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التغذية

ناتالي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

انحاء العامل من اجل املغذيات الكبرية ،تحتوي
الكينوا عىل املزيد من الربوتني ،وعىل توازن
اكرب يف االحامض االمينية االساسية .من ناحية
التغذية ،تشبه بروتني الحليب اكرث من الحبوب
مثل القمح والذرة والشعري .كام تتفوق عىل
الحبوب بكميات من االلياف الغذائية والدهون
والكالسيوم والحديد والزنك والفوسفور
والفيتامينات  B1و B2و  B6و Cو .E

املكونات الغذائية

يف ما ييل محتويات التغذية لكل  100غرام من
الكينوا ،وفقا الدارة الغذاء والدواء االمريكية:
السعرات الحرارية 222 :سعرة.
الكاربوهيدرات 39 :غراما.
الربوتني 8 :غرامات.
االلياف 5 :غرامات.
الدهون 4 :غرامات.

مصدر مهم للبروتين والفيتامينات واأللياف والحديد والنحاس

تخفض خطر اإلصابة باألمراض املزمنة
الكينوا ّ
باتت الكينوا ،التي غالبا ما توصف بالـ"سوبرفود" ،تحظى باهتامم كبري السيام بني فوائد الكينوا
االختصاصيني يف علم الغذاء الصحي والعاملني فيه .السبب الرئييس انها تحتوي
من جهة عىل الربوتني وااللياف والفيتامينات واملعادن املختلفة ،ومن جهة اخرى
خالية من مادة الغلوتني ،ويوىص بها لالشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خاليا
من هذه املادة
غالبا ما تستخدم الكينوا كبديل من االرز او
الربغل .وتعترب عادة عبارة عن حبوب لكنها
يف الواقع هي نوع من البذور .عندما تطبخ
تصبح ناعمة ورقيقة .ميكن ايضا ان يتم
تحويلها اىل دقيق ورقائق واطعمة متنوعة،
مثل املعكرونة والخبز وغريهام.
تأيت الكينوا من دول البريو وبوليفيا والتشييل.
تنمو يف جبال االنديز (الساحل الغريب المريكا
الجنوبية) ،حيث كانت تشكل الالف السنني
الغذاء الرئييس للسكان االصليني هناك.
يف االونة االخرية ،وفقا لتقرير صادر عن
منظمة التغذية والزراعة التابعة لالمم
املتحدة ،ادى ارتفاع معدل الطلب عىل الكينوا

اىل زرعها وانتاجها يف اكرث من  70بلدا خارج
امريكا الجنوبية .حاليا ،تنمو محاصيل الكينوا
عىل نطاق واسع يف الصني وامريكا الشاملية
وفرنسا والهند ،يف وقت تزايد انتاجها يف
افريقيا ومنطقة الرشق االوسط.
هناك  1800نوع من الكينوا .تتميز بتعدد
الوان بذورها من اللون االسود اىل االحمر،
االبيض ،البنفسجي ،الوردي ،االصفر ،الرمادي،
الربتقايل واالخرض .يف الواليات املتحدة تتوافر
عادة باللون االبيض (التقليدي) واالحمر .ويف
حني يعترب الصنف االبيض االكرث انتشارا ،فان
اللون االحمر يتميز باحتوائه عىل الكثري من
العنارص الغذائية.

تعترب الكينوا مصدرا جيدا للربوتني وااللياف
والحديد والنحاس والفيتامني  .B6تحتوي
عىل نسبة ممتازة من املاغنيزيوم والفوسفور
واملنغنيز وحمض الفوليك.
ورد يف مقالة نرشت يف مجلة علوم االغذية
والزراعة ،ان تركيبة الكينوا غري العادية
والتوازن االستثنايئ للربوتني والزيت والدهون،
اضافة اىل املعادن واالحامض الدهنية
ومضادات االكسدة والفيتامينات ،تجعل
منها قيمة غذائية مهمة .كام اشارت املقالة
اىل ان املكونات النباتية املوجودة يف الكينوا،
منها الـ"فيتو اسرتوجني" (مجموعة هرمونات
جنسية) تجري دراستها كعالج العراض سن
اليأس النها تترصف يف بعض االحيان مثل
هرمون االسرتوجني يف الجسم.
توصلت دراسة اجريت عام  2017يف مجلة
 Food Scienceاىل انه مقارنة بالحبوب
االخرى ،التي يعتمد عليها الناس يف جميع

بروتينات كاملة يف الكينوا

تعترب الكينوا من اكرث النباتات شهرة كونها
واحدة من االغذية النباتية الوحيدة التي توفر
الربوتينات الكاملة ،وتقدم جميع االحامض
االمينية االساسية التي ال يستطيع الجسم
ان يصنعها مبفرده ،فيام تحتوي الربوتينات
الكاملة عىل كل هذه االحامض مبقياس متساو
تقريبا.
هناك تسعة احامض امينية اساسية ،مدرجة
يف املعاهد الوطنية للصحة عىل النحو التايل:
هيستدين ،ايزولوسني ،ليسني ،ميثيونني ،فينيل
االنني ،ثريونني ،تريبتوفان وفالني .عىل عكس
الحبوب االخرى تعترب الكينوا مصدرا جيدا
لليسني ،وفقا ملركز البحوث الزراعية والتنمية.

مضادة لاللتهابات

تحتوي الكينوا عىل عدد من املغذيات املضادة
لاللتهابات ،اسوة بغريها من الحبوب الكاملة.
تساعد يف خفض نسبة خطر االلتهابات ،كام
تساهم يف تعزيز البكترييا الصديقة يف االمعاء.
وهو امر مهم للوقاية من السمنة وااللتهابات
واالمراض.

خالية من الغلوتني

ينصح اختصاصيو التغذية بوجبات خالية من

الغلوتني لالشخاص الذين يعانون من مرض
االضطرابات الهضمية ،او ما يعرف بالـCeliac
.disease
ميكن االشخاص الذين يتبعون حمية خالية
من الغلوتني ان يواجهوا صعوبة يف الحصول
عىل جميع العنارص الغذائية االساسية ،مثل
الحديد والكالسيوم ،وااللياف والثيامني،
والريبوفالفني والنياسني ،وحمض الفوليك،
كمغذيات خاصة تفتقر اليها الحمية الخالية
من الغلوتني.
ومبا ان الكينوا خالية من الغلوتني بشكل
طبيعي ،فان هذه الحبوب الكثيفة من
الناحية الغذائية ،هي الخيار االمثل لالنظمة
الغذائية الخالية من الغلوتني .وقد نرشت
مجلة التغذية دراسة اشار فيها باحثون اىل انه
تم تحسني الوضع الغذايئ لالنظمة الغذائية
الخالية من الغلوتني باضافة الشوفان او
الكينوا اىل الوجبات.
كذلك يشري باحثون اىل ان اضافة الكينوا
اىل املنتجات الخالية من الغلوتني
يزيد بشكل ملحوظ من محتواها
من البوليفينول ،مقارنة باملنتجات
الخالية من الغلوتني املصنوعة من
االرز والذرة ودقيق البطاطا .تحتوي
املنتجات املصنوعة من الكينوا عىل
املزيد من مضادات االكسدة ،مقارنة
باملنتجات الخالية من الغلوتني .علام
ان البوليفينول هي مواد كيميائية
تحمي خاليا الجسم من االرضار التي
تسببها الجذور الحرة التي تساهم يف
تلف االنسجة يف الجسم.

تساهم يف خفض الكوليسرتول

يستطيع محتوى االلياف الجيدة املوجودة
يف الكينوا ان يساهم يف خفض مستويات
الكوليسرتول يف الدم .تساعد االلياف يف
عملية الهضم .ومع تحسن هذه العملية
يقوم الكبد بسحب الكوليسرتول من الدم
وتنخفض كمية ( LDLالكوليسرتول اليسء).
واشارت دراسة اىل ان الفرئان التي استهلكت
نسبة عالية من الفروكتوز ثم متت تغذيتها
بنظام الكينوا ،انخفضت نسبة الكوليسرتول
الضار فيها بنسبة .%57

من جهة اخرى ،اشارت دراسة اجريت يف
العام  2017اىل ان االشخاص الذين يعانون
من زيادة الوزن او السمنة ،وتناولوا ما بني 25
اىل  50غراما من الكينوا يوميا ملدة  12اسبوعا،
انخفض عندهم خطر االصابة باالمراض
املزمنة ،وكذلك معدل الرتيغليسرييد
يف الدم والكوليسرتول الضار،
بنسبة .%70
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