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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

كيف نتخ ّلى عن اللحوم والدجاج واألسماك
من دون خسارة املعادن والفيتامينات؟
ما نعيشه اليوم من ازمة اقتصادية ومالية خانقة ،اجرب عددا كبريا من اللبنانيني عىل اختيار بدائل من اللحوم والدجاج
واالسامك واجربهم عىل استبدالها باملواد النباتية ،بسبب الغالء الذي طرأ عىل اسعارها .فكيف ميكن استبدال هذه
املأكوالت املفيدة لجسم االنسان من دون خسارة املعادن والفيتامينات التي تحتويها؟

فوائد النظام الغذايئ النبايت:

• الحفاظ عىل النحافة ونقص الوزن :ان النظام
الغذايئ املعتمد عىل النبات يعمل بشكل جيد
لخفض السعرات الحرارية مع ضامن استهالك ما
يكفي من كمية الربوتيني .يف حني ان مصطلح
النبايت ال يعني نباتيا صارما ،اال انه يعني ان

اساس النظام الغذايئ يعتمد عىل االطعمة التي
تزرع يف االرض ،مثل البقوليات والحبوب الكاملة
والفاكهة والخرضوات ،فضال عن املكرسات
والبذور.
• الوقاية من االمراض املزمنة :من املعروف علميا
ان الحميات الغذائية التي تحتوي عىل كميات

كبرية من الفاكهة والخرضوات ،ميكن ان تساعد
الناس يف الوقاية من مجموعة متنوعة من االمراض
املزمنة .تساعد االلياف االضافية والبوتاسيوم
يف الوقاية من امراض القلب ،وعندما تستبدل
الكربوهيدرات املكررة باالطعمة الكاملة ،فانها
تساعد االفراد عىل االبتعاد من مرض السكري.

كام ميكن ان تساعد املواد الكيميائية النباتية
الفعالة املوجودة يف الفاكهة والخرضوات عىل
الوقاية من الرسطان ايضا.
• مواد مضادة لالكسدة :النظام الغذايئ النبايت
يحتوي عادة عىل عدد متنوع من االطعمة
امللونة ،التي تضم مجموعة مختلفة من املواد
الغذائية اىل جانب الفيتامينات واملعادن
املعروفة .عىل سبيل املثال ،تحتوي الفليفلة
الحلوة عىل مجموعة متنوعة من الكاروتينات
التي تعمل كمضادات لالكسدة ،وتعطيها الوانها
الربتقالية والحمراء والصفراء الرائعة.
• حامية لخاليا الجسم :تساهم النباتات ايضا
يف عوامل قوية توفر الحامية لخاليا الجسم.
عىل سبيل املثال ،يحتوي الربوكويل عىل مواد
قوية لديها القدرة عىل استهداف وقتل

خاليا االسرتوجني املسببة لرسطان الثدي.
• خفض ضغط دم :ميكن ان يتأثر ارتفاع ضغط
الدم ،بشكل كبري ،بنظام غذايئ نبايت .تشري
االبحاث التي اجرتها كلية هارفارد للصحة العامة
يف االونة االخرية اىل ان االنظمة الغذائية الغنية
بالفاكهة والخرضوات ،ميكن ان تعمل فعال عىل
خفض ضغط الدم بشكل كبري .علام ان مع
ارتفاع ضغط الدم ،يزداد خطر االصابة بسكتة
دماغية او االصابة بامراض القلب ،وهام سببان
رئيسيان للوفاة .يعترب تناول الكثري من الفاكهة
مفيدا ،كام تبني انك تحتاج اىل نحو  8حصص
او اكرث من الفاكهة والخرضوات يوميا للحد من
خطر االصابة بنوبة قلبية او سكتة دماغية بنسبة
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يبدو ان النباتيني عموما يتناولون سعرات حرارية
يومية اقل مقارنة باالشخاص التي تتناول اللحوم،
مام قد يساعدهم عىل الحفاظ عىل وزن صحي.
عادة ما تسمح لك االطعمة النباتية بأن تشعر
بالشبع عند تناول عدد اقل من السعرات
الحرارية ،باستثناء زيت الزيتون والكانوال
والزيوت النباتية االخرى .من املستحسن اختيار
االطعمة النباتية الغنية بااللياف ،مثل الفول
والبقوليات والخرضوات الطازجة .كام ان اختيار
الفاكهة الكاملة بدال من عصري الفاكهة ميكن ان
يساعد ايضا.

الفيتامينات واملعادن:

• يشكل نقص فيتامني  B 12خطرا كبريا عىل
االشخاص الذين يعتمدون عىل النظام النبايت ،ألن
هذا الفيتامني ال يتوافر اال يف االغذية الحيوانية،
مثل اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات االلبان.
عىل االفراد الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا ان
يتناولوا مكمل  B 12لتفادي النقص عىل املدى
الطويل .ميكن ان نحصل عىل فيتامني  B 12يف
الحبوب كالشوفان ويف الحليب والبيض .كام
ميكن لالشخاص ان يتناولوا مكمالت  B 12عند
الحاجة.
• النظام الغذايئ النبايت يحتوي عىل كمية
منخفضة من الحديد القابل لالمتصاص بسهولة.
يف كثري من االحيان ،عندما يتبع االفراد نظاما
غذائيا نباتيا ال يشمل االطعمة املدعمة بالحديد،
ميكن ان يحصل نقص يف الحديد .هناك مركبات
مثل  oxalatesو  ، phytatesموجودة يف االغذية

النباتية التي ترتبط بالكالسيوم واملعادن االخرى،
متنع امتصاص الحديد يف الجهاز الهضمي .لذلك
من االفضل تناول االطعمة الغنية بالحديد مثل
جميع انواع البقوليات واملكرسات مع الفيتامني
 Cالذي يساعد عىل امتصاص الحديد بشكل
افضل .الفيتامني  Cموجود يف الفلفل االحمر،
الحامض ،البندورة والربوكويل.
• اوميغا  3موجودة يف االسامك وميكن الحصول
عليه عرب بذور الكتان ،البقلة ،الجوز وبذور الشيا.
كذلك ميكن ان نحصل عليه بواسطة املكمالت.
عموما ،من املستحسن ان يكون لديك نظام
غذايئ مع توازن يف جميع مجموعات الطعام،
مبا يف ذلك الحبوب الكاملة والبقوليات والجوز
والخرضوات والفاكهة وااللبان الخالية من الدسم
والدواجن واللحوم القليلة الدهون.

تصنيف
النباتيني
 النبايت الرصف :هو الذي ال يتناولاللحوم ،والدواجن ،واالسامك ،وكل
مشتقات الحيوانات مبا فيها :البيض،
ومنتجات الحليب والجيالتني.
 شبه النبايت :يضفي بعضهم صفةالنبايت عىل نفسه ،عىل الرغم من انه
يتناول بعض املنتجات الحيوانية،
وهي تقسم اىل فئات عدة:
• نبايت االلبان ،والبيض :هو الذي
ال يتناول االسامك ،والدواجن،
واللحوم ،لكنه يتناول البيض
ومشتقات الحليب.
• نبايت االلبان :هو الذي ال يتناول
االسامك ،والدواجن ،واللحوم ،والبيض،
لكنه يتناول مشتقات الحليب.
• نبايت البيض :هو الذي ال يتناول
االسامك ،والدواجن ،واللحوم،
ومشتقات الحليب ،لكنه يتناول
البيض.
 املتمثل بالنباتيني :يتناولجميع االطعمة ،مبا فيها االسامك،
والدواجن ،لكنه ال يتناول اللحوم
الحمراء.
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