منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

األكل الصحيح مع كمية أق ّل من الملح
يتناول معظم األمریكیین كمية كبيرة من الصودیوم من
األطعمة التي یأكلونها .ویلعب الصودیوم الموجود
في الملح دورًا في رفع ضغط الدم ،المعروف أیضًا
باسم ارتفاع ضغط الدم .الملح ھو االسم الشائع لكلورید
الصودیوم
توصي اإلرشادات الغذائیة لألمریكیین 2020-2025
بتناول نسبة أقل من  ۲۳۰۰مللیغرام من الصودیوم يوميًا
وحتى كمية أقل من تلك المذكورة لألطفال الذين تقل
أعمارھم عن 14عا ًما.
إليك بعض الطرق لألكل الصحيح مع كمية أق ّل من الملح:
ركز على األطعمة الطازجة
تحتوي العديد من األطعمة بشكلھا األصلي ،مثل الفواكه والخضروات واللحوم الطازجة والدواجن واألسماك والبقول الجافة والبیض
أدخل هذه األطعمة أكثر فأكثر إلى وجباتك األساسية
والحلیب والزبادي وبعض الحبوب مثل األرز ،على كمية قليلة من الصودیومِ .
ووجباتك الخفیفة.
قلّل من تناول المأكوالت المصنعة والجاهزة لألكل
تمیل األطعمة المصنّعة والجاھزة لألكل إلى أن تحتوي على نسبة عالية من الصودیوم .تناول ھذه األطعمة في أحيان قليلة فقط أو
بكمیات صغيرة – وال سيّما األطعمة التي تحتوي على الجبن مثل البیتزا؛ وعلى اللحوم المعالجة مثل اللحم المق ّدد والنقانق واللحوم
الباردة أو الالنشون؛ وعلى األطعمة الجاھزة لألكل مثل الفلفل الحار المعلب ،وعلب الحساء والمعكرونة المنكھة واألر ّز “سریعة
التحضیر”.
أكثِر من طهو طعامك في المنزل
استمتع بالمأكوالت المع ّدة في المنزل بحيث یمكنك التحكم بكمیة الملح المضافة .استخدم القلیل من الملح أو ال تستخدم الملح عند الطھو.
حتى وإن نصت تعلیمات العبوة على ضافة الملح إلى الماء قبل الغلیان ،هذا لیس ضروریًا .وغالبًا ما يمكنك إلغاء هذه الخطوة .عند
استخدام الخضروات المعلبة مع الملح المضاف ،تأكد من تصفیتھا وشطفھا بالماء من أجل تقلیل كمیة الملح.
جرب نكھات جدیدة
تجنب الملح وجرب استخدام التوابل الخالیة من الملح مثل :األعشاب ،أو البهارات ،أو الثوم ،أو الخل ،أوالفلفل األسود ،أو عصیر
اللیمون .اصنع توابل خاصة بك خالیة من الملح من خالل مزج األعشاب والبهارات.

اقرأ ملصقات الطعام
اقرأ ملصق المعلومات الغذائية وقائمة المكونات للعثور على
األطعمة المعبئة والمعلبة التي تحتوي على نسبة منخفضة من
الصودیوم .قارن بين كمیات الصودیوم المدرجة في اللوائح واختر
المنتجات التي تحتوي على الكمية األقل .ابحث عن األطعمة
المصنفة “منخفضة الصودیوم” أو “قليلة الصودیوم” أو “خالية
من الملح المضاف”.
احذر عند استخدام التوابل
تحتوي بعض األطعمة ،مثل صلصة الصويا والكاتشب والمخلالت
والزیتون وصلصات السلطة وعبوات التوابل ،على كمية كبيرة
من الصودیوم .جرب صلصة الصویا والكاتشب قلیل الصودیوم.
رشّ كمیة صغیرة جدًا من كيس التوابل ولیس الكمیة كاملة.
سة التذ ّوق لديك بالتكیف مع التغيير
اسمح لحا ّ
مثله مثل أي تغییر ،قد یستغرق األمر بعض الوقت حتى تتكیف
حاسّة التذوق لدیك مع الكمیة القليلة من الملح .قد يكون مذاق
األطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصودیوم مختلفًا
وغريبًا في بدایة المطاف .لكن مع مرور الوقت ،من الممكن أن
تجد طعم المأكوالت التي تحتوي على نسبة أق ّل من الصودیوم
جيّدًا.

خلطات توابل خالية من الملح
قم بتعزیز نكھة األطعمة مع خلطات األعشاب والتوابل
الخالیة من الملح .امزج المكونات وخ ّزنها في وعاء محكم
اإلغالق .أفركھا أو ر ّشھا على الطعام إلضفاء النكھة إليها.
خلطة األعشاب المش ّكلة :امزج نصف كوب من البقدونس
المفروم المجفف مع ملعقتین كبیرتین من الطرخون المجفف
وملعقة كبیرة من األوريغانو وأعشاب الشبت ورقائق
الكرفس المجففة.
الخلطة اإليطالية :امزج ملعقتين كبيرتين من كل من الحبق
المجفف والمردقوش المجفف ،وملعقة كبیرة من كل من
مسحوق الثوم واألوریغانو المجفف وملعقتين صغیرتين من
كل من الزعتر ،وإكلیل الجبل المجفف المطحون والفلفل
األحمر المطحون.
الخلطة المكسيكية :امزج ربع كوب من مسحوق الفلفل
الحار مع ملعقة كبیرة من كل من الكمون المطحون
ومسحوق البصل وملعقة صغیرة من األوريغانو المجفف
ومسحوق الثوم والفلفل األحمر المطحون ونصف ملعقة
صغیرة من القرفة

مسجل وللحصول على مزيد من
صائي تغذية
َّ
يمكنك االنتقال إلى الموقع اإللكتروني التالي لتت ّم إحالتك إلى أخ ّ
المعلومات بشأن الطعام والتغذية.www.eatright.org :
ق ّدم ورقة النصائح هذه:
(إدخال اسم أخصّائي التغذية المسجَّل)

ّ
إن أكاديمية التغذية وعلم التغذية أكبر منظمة في العالم تض ّم
متخصصين في األغذية وعلم التغذية .وتلتزم األكاديمية بتحسين
الصحة والنهوض بمهنة علم التغذية من خالل البحث والتعليم
والمناصرة.
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