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مرتفعة من الربوتني، علام ان الحصة اليومية 
املناسبة منها هي 30 غراما.

يحتوي كل نوع من انواع املكرسات عىل مزيج 
فريد من العنارص الغذائية، وهو غني عموما 

ببعض العنارص الغذائية املتنوعة مثل:
.E اللوز: الربوتني والكالسيوم وفيتامني  •

•  الكاجو: الحديد  ومؤرش غليسيمي منخفض.
• الكستناء: مؤرش غليسيمي منخفض ويحتوي 

.C عىل االلياف والفيتامني
وحمض  والبوتاسيوم  االلياف  البندق:   •

. Eالفوليك وفيتامني
• الجوز: االلياف واملواد املضادة لالكسدة.

.E الصنوبر: فيتامني •
ومضادات  البوتاسيوم  الربوتني،  الفستق:   •

لالكسدة.
نسبة الصوديوم يف املكرسات منخفضة بشكل 
ومعظمها  البوتاسيوم،  عىل  وتحتوي  طبيعي، 
شكل  يف  الكربوهيدرات  بعض  عىل  يحتوي 

السكريات الطبيعية. 

هل مثة فرق غذايئ بني املكرسات النيئة 
واملحمصة؟

املواد  محتوى  يف  بسيطة  اختالفات  هناك 
واملحمصة.  النيئة  املكرسات  من  الغذائية 
املكرسات كثيفة جدا اىل درجة انها غري قادرة 
عىل امتصاص الكثري من الزيت )حواىل %5-2 

من الزيت املطبوخ فيها(. 
املاء  محتوى  من  يقلل  التحميص  فان  تاليا، 
فيتامينات  من  العديد  ويخفض  املكرسات  يف 
رشاء  املمكن  من  ان  حني  يف   .B املجموعة 
الجافة،  اململحة  غري  املحمصة  املكرسات 
هي  املحمصة  الجوز  اصناف  من  العديد  لكن 
مملحة، وتاليا لديها محتوى صوديوم اعىل من 

املكرسات النيئة.

التغذية

اكرث ما يتم تناوله يف لبنان عىل الطاولة قبل كل وجبة طعام، او بني الوجبات، هو املكرسات. متوافرة ويتم انتاجها 
والربوتني  الدهون  من  عالية  نسبة  تحتوي عىل  كونها  نباتيا صحيا  غذاء  وتشكل  عاليتني،  وجودة  بنوعية  لبنان  يف 

الصحية وااللياف 

ناتالي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

دراسات طّبية حديثة تقلب كل المقاييس
املكّسرات تفيد القلب وتحمي من السكري والسرطان 

الكمية الصحية املسموح بها من املكرسات 
هي 30 غراما يوميا، او تناول:

20 حبة لوز.
15 حبة كاجو.
20 حبة بندق.

ملعقتان كبريتان من الصنوبر. 
30 حبة فستق.

الحصة اليومية

ما هي املكرسات؟
املكرسات  الغذائية،  التوجيهية  للمبادئ  وفقا 
مثل:  بسيطتان  جافتان  مثرتان  هام  والبذور 
الكاجو،  الربازيلية،  املكرسات  الجوز،  اللوز، 

الكستناء، البندق، الصنوبر والفستق.
من  العديد  عىل  املكرسات  مصطلح  يطبق 
الحقيقية  املكرسات  من  تعترب  ال  التي  البذور 
بذور  الشيا،  بذور  مثل  النباتية،  الناحية  من 

الكتان، وبذور اليقطني والسمسم.
من  هو  السوداين  الفول  ان  من  الرغم  عىل 
تركيبته  فان  البقوليات،  من  الفنية  الناحية 

الغذائية قريبة من تركيبة املكرسات.

ما هي العنارص الغذائية التي توفرها؟
توفر  االخرى،  النباتية  االطعمة  بقية  مثل 
الغذائية،  العنارص  من  مجموعة  املكرسات 
الدهون  من  كبرية  كميات  ذلك  يف  مبا 
الصحية غري املشبعة )49-74%( من اجاميل 
الربوتني  من  معتدلة  وكميات  الدهون، 
هي  التي  الكستناء  باستثناء   ،)%20-9(

منخفضة الدهون.
لاللياف  جيد  مصدر  ايضا  هي  املكرسات 
املواد  من  واسعة  مجموعة  وتوفر  الغذائية، 
فيتامينات  من  العديد  ذلك  يف  مبا  الغذائية، 
وفيتامني  الفوليك،  وحمض   )B( املجموعة 
)E(، واملعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك 
املضادة  واملعادن  واملغنيزيوم  والبوتاسيوم 
والنحاس(،  واملنغنيز  )السيلينيوم  لالكسدة 
االخرى  النباتية  الكيميائية  املواد  اىل  باالضافة 

مثل مضادات االكسدة )الفالفونويد(.
لعام  الغذائية  التوجيهية  املبادئ  تشمل 
الغذائية  املجموعة  يف  املكرسات    2013
والبيض  والدواجن  واالسامك  للحوم  نفسها 
والبقوليات، وذلك بسبب احتوائها عىل كمية 

مهمة اجريت حديثا، ان النساء اللوايت يتناولن 
نحو 30 غراما من املكرسات يوميا تعرضن اقل 
لالصابة بالنوع الثاين من مرض السكري بنسبة 
من  قليال  عددا  تناولن  باللوايت  مقارنة   ،%30
جزئيا  التأثري  اىل  االمر  هذا  يعود  املكرسات. 
املرتفعة  املشبعة  الدهون غري  عىل مستويات 
اىل  )اضافة  والتي  املكرسات  يف  واملوجودة 
الدم(  يف  الكوليسرتول  عىل  االيجابية  اثارها 

تساعد عىل تعزيز حساسية االنسولني. 
من جهة اخرى، وجد تحليل يف جامعة هارفارد 
االمريكية قام بجمع عدد من الدراسات الطبية، 
النوع  من  السكري  بداء  االصابة  مخاطر  ان 
 30 تناول  يتم  عندما   %13 بنسبة  تقل  الثاين 

غراما من املكرسات يوميا. 
االشخاص  املكرسات  تفيد  ان  ميكن  كذلك 
حيث   ،2 النوع  من  السكري  بداء  املصابني 
الدم  يف  السكر  نسبة  مؤرش  تقليل  يف  تساعد 
الوجبات  الغذايئ. عندما تضاف اىل  النظام  يف 
الغنية بالكربوهيدرات، تبطئ املكرسات مرور 
الوجبة عرب االمعاء وتقلل مستويات الغلوكوز 

يف الدم بعد الوجبة.  

هل تؤدي املكرسات اىل زيادة الوزن؟
 50-30( املكرسات  من  صغرية  كمية  تناول 

هل املكرسات جيدة لصحة القلب؟
  30 حواىل  استهالك  ان  اىل  الدراسات  تشري 
غراما من املكرسات يوميا قد يقلل من خطر 
االصابة بامراض القلب بنسبة  30-50% ومن 
 .%20 بنحو  القلب  امراض  من  الوفاة  خطر 
الدهون  من  عالية  نسبة  عىل  يعتمد  هذا 
الصحية  املشبعة  وغري  االحادية  املشبعة  غري 
الدهون  من  منخفضة  ونسبة  املكرسات،  يف 

املشبعة.
للقلب  صحية  غذائية  عنارص  ان  يبدو  كام 
موجودة يف املكرسات تعمل معا لتحقيق هذا 

التأثري الوقايئ للقلب.
وتشمل:

تساعد  التي  املشبعة  غري  االحادية  الدهون   -
عىل تنظيم نسبة الكوليسرتول يف الدم.

التي تساعد  النباتية وااللياف  الستريويدات   -
من  الكوليسرتول  امتصاص  اعادة  خفض  عىل 

االمعاء.
لالكسدة،  املضادة  واملعادن  الفيتامينات   -
عىل سبيل املثال فيتامني E، النحاس، املنغنيز، 
املركبات  من  وغريها  والزنك،  السيلينيوم 
تقلل  التي  الفالفونويد  مثل  لالكسدة  املضادة 

من االكسدة وااللتهابات.
وارتفاع  الصوديوم  مستويات  انخفاض   -
يف  يساعد  ما  طبيعي،  بشكل  البوتاسيوم 

الحفاظ عىل ضغط دم صحي.
من  غراما   67 تناول  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال 
يف  ايضا  يساهم  ان  ميكن  يوميا  املكرسات 

تحسني مستوى الكوليسرتول.

االصابة  خطر  عىل  املكرسات  تؤثر  هل 
بالنوع الثاين من مرض السكري؟

االصابة  منع  يف  ايضا  املكرسات  تساعد  قد 
بالنوع الثاين من مرض السكري. وجدت دراسة 

الوزن،  بزيادة  غراما( يوميا لن تكون مرتبطة 
وقد تساعد ايضا يف خفض خطر السمنة. كام 
ميكن ان تساعد الدهون الصحية يف املكرسات 
التحكم  عىل  يساعد  ما  بالشبع،  الشعور  عىل 

بالجوع.
كام ميكن ان تكون املكرسات جزءا من نظام 
حتى  او  الوزن  عىل  للحفاظ  صحي  غذايئ 
السعرات  كمية  اجاميل  ان  طاملا  انقاصه، 
وينصح  يرتفع.  ال  الشخص  لدى  الحرارية 
من  كبديل  املكرسات  من  غراما   30 بتناول 
االطعمة غري الصحية، مثل الكعك والبسكويت 

ورقائق الشوكوال.

هل ميكن تناول املكرسات يف حمية البحر 
االبيض املتوسط؟

تناول 30 غراما من املكرسات يوميا يف النظام 
الغذايئ املتوسطي، او استخدام زيت الزيتون 
البكر املمتاز، يؤديان اىل فوائد صحية اكرث من 

اتباع نظام غذايئ منخفض الدهون. 
ينتج من تناول حفنة من املكرسات )30 غراما( 

اكرث من ثالث مرات يف االسبوع االيت:
- 39% من انخفاض معدل الوفيات االجاميل لدى 
لخطر  املعرضني  املسنني  املتوسط  البحر  سكان 
كبري من االصابة بامراض القلب واالوعية الدموية.

- انخفاض مؤرش كتلة الجسم ومحيط الخرص.
- انخفاض 50% يف معدل االصابة مبرض السكري، 
مقارنة باتباع نظام غذايئ منخفض الدهون عىل 

مدى اربع سنوات.

فوائد اخرى  
عىل الرغم من الحاجة اىل مزيد من الدراسات، 
قد  املكرسات  ان  اىل  االولية  الدراسات  اشارت 

تلعب دورا مهام يف:
• الحد من مخاطر الحىص يف املرارة.

• الحفاظ عىل صحة العظام.
• ابطاء شيخوخة الدماغ. 

• الحد من مخاطر الرسطان. 


