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تغذية
ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

ـ الفودكا :تحتوي الزجاجة ( 341مل) عىل
 175اىل  210سعرات حرارية ومن  4اىل 6
مالعق كبرية من السكر.

الطبق الصحي

ميكنك االستمتاع باصناف مأكوالت االعياد
املميزة واطباقها الشهية من دون التخيل عن
االكل الصحي .لذا ،حاول ان تختار تشكيلة
من االطباق الصحية يف الحفالت ،وابدأ
بالطبق االصغر حجام اذا امكن ،ملساعدتك يف
خفض نسبة الطعام الذي ستتناوله.
• إمأل ما ال يقل عن نصف طبقك بالخرضوات
والفاكهة ،فهي تحتوي عىل كمية مرتفعة من
االلياف التي تشعرك بالشبع .هذه االطعمة
تضم اقل نسبة من السعرات الحرارية.
• إمأل ربع طبقك بالحبوب .اخرت الحبوب
الكاملة يف معظم االحيان (عىل سبيل املثال
االرز البني واملعكرونة الكاملة).
• إمأل ربع الطبق باللحوم .قم باختيارات
صحية مثل االسامك او اللحوم الخالية من
الدهن او بدائل اللحوم (الفول او العدس).

الغذاء جزء مهم واسايس السيام
يف احتفاالت االعياد مع العائلة
واالصدقاء ،حيث تقام مآدب
الطعام الشهية عىل انواعها.
قد تكون السعرات الحرارية
والدهون يف االطعمة املقدمة يف
تلك املناسبات مرتفعة ،وفيها
نسبة عالية من السكر .كام يصبح
من السهل تناول وجبة دسمة
عندما تكون املأكوالت الشهية
حارضة امامنا

الصحي على وزنك في األعياد؟
كيف يحافظ الطعام ّ

قلي ٌل من التخطيط وكثي ٌر من اإلرادة والرياضة
نتيجة هذه الدعوات خالل عطل االعياد نصيحة

واملأكوالت التي تقدم فيها ،قد يكتسب الناس
وزنا بشكل غري ارادي .لكن مع قليل من
التخطيط والكثري من االرادة ،ميكنك اختيار
عادات صحية يف اثناء االستمتاع باحتفاالت
االعياد .هنا نطرح بعض نصائح لتناول االكل
الصحي يف خالل االعياد:

 3وجبات يوميا

قبل الذهاب اىل اي دعوة او احتفال،
تناول وجبة خفيفة (لنب وقطعة من
الفاكهة عىل سبيل املثال) قبل ساعة
ونصف ساعة من املوعد املحدد ،فهذا
االمر سيخفف من االفراط يف تناول
الطعام املتنوع واملميز املعروض امامك
عىل طاولة اصحاب الدعوة.

يجب ان يخطط الشخص لتناول الطعام الحد من املقبالت

بانتظام ،حتى يف يوم االحتفال بالعيد.
لذا ،عليه ان يتخطى الوجبات التي ميكن
ان ترتكه جائعا جدا ،والتي قد تجعله اكرث
عرضة لالفراط يف تناول الطعام يف خالل
الغداء او العشاء.

من السهل تناول وجبة كاملة من السعرات
الحرارية من املقبالت وحدها .عىل
سبيل املثال ،يحتوي جناحان من الدجاج
وقطعتان من النقانق عىل السعرات
الحرارية نفسها التي تتمتع بها الوجبة

الصحية .لذلك ،اخرت االطعمة التي تستمتع
بها واترك البقية .كام ان رشب املياه او مضغ
علكة مثال ،ميكن ان يساعد يف تجنب االكل
من دون وعي وانتباه.

اعد التفكري يف مرشوبك

للحد من السعرات الحرارية يف املرشوبات:
• اخرت القهوة السوداء او الشاي (مع %2
و %1من الحليب الخايل من الدسم او من
دونه نهائيا).
• جرب البرية الخفيفة او النبيذ.
• اضف نكهات اىل املاء من دون سعرات
حرارية ،من خالل اضافة رشائح الخيار ،او
التوت الربي ،او رشائح الربتقال ،او الحامض،
او اي نوع فاكهة.

يحظى عدد كبري من مرشوبات االعياد
بسعرات حرارية مرتفعة وبنسبة عالية من
السكر .كام ان الكحول تحتوي ايضا عىل نسبة
عالية من السعرات الحرارية .لذلك يستحسن
تجنب املرشوبات التالية:
• رشاب البيض ( :)eggnogكوب واحد (250
مل) يحتوي عىل نحو  350-235سعرة
حرارية وزهاء  6مالعق صغرية من السكر.
• الشوكوالته الساخنة :يحتوي كوب واحد
( 250مل) عىل  150اىل  250سعرة حرارية
ونحو  5مالعق صغرية من السكر.
• الشاي املثلج :يحتوي كوب واحد ( 250مل)
ما بني  90و 120سعرة حرارية ونحو  6مالعق
سكر.
• النبيذ 150 :مل يحتوي عىل حواىل 100
سعرة حرارية.
• الويسيك :يحتوي  45مل عىل نحو 100
سعرة حرارية من دون سكر.
• البرية :تحتوي الزجاجة ( 341مل) عىل نحو
 150 - 100سعرة حرارية.

امضغ الطعام جيدا

خذ وقتك يف االستمتاع يف تناول طعامك .امضغ
الطعام جيدا وببطء ما يساعدك عىل الشعور
بالشبع وميكن ان مينعك تاليا من االفراط يف
االكل .ارشب كوبا من املاء قبل اي وجبة ،او
انتظر  20دقيقة ملعرفة ما اذا كنت جائعا
حقا .اذا كنت ال تزال جائعا ،اخرت طعاما قليل
السعرات الحرارية مثل الخرضوات والفاكهة.
قد تشعر بالضغط وتضطر اىل تناول الطعام
الذي اعده املضيف .تع ّلم ان تقول دامئا "ال
شكرا ،انا اشعر بالشبع فعال" ،عندما يدعوك
شخص ما اىل تناول املزيد من االصناف.
احتفظ ببعض الطعام يف صحنك وبنصف
كوب من املاء لتجنب املزيد من الضغط
عليك .بدال من تناول كأس ثانية من الكحول،
قم باعادة ملء كوبك باملاء او باملرشوب
الغازي (دايت).

خيارات صحية

عليك ان تختار دامئا االطباق التي تحتوي عىل
كميات اقل من الدهون والسكر املضاف .اما

بالنسبة اىل الحلوى ،فحاول اختيار الفاكهة
بدال منها.
اذا قمت انت باعداد الطعام ،من االفضل
اجراء بعض التغيريات الصحية عند اعداد
املأكوالت من خالل اآليت:
• تقليص عدد االطباق التي تستخدمها.
• خفض الدهون وامللح والسكر يف وصفاتك
املفضلة والجديدة.
• استخدم طرقاً صحية للطهو ،مثل الخبز
والشوي مع كمية قليلة من الدهون او حتى
من دونها.
كذلك ميكنك ان تقدم اىل الضيوف وجبات
خفيفة لذيذة وصحية:
• سندويشات مع خبز الحبوب الكاملة.
• اجبان منخفضة الدهون.
• حمص.
• طبق فاكهة.
• خبز التورتيال مع الحبوب الكاملة اضافة اىل
الصلصات.
يف بعض االحيان ،ينتهي بك االمر مع طعام
اضايف بعد الحفلة .قدم اىل ضيوفك طبقا من
الطعام الخذه اىل منازلهم من اجل تناول
وجبة خفيفة يف اليوم التايل.

وجبة اليوم التايل

• استخدم بقايا الديك الرومي يف السندويشات
مع خبز الحبوب الكاملة والطامطم والسبانخ.
• اضف بقايا الخرضوات النيئة او املطبوخة
اىل صلصة السباغيتي او الحساء.
• ادمج الفاكهة االضافية املقطعة مع اللنب
القليل الدسم والحبوب الغنية بااللياف.

ال ّ
تتخل عن النشاط البدين

• حافظ عىل نشاطك خالل العطل وحاول
القيام بنوع من النشاط البدين يوميا.
• ميكنك مامرسة هواية امليش ،اللعب يف
الحديقة ،ركوب الدراجة الهوائية ،التزلج ،او
الذهاب اىل التزلج عىل الجليد مع العائلة.
• ركز عىل مجريات الحفلة او الحدث ،بدال
من ان تصب اهتاممك عىل انواع الطعام.
• اهم ما ميكن تحقيقه هو التوازن بني
تناول الطعام الصحي ومزاولة النشاط
اليومي بال انقطاع.
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