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مبارك عليك الشهر

مرحباً بك يف دليل األكل الصحي لشهر رمضان املبارك .للصوم فوائد عديدة وننصح خالل هذا الشهر
الفضيل بتناول الطعام الصحي واالبتعاد عن األطعمة الغنية بالسكر وعدم اإلفراط يف األكل ،بل تناول
الطعام بشكل طبيعي كل يوم للحفاظ عىل برنامج غذايئ متوازن .ومن املهم جدا ً تناول مأكوالت من
جميع الفئات الغذائية الرئيسية من الكربوهيدرات والربوتني والدهون ،بحيث تكون موزعة بالتساوي
بني وقت تناول وجبتي اإلفطار والسحور.
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ما الذي يحدث لجسمك خالل وقت الصوم
خالل ساعات الصوم عندما ال يتم استهالك أي طعام
أو رشاب ،يستخدم الجسم مخزونه من الكربوهيدرات
والدهون لتوليد الطاقة حني يتم استهالك جميع السعرات
الحرارية التي تم تناولها خالل الليل .ومبا أن الجسم ال
يستطيع تخزين املاء ،فإن الكليتني تقوم بالحفاظ عىل أكرب
قدر ممكن من املاء.

توليد الطاقة

وبحسب حرارة الطقس وفرتة الصوم ،قد يعاين معظم
الصامئني خالل شهر رمضان من بعض الجفاف ،مام قد
يتسبب بالصداع والتعب وصعوبة الرتكيز .لكن الدراسات
تشري إىل أن هذه الحالة غري ضارة بالصحة ،رشيطة تناول
كميات كافية من السوائل بعد اإلفطار لتحل محل تلك التي
تم فقدانها طوال اليوم.

بعض الجفاف
خالل اليوم

تعويض الماء
بالجسم بعد
االفطار
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مخزون
الكربوهيدرات
والدهون

السعرات الحرارية
التي تم تناولها
خالل الليل
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نصائح خالل الصوم:

تجنب األطباق الحارة والتوابل ألنها تزيد من
اإلحساس بالعطش.

ال تضيف الكثري من امللح يف السلطات واألطباق
األخرى ،كام تجنب تناول األطعمة املالحة مثل
الـمعلبات واملخلالت ألنها تزيد من حاجة الجسم
للامء.

تناول الخرضوات الطازجة كلام شعرت بالجوع.

قد يزيد وزنك إن تناولت أكرث من ثالث حبات من
التمر كل يوم.

معلومة مهمة عن التمر
إن التمور فريدة من نوعها ألنها تحتوي عىل الكثري من املغذيات ،أهمها مستوى عا ٍل جدا ً من البوتاسيوم (أكرث
بكثري من املوز) ،وهو معدن يساهم يف إعادة ترطيب الجسم ويحتوي عىل مزيج فريد من الكربوهيدرات التي
تعزز الرتطيب أكرث مام يوفره املاء .لذا ،فإن تناولت مترا ً وما ًء يف بداية اإلفطار ،فإنك تغذي جسمك باملاء من
جديد وبشكل رسيع جدا ً ،أرسع من حني ترشب املاء وحده.
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نصائح خالل الصوم:

ُ
الفطور
خالل اإلفطار ،من الالزم تناول الكثري من املاء واملوازنة بني الربوتيني والكربوهيدرات والدهون األساسية.
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بدء إفطارك بكوب من املاء والتمر (من حبة إىل ثالث
حبات من التمر ،ال أكرث).
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تناول الشوربة والسلطة ببطء خالل اإلفطار ليمنحك
ذلك شعورا ً بالشبع ويساعدك عىل عدم اإلفراط يف
األكل عند الوصول إىل الطبق الرئييس والحلويات.
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من ثم تناول طبق من الشوربة أو سلطة.
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احرص عىل أن يحتوي طبقك الرئييس يومياً عىل
الربوتيني وبعض الكربوهيدرات املعقدة واأللياف.

