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التغذية والنمو الصحي
لماذا تعتبر الفواكه والخضروات مهمة؟
تحتــوي علــى كميــات كبيــرة مــن الفيتامينــات والمعــادن واألليــاف،
ونســبة الدهــون فيهــا قليلــة.
تنــاول الفواكــه والخضــروات مــع كل الوجبــات اليوميــة يســاعد علــى
التقليــل مــن احتماليــة اإلصابــة باألمــراض مثــل أمــراض القلــب
والشــرايين والعديــد مــن أنــواع الســرطان.
 60دقيقة لممارسة
يوميا تكفيك
الرياضة
ً
لتحافظ على صحتك

تعتبر الفواكه والخضروات أحد
أهم العناصر الغذائية التي
يجب أن تتواجد في كل وجباتك

هل العصائر الطبيعية للفواكه والخضروات تعطي الفائدة الكاملة مثل أكل
الفواكه والخضروات دون عصرها؟
بالطبــع ال ,ولكــن تظــل العصائــر محتفظــة بخصائــص الفوائــد للفواكــه
مناســبا.
صحيــا
وخيــارا
والخضــروات،
ً
ً
ً
يوميــا مــن الفواكــه والخضــروات،
يفضــل عــدم شــرب أكثــر مــن  150مــل
ّ
كمــا
ً
ألنهــا عنــد عصرهــا يخــرج الســكر الموجــود بهــا ليصبــح ســهل االمتصــاص.

تذكر:
ً
يوميا،
أسلوب الحياة الصحي يحدده ما نعتاد على فعله
كما أن الغذاء وطريقة اختياره وممارسة الرياضة تؤثر بشكل
أساسي على النمو الصحي.
الرياضة تعتبر أسلوب وقاية تحميك من العديد من األمراض كالسكري
وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والعديد من أنواع السرطانات.
تحسن الرياضة من صحتك النفسية ،وتقوي جسدك وعضالتك.
ّ
غذاءك يؤثر بشكل أساسي على يومك ويعطيك الطاقة الالزمة ليكون
ً
صحيا.
أسلوب حياتك

ّ
المعلب؟
كيف تختار غذاءك
هل تقرأ الملصقات الغذائية التي على المعلبات؟
ـكل كبيــر فــي اختيــار األغذيــة
ّ
إن قراءتــك للملصقــات الغذائيــة ستســاعدك بشـ ٍ
ـادرا علــى المقارنــة بيــن المنتجــات الغذائيــة.
الصحيــة ,وتجعلــك قـ ً
ما هي المعلومات التي ستجدها على الملصقات الغذائية؟
تواريخ اإلنتاج واالنتهاء.
التعــرف علــى المــواد الموجــودة فــي المنتــج ،والتــي قــد تســبب لــك
الحساســية.
العبــارات التحذيريــة ،كأن يكــون المنتــج ال يناســب فئــات عمريــة أو حــاالت
صحيــة معينــة.
عدد السعرات الحرارية.
العناصر الغذائية.
لتكون اختياراتك صحية ،فاحرص على أن تختار
نسبة دهون قليلة وغير
مشبعة ,حاول قدر المستطاع
أن تبتعد عن المنتجات
التي تحتوي على الدهون
المشبعة والكولسترول.

نسبة ألياف
عالية وفيتامينات
ومعادن ،ونسبة
سكر منخفضة.

أن نسبة العنصر الغذائي منخفضة أو مرتفعة؟
كيف تعرف ّ
القيــم اليوميــة الحتياجنــا مــن العناصــر الغذائيــة هــي دليلنــا ألي منتــج غذائــي
لمعرفــة هــل هــو فقيــر أم غنــي فــي عنصــر مــا:
إذا كانت النسبة %5
أو أقل فتعتبر منخفضة

أما إذا كانت %20
أو أعلى فهي مرتفعة

