اإغِل احلليب الّطازج قبل ا�صتهالكه	

      عند تقدمي الّطعام

• ال ُتقّدم االأطعمة املطبوخة يف اأطباق واأواٍن 	

َعت فيها �صابقًا الّلحوم النيئة ُو�صِ

• خالله 	 تبقى  الذي  الوقت  تقليل  من  تاأّكد 

وغريها  اليخنات  )مثل  املطبوخة  االأطعمة 

من اأطباق الّلحوم( يف درجة حرارة الغرفة 

قبل ا�صتهالكها اأو تخزينها يف الرّباد

• ال ُتعد ت�صخني الّطعام اأكرث من مّرة واحدة. 	

وعند اإعادة ت�صخني الّطعام، يجب ت�صخينه 

حّتى درجة الغليان

• الكبة 	 النيئة )مثل  الّلحوم  اأردت تقدمي  اإذا 

التي  الّلحوم  اختيار  ُح�صن  يجب  النّية(، 

�صتوؤكل نيئة اأو املطعم حيث �صتتناول حلومًا 

نيئة، وينبغي اأكلها مبا�صرًة بعد حت�صريها

• يف 	 اجلاهزة  الوجبات  ا�صتهالك  يجب 

غ�صون �صاعتنِي بعد �صرائها، اأو و�صعها يف 

الرباد مبا�صرة وا�صتهالكها يف غ�صون يوم 

اأو يومنِي كحّد اأق�صى 
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- الّن�صاء احلواِمل واالأطفال

- الكبار يف ال�صّن

- االأفراد الذين يعانون من �صعف جهاز املناعة )مثل االأفراد الذين يخ�صعون لعالج 

))HIV( ال�ّصرطان اأو زرع االأع�صاء واالأفراد املُ�صابني بفريو�ص نق�ص املناعة   

- ع�صائر الفواكه غري املب�صرتة

- احلليب غري املب�صرت

- منتجات احلليب امل�صنوعة من احلليب غري املب�صرت مثل اجلنب البلدي واالأجبان 

   الطرّية )فيتا، بري، كامَمبري، ريكوتا( اإال اإذا كانت مطبوخة ومّت تقدميها �صاخنة

- الّلحوم احلمراء، اأو الّدجاج، اأو ثمار البحر )ال�ّصمك واملحار وال�ّصو�صي الذي يحتوي 

   على ال�ّصمك الّنيء( الّنيئة اأو غري املطبوخة جّيدًا

- الرباعم الّنيئة )مثل براعم الفا�صوليا(

ة خارج املنزل والتي حتتوي على حلم اخلنزير اأو الدجاج اأو البي�ص اأو  - ال�ّصلطات املَُعدَّ

   التونة اأو ِثمار البحر

ة خارج املنزل والتي حتتوي على منتجات طازجة )فواكه وخ�صار( مل  - ال�ّصلطات املَُعدَّ

   ُتغ�َصل رمبا ب�صكل جّيد

• ينبغي على هذه الفئات ال�صكانية تنُّب املواد الغذائّية االآتية:	

• ة لالأمرا�ص التي تنقلها االأغذية	 ترد اأدناه الفئات ال�ّصكانّية االأكرث ِعر�صَ
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الخاتمة

ت�صتند االإر�صادات الّتوجيهّية الغذائّية االأربعة ع�صر التي مّت تقدميها يف هذا الّدليل اإىل اأدّلة علمّية تربط 

اأخرى. وقد  البدين من جهة، والنتائج على ال�صحة من جهٍة  الّن�صاط  الغذائّية وممار�صة  العادات  بني 

املنت�صرة  الغذائي  اال�صتهالك  واأمناط  بالّتغذية  املرتبطة  العاّمة  ال�صحّية  للم�صاكل  وفقًا  ت�صميمها  مّت 

توّفر  ف�صاًل عن  االعتبار،  واأذواقهم يف  لل�صكان  الغذائية  االحتياجات  اأخذ  مع  اللبنانيني،  البالغني  بني 

بها  التقّيد  وينبغي  متكاملة  ع�صر  االأربعة  الغذائّية  الّتوجيهّية  االإر�صادات  اإّن  البالد.  يف  الغذائّية  املواد 

جمتمعًة. كما ميكن احل�صول على فوائد �صحّية من خالل دمج تغيري واحد يف الّنظام الغذائي ومنط 

احلياة، ولكن كّلما اتُِّبع مزيٌد من االإر�صادات التوجيهة، ظهرت فوائد �صّحية اأكرب. مل َيُفت االأوان على 

اإحداث تغيريات �صحّية يف النظام الغذائي ومنط احلياة، وما من وقٍت اأف�صل من االآن للمبا�صرة بذلك! 
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