حقیقة أو خ رافة

شھر التغذیة الوطني لعام  - ۲۰۲۱حقیقة أو خ رافة

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة
 -۱فقط األشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة  ،مثل مرض السكري أو ارتفاع
				
ضغط الدم  ،ھم الذین یحتاجون إىل تناول طعام صحي.

حقیقة أو خرافة

 -۲السكریات املضافة والسكریات الطبیعیة ھي نفسھا.

حقیقة أو خرافة

 -۳یمكن أن یوفر النظام الغذايئ النبايت الكمیة املوىص بھا من الربوتین لألشخاص
من جمیع األعامر.

حقیقة أو خرافة

 -٤یجب تجنب األطعمة التي تحتوي عىل الكربوھیدرات.

حقیقة أو خرافة

 -٥جمیع أنواع الدھون الغذائیة متشابھة.

حقیقة أو خرافة

 -٦یمكن أن تكون الفواكه والخرضوات املجمدة واملعلبة خیارات مغذیة.

حقیقة أو خرافة

 -۷ینصح باتباع نظام غذايئ خا ٍل من الغلوتین لفقدان الوزن.

حقیقة أو خرافة

 - ۸بعض األطعمة املصنعة یمكن أن تكون صحیة.

حقیقة أو خرافة

 -۹إضافة امللح عىل املائدة ھو املصدر الرئیيس للصودیوم يف الوالیات املتحدة.

حقیقة أو خرافة

 -۱۰یوىص بثالث حصص من مجموعة األلبان یوم ًیا للمراھقین والبالغین.

حقیقة أو خرافة

يُسمح بإعادة إنتاج ورقة النصائح هذه ألهداف تعليمية ،ولكن ال يُسمح بإعادة إنتاجها ألغراض البيع.

حقیقة أو خ رافة

شھر التغذیة الوطني لعام  - ۲۰۲۱حقیقة أو خ رافة
اإلجابات
 -۱فقط األشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة  ،مثل مرض السكري أو ارتفاع
ضغط الدم  ،ھم الذین یحتاجون إىل تناول طعام صحي.

 -۷ینصح باتباع نظام غذايئ خالٍ من الغلوتین لفقدان الوزن.

ﺧراﻓﺔ .ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﺳﻠوب اﻷﻛل اﻟﺻﺣﻲ ﻣﻔﯾدا ً ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ .اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ
طوال اﻟﺣﯾﺎة  -ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗطور ﻲﻓ ﺳن ﻣﺑﻛرة وﻣﻊ ﺗﻘدﻣﻧﺎ ﻲﻓ اﻟﺳن .ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋد أﯾﺿﺎً
ﻲﻓ إدارة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ أو ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطرھﺎ.

خرافة .یعد النظام الغذايئ الخايل من الغلوتین رضوریاً من الناحیة الطبیة لألفراد
الذین تم تشخیصھم مبرض االضطرابات الھضمیة أو حساسیة الغلوتین غیر االضطرابات
الھضمیة .ال ینصح بھ لفقدان الوزن وغالباً ما یتم تخصیصھ من قبل اختصايص تغذیة
معتمد للمساعدة يف تلبیة االحتیاجات الغذائیة.

 -۲السكریات املضافة والسكریات الطبیعیة ھي نفسھا.

 -۸بعض األطعمة املصنعة یمكن أن تكون صحیة.

ﺧراﻓﺔ .ﺗوﻓر ﻣﺻﺎدر اﻟﺳﻛرﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  ،ﻣﺛل اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺣﻠﯾب  ،ﻋﻧﺎﺻر ﻏذاﺋﯾﺔ
ﻣﮭﻣﺔ  ،ﻣﺛل اﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎدن .ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﺳﺎھم اﻟﺳﻛرﯾﺎت اﻟﻲﺗ ﺗﺿﺎف إﻰﻟ اﻷطﻌﻣﺔ
واﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻲﻓ اﻟﺣﺻول ﻋﻰﻠ ﺳﻌرات ﺣرارﯾﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻔﺗﻘر إﻰﻟ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺻﺣﺔ ﺟﯾدة.

حقیقة .ھناك أنواع مختلفة من األطعمة املصنعة  -بعضھا معالج بالحد األدىن
فقط ،مثل جزر األطفال أو السبانخ املعبأة .تتم معالجة البعض اآلخر بشكل كبیر،
مثل الوجبات الجاھزة واألطباق الجانبیة املجمدة وغیرھا من األطعمة املالمئة قارن
امللصقات للعثور عىل خیارات صحیة عند رشاء ھذه األنواع من األطعمة.

 -۳ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﻲﺋ اﻟﻧﺑﺎﻲﺗ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوﻰﺻ ﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﺑروﺗﯾن ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣن
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎر.

 -۹إضافة امللح عىل املائدة ھو املصدر الرئیيس للصودیوم يف الوالیات املتحدة.

حقیقة .یمكن أن یلبي منط األكل النبايت االحتیاجات الغذائیة ،مبا يف ذلك الربوتین
لألطفال الرضع وكبار السن ،إذا كان مخططاً جیدا ً ،ویتضمن مجموعة متنوعة من
األطعمة.

خرافة .یأيت معظم امللح الذي نستھلكه من األطعمة املعدة بالفعل .بعضھا أكرث وضوحاً
ألن مذاقھا مالح  ،مثل الحساء املعلب .يف األطعمة األخرى  ،مثل الخبز  ،قد ال یكون
امللح ملحوظا  .اخرت األطعمة التي تحتوي عىل كمیات أقل من الصودیوم وابحث عن
أوصاف مثل “بدون ملح مضاف” أو “صودیوم منخفض” عند التسوق.

 -٤یجب تجنب األطعمة التي تحتوي عىل الكربوھیدرات.

 -۱۰یوىص بثالث حصص من مجموعة األلبان یوم ًیا للمراھقین والبالغین.

خرافة .الكربوھیدرات ھي املصدر الرئیيس للطاقة يف الجسم .العدید من األطعمة
املغذیة ھي مصادر للكربوھیدرات  ،مبا يف ذلك الفواكھ والخرضوات والحبوب الكاملة.
توفر ھذه األطعمة الفیتامینات واملعادن واأللیاف الغذائیة  ،والتي یمكن أن تؤثر
بشكل إیجايب عىل صحتنا.

لكل من الذكور واإلناث من سن  ٩سنوات فام فوق ،يوىص بإستخدام  ٣أكواب (أو
ما يعادلها من الكوب) من منتجات األلبان قليلة الدسم أو الخلية من الدسم ،مثل
الحليب أو الجنب أو الزبادي أو حليب الصويا املدعم بالكالسيوم يومياً .توفر هذه
األطعمة وملرشوبات عنارص غذائية مهمة ،مثل الكالسيوم والفيتامني د.

 -٥جمیع أنواع الدھون الغذائیة متشابھة.
خرافة .تأيت األنواع الصحیة من الدھون من مصادر نباتیة  ،مثل الزیوت النباتیة
واملكرسات .تحتوي األسامك  ،مثل السلمون  ،أیضا عىل أشكال صحیة من الدھون .قد
تزید الدھون املشبعة والدھون املتحولة من خطر اإلصابة بأمراض القلب  ،لذلك یوىص
بالحد من ھذه األنواع من الدھون .یمكنك القیام بذلك عن طریق اختیار قطع اللحم
الخالیة من الدھون والدواجن منزوعة الجلد ومنتجات األلبان قلیلة الدسم أو الخالیة
من الدھون ومن خالل مراجعة ملصق حقائق التغذیة.
 -٦یمكن أن تكون الفواكھ والخرضوات املجمدة واملعلبة خیارات مغذیة.
حقیقة .یمكن أن تكون الفواكھ والخرضوات املجمدة واملعلبة مغذیة مثل املنتجات
الطازجة .ابحث عن املنتجات التي ال تحتوي عىل سكریات مضافة وتلك التي تحتوي
عىل نسبة أقل من الصودیوم.

يُسمح بإعادة إنتاج ورقة النصائح هذه ألهداف تعليمية ،ولكن ال يُسمح بإعادة إنتاجها ألغراض البيع.

