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يحتوي على كّمية كبيرة من العناصر المغّذية

دقيق اللوز خّزان من املنافع الصحّية

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

قد نكون سمعنا بدقيق اللوز، لكن كرثا ال يعرفون اسباب استعامله او فوائده. 
فهو  االخرى.  الدقيق  انواع  معظم  من  افضل  طحينه  او  اللوز  دقيق  يعترب 
بالعنارص  ومشبع  الكربوهيدرات  منخفض  التقليدي،  القمح  دقيق  من  بديل 
الضار،  الكولسرتول  خفض  يف  ويساهم  مهمة،  صحية  فوائد  يوفر  الغذائية. 

ويعمل عىل فرز االنسولني يف الجسم

ما هو دقيق اللوز؟
املطحون.  اللوز  من  اللوز  دقيق  يصنع 
يف  اللوز  بسلق  العملية  هذه  تتم  بداية، 
طحنه  ثم  عنه،  القرشة  وازالة  املغيل  املاء 
وغربلته حتى يصبح دقيقا او طحينا ناعام.
املغذية  العنارص  من  اللوز  دقيق  يعترب 

من  العديد  اظهرت  بحيث  الضار، 
يكون  ان  ميكن  اللوز  ان  الدراسات 
منهام.  يعانون  الذين  للمرىض  مفيدا 
دراسات  لخمس  تحليالت  اشارت  فقد 
حديثة شملت 142 شخصا، اىل ان الذين 
غريهم  من  اكرث  اللوز  من  كميات  تناولوا 
ملغ   5.79 قدره  متوسطا  انخفاضا  شهدوا 
الدهني  الربوتني  كولسرتول  يف  دسليرت   /
النتيجة  هذه   .)LDL( الكثافة  املنخفض 
قد  ذلك  سبب  ان  علام  واعدة،  تبدو 
تناول  مجرد  غري  اخرى  عوامل  اىل  يعود 
مل  املثال،  سبيل  عىل  اذ  اللوز.  من  املزيد 
الخمس  الدراسات  يف  املشاركون  يتبع 
ايضا،  الجدير ذكره  الغذايئ نفسه.  النظام 
بانخفاض  يرتبط  قد  الوزن  فقدان  ان 
املنخفض  الدهني  الربوتني  كولسرتول 

الكثافة.
املاغنيزيوم  اضافة اىل ذلك، تم ربط نقص 
الدراسات  كل  يف  الدم  ضغط  بارتفاع 
املالحظة، من  القامئة عىل  وتلك  التجريبية 
ضغط  خفض  يف  اللوز  فائدة  تكمن  هنا 

الدم.
الدراسات  من  العديد  ان  من  الرغم  عىل 
هذه  القصور  اوجه  تصحيح  ان  تظهر 
انها  اال  الدم،  ضغط  خفض  يف  يساعد  قد 
اىل  حاجة  فثمة  االن.  حتى  ثابتة  ليست 
للوصول  املجال  االبحاث يف هذا  مزيد من 

اىل استنتاجات ال تقبل الشك.
رائعا  بديال  اللوز  دقيق  يعترب  املقابل،  يف 
من دقيق القمح. فهو عنرص مغذ بشكل ال 
يصدق ويؤّمن العديد من الفوائد الصحية، 
االصابة  مخاطر  نسبة  خفض  ذلك  يف  مبا 
بنسبة  التحكم  وتحسني  القلب  بامراض 

السكر يف الدم.
كام تشري الدراسات اىل ان دقيق اللوز خال 
ملن  رائعا  خيارا  يجعله  مام  الغلوتني،  من 
الهضمية  االضطرابات  مرض  من  يعانون 
بسبب  القمح  تناول  ميكنهم  ال  الذين  او 

الحساسية.
منخفض  دقيق  عن  تبحث  كنت  اذا  ختاما، 
مهمة  غذائية  بعنارص  وغني  الكربوهيدرات 

ومفيدة، فان طحني اللوز يعد خيارا رائعا.

بالعنارص  غنيا  كونه  يصدق،  ال  بشكل 
االونصة  تحتوي  واملفيدة.  املهمة  الغذائية 

الواحدة منه عىل املواد االتية:
السعرات الحرارية: 163 سعرة حرارية.

غري  احادية  منها   9( غراما   14.2 الدهون: 
مشبعة(.

الربوتني: 6.1 غرامات.
الكربوهيدرات: 5.6 غرامات.
االلياف الغذائية: 3 غرامات.

فيتامني E: 35% من الكمية املوىص بها يوميا.
املنغنيز: 31% من الكمية املوىص بها يوميا.

املاغنيزيوم: 19% من الكمية املوىص بها يوميا.
النحاس: 16% من الكمية املوىص بها يوميا.

الفوسفور: 13% من الكمية املوىص بها يوميا.
ال شك يف ان دقيق اللوز غني بشكل خاص 
املركبات  من  مجموعة  وهو   ،E بفيتامني 
تعمل  والتي  الدهون  يف  للذوبان  القابلة 
فهي  الجسم.  يف  لالكسدة  كمضادات 
الضارة  الجزئيات  عن  الناجم  الرضر  متنع 
ترّسع  والتي  الحرة،  الجذور  تسمى  التي 
االصابة  خطر  من  وتزيد  الشيخوخة  وترية 

بامراض القلب والرسطان.
الدراسات  من  العديد  ربطت  الواقع،  يف 
تناول كميات كبرية من فيتامني E بانخفاض 
ومرض  القلب  بامراض  االصابة  معدالت 

االلزهامير تحديدا. 
املاغنيزيوم  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا 
هو عنرص غذايئ مفيد ايضا، علام ان دقيق 
فهو  منه.  وفرية  كمية  عىل  يحتوي  اللوز 
داخل  يف  العمليات  من  عدد  يف  يشارك 
مبا  له،  الفوائد  من  العديد  ويقدم  الجسم 
يف ذلك تحسني التحكم يف نسبة السكر يف 
الجسم، وخفض  يف  االنسولني  وافراز  الدم، 
ضغط الدم. لذلك، يعترب دقيق اللوز داعام 
مهام ملرىض السكري، السيام الذين يعانون 

من النوع الثاين.
املكرر  القمح  من  املصنوعة  االطعمة 
منخفضة  لكنها  بالكربوهيدرات،  غنية 
هذا  يسبب  ان  ميكن  وااللياف.  الدهون 
السكر  مستويات  يف  حادا  ارتفاعا  االمر 
انخفاضات  ذلك  تيل  ان  عىل  الدم،  يف 
متعبا  بها  املصاب  قد يجعل  رسيعة، مام 

وجائعا، ويتوق اىل املأكوالت التي تحتوي 
والسعرات  السكر  من  عالية  نسبة  عىل 

الحرارية.
منخفض  اللوز  دقيق  فان  املقابل،  يف 
بالدهون  غني  لكنه  الكربوهيدرات،  يف 
متنحه  الخصائص  هذه  وااللياف.  الصحية 
الدم، مام  مؤرشا منخفضا لنسبة السكر يف 
يؤكد انه يطلق السكر ببطء يف الدم لتوفري 

مصدر مستدام للطاقة.
كمية  عىل  يحتوي  اللوز  دقيق  كان  واذا 
آنفا،  ذكرنا  كام  املاغنيزيوم  من  مرتفعة 
وهو معدن يلعب مئات االدوار يف الجسم، 

مبا يف ذلك التحكم بنسبة السكر يف الدم.
اىل   25 بني  ما  ان  اىل  التقديرات  تشري 
الثاين،  النوع  السكري من  38% من مرىض 
وقد  املاغنيزيوم،  يف  نقص  من  يعانون 
الغذايئ  النظام  خالل  من  تصحيحه  يؤدي 
نسبة  تقليل  اىل  الغذائية،  املكمالت  او 
السكر يف الدم بشكل كبري وتحسني وظيفة 

االنسولني.
اللوز  دقيق  قدرة  تنطبق  قد  الواقع،  يف 
عىل  ايضا  االنسولني  وظيفة  تحسني  عىل 
من  السكري  بداء  املصابني  غري  االشخاص 
النوع الثاين، والذين تكون لديهم مستويات 
منخفضة او طبيعية من املاغنيزيوم، لكنهم 

يعانون من زيادة الوزن.
اللوز  خصائص  ان  اىل  يشري  االمر  هذا 
قد  فيام  الدم،  يف  السكر  نسبة  تخفض 
يف  العايل  املاغنيزيوم  محتوى  يساعد 
لدى  الدم  يف  السكر  نسبة  عىل  السيطرة 
بداء  املصابني  غري  او  املصابني  االشخاص 

السكري من النوع الثاين.
خفض  يف  ايضا  اللوز  دقيق  يساهم  قد 
يف  ويساعد  الضار  الكولسرتول  نسبة 
امراض  ان  علام  الدم،  بضغط  التحكم 
يف  للوفاة  الرئييس  السبب  هي  القلب 
جميع انحاء العامل. من املعروف ان ارتفاع 
ضغط الدم ومستويات الكولسرتول الضار 
عادة  تسبق  خطرة  عالمات  هي   ،LDL

االصابة بامراض القلب.
تأكله  ملا  يكون  ان  ميكن  الحظ،  لحسن 
والكولسرتول  الدم  ضغط  عىل  كبري  تأثري 


