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لتغذية  �لأ�سا�سيان  �مل�سدر�ن  هما  و�ملـــاء؛  �لطعام 

�جلــ�ــســم وتــقــويــتــه، لــكــّن كــثــري�ً مــن �لأطــعــمــة �لتي 

على  بل  غذ�ئية؛  قيمٍة  ــة  �أيّ على  حتتوي  ل  نتناولها 

كال�سّكرّي  �سحية؛  م�ساكل  �إىل  ـــوؤّدي  ت �لعك�ض؛ 

ــذلــك؛ يــجــب �خــتــيــار �لأطــعــمــة  و�أمـــر��ـــضِ �لــقــلــب، ل

من  كاٍف  قدرٍ  توفري  على  �لقادرة  و�ملتو�زنة  �ل�سحّية 

�لقيمة �لغذ�ئية للج�سم.

�سيدتي �جلميلة..

عند قدوم ف�ضل �ل�ضتاء؛ قومي بتعوي�ش ج�ضمك عن �لفيتامينات 

�ملوجودة يف �لأطعمة �لتي كان ج�ضمك ل يرغبها يف ف�ضل �ل�ضيف، 

وربات  ويف �لتقرير �لتايل نقف مع خبري �لتغذية “�ضبحي �ليازجي” 

بيوٍت على �أنو�ع و�أطعمة متنح �لدفء وتعالج �أمر��ش �ل�ضتاء.

�أجمعت �ملر�أة �لفل�ضطينية �أنها تقوم بطهي �ملاأكولت �لتقليدية 

كالب�ضارة و�حلم�ضي�ش و�جلري�ضة و�ملفتول �ملجفف �ملطهو بالب�ضل 

�لأولد،  يتناولها  �لتي  �لعد�ش؛  د�ضمة  عن  ناهيك  و�لطماطم، 

ول  �ل�ضتاء،  ف�ضل  يف  طهيها  تتعّمد  �لتي  �ل�ضاخنة؛  و�لوجبات 

ميكنها �لتنازل عن �ضنعها ثالث مر�ٍت على �لأقل يف ف�ضل �ل�ضتاء. 

موؤّملني �ل�ضّحة �ملعافّية من �لأمر��ش؛ خا�ضًة لفتيات �جليل �جلديد.

و�لن�ضاء -من �جليل �ل�ضابق- كّن �أكرث �ضحًة من �جليل �حلايل؛ و�للو�تي 

�أ�ضبحن يكافحن عدد�ً من �مل�ضاكل �ل�ضحّية، و�ل�ضغط و�ل�ضكر. 

 ،
ّ
�ل�ضحي بالغذ�ء  �لهتمام  عدم  منها:  �أ�ضباٍب؛  لعّدة  ذلك  ويعود 

حر�ريٍة  �ضعر�ٍت  على  حتتوي  �لتي  �ل�رسيعة؛  �لوجبات  نظام  و�تباع 

كثريةٍ؛ مما يوؤّدي �إيل زيادة �لوزن؛ �لأمر �لذي يت�ضّبب باأعر��ٍش مر�ضيٍة 

م�ضاحبٍة؛ كتثاقٍل يف حركة �جل�ضد، و�أمٍل يف �لأقد�م... وغريها من 

�لأعر��ش؛ �لتي جتعل �مل�ضاَب بها مرهقاً و�أكرث ميالً للر�حة.  

يف �ل�ستاء.. �لطعام �لأكرث  لذةً..!

تع�ضق  عاماً   35 �لعمر  من  �لبالغة  عا�ضي”  �أبو  “�ضماح  �ل�ضيدة 

�ل�ضيف،  ف�ضل  من  تنوعاً  �أكرث  �أنها  وترى  �ل�ضتاء،  ف�ضل  �أكالت 

�لفول  �ملكّونة من  “�لب�ضارة”  ��ضمها  �أكلًة �ضعبيًة  حتب  “�ضماح” 

�ملجرو�ش و�مللوخية �ملجففة.  تقول: “�أخربتني �أمي قدمياً باأنها حتتوي 

�أحد  وتُعّد  �ل�رسطان،  �أمر��ش  مقاومة  على  تعمل  مركبات  على 

�لدو�فع لعمل �لقلب ب�ضكٍل �ضليم، وب�ضوؤ�يل لها: هل يرغُم �أولدك 

على �أكالت �ل�ضتاء  �ل�ضعبية؟ لتقول: عندما �أقوم بطهي �لعد�ش 

و�لب�ضارة يظل �لطبيخ كما هو، فاأنا وزوجي فقط من ياأكلها؛ رغم 

�أّن هذه �لأطعمة ذ�ت فو�ئد كبرية”.

�ل�ضتاء؛  ف�ضل  دخول  “مع  �إنه  فتقول  عاماً(   48( “�أم حممد”  �أما 

�أبنائها؛ �لذين ل يرغبون  ت�ضبح عائلتها يف حالٍة من �ل�رس�ع، بني 

بتلك �لأكالت؛ خا�ضًة �خلبيزة و�لب�ضارة و�ل�ضلق مع �لعد�ش، وزوجها؛ 

ف�ضل  طيلة  منها  ُحرم  �أن  بعد  با�ضتمر�ر؛  تناولها  ل  يُف�ضّ �لذي 

�ملجّفف؛  �لقمح  من  �مل�ضنوع  �لك�ضك؛  �أكلة  �أن�ضى  ول  �ل�ضيف، 

فهي  �مل�ضلوق؛  و�حلم�ش  �لزيتون  وزيت  �لثوم  عليه  يُ�ضاف  و�لذي 

جمعت بني مكّوناٍت مفيدةٍ بكرثة للج�ضم”.

�ل�ضيدة “�ضعيدة” ربّة منزٍل؛ تقول: “يف ف�ضل �ل�ضتاء؛ تكون �ضوربة 

ة ع�ضٍق مع �أبنائي؛ خا�ضًة  �لعد�ش �ضيدة �ملائدة؛ فهي حُتاكي ق�ضّ

لة  يف �جلّو �ملاطر؛ حيث لها قيمٌة غذ�ئيٌة، �أو هي من �لوجبات �ملف�ضّ

لدى �لنا�ش يف �ل�ضتاء”. 

�أ�ضافت “�ضعيدة”: “فاأطعمة ف�ضل �ل�ضتاء �أكرث تنوعاً، ول يعرُف 

�أّن  خا�ضًة  وفو�ئدها،  �ملمّيزة   �أكالته  مع  تعاي�ش  من  �إل  قيمتها 

معظم �أكالت �ل�ضتاء ل يرغب �جل�ضم بتناولها يف �ل�ضيف؛ مثل: 

�لب�ضارة و�خلبيزة و�حلما�ضي�ش و�ملجّدرة.. فهي �أطعمٌة حتمي �جل�ضم 

من �لكثري من �لأمر��ش وتعطيه �لدفء.

عند �ضوؤ�يل لها: هل حتّبني �أكالت  �ل�ضابّة �لع�رسينية “�ضمر �أحمد” 

على  ب�ضدة،  �أرغبها  “ل  تقول:   و�لب�ضارة؟  �لعد�ش  مثل:  �ل�ضتاء؛ 

بفو�ئد  �قتناٍع  على  �أنني  رغم  �ملتنّوعة،  �ل�ضيف  �أطعمة  عك�ش 

قدمياً  �ل�ضّن  كبار  �ضحة  �أّن  ذلك  على  و�ل�ضاهد  �ل�ضتاء،  �أطعمة 

كانت �أف�ضل بكثريٍ من �ضّحة جيلي؛ نظر�ً لنت�ضار �ملطاعم، وتعّودنا 

�مل�رسوبات  عن  �أ�ضتغني  ل  لكّني  �لتح�ضري،  �رسيعة  �لأكالت  على 

تو�ضيني  د�ئماً  �أمي  و�ملرمرية.   و�ليان�ضون  �لبابوجن  مثل  �ل�ضاخنة؛ 

ب�رسبها؛ فهي حتميني من �إ�ضابتي بالإنفلونز� �أو �لزكام”.

ماذ� ناأكل يف ف�سل �ل�ستاء..؟!

�أّن “�لغذ�ء �ملعتمد  يوؤكد لنا �أخ�ضائي �لتغذية “�ضبحي �ليازجي” 

�لأمر��ش،  �لأول من  �لكمّية هو �حل�ضن  ولي�ش  �لنوعية  على فكرة 

تعزيز  ت�ضاهم يف  و�لتي  �ملغذيّة؛  و�ملو�د  �لفيتامينات،  تناول  فيجب 

نظام �ملناعة”.

ويو�ضي �لأخ�ضائي “�ليازجي” بتناول �لأغذية �لغنّية بفيتامني �ضي، 

كالكيوي و�لربتقال و�لليمون.

�أما عن �لأغذية �لتي حتافظ على حر�رة �جل�ضم؛ دون �أن توؤّدي �إل زيادة 

�لوزن؛ فين�ضح بتناول �ل�ضوربات �ل�ضاخنة؛ مثل: �لعد�ش و�لطماطم 

�أو �ضوربة �خل�رسو�ت؛ فهي ت�ضاعد يف �حلفاظ على �لوزن، و�حلماية 

من �أمر��ش �ل�ضتاء. 

“�لطبق  بـ  �لعد�ش  ح�ضاء  “�ليازجي”  �لأخ�ضائي  و�ضف  حيث 

�لأحمر  �ل�ضاي  �إل  بالإ�ضافة  �لكبرية،  �لغذ�ئية  بقيمته  �لعمالق” 

 مبانعات �لتاأك�ضد؛ 
ّ
�لتقليدي، ��ضتمتع بكوٍب من �ل�ضاي �لأ�ضود �لغني

�لتي متنع من �لإ�ضابة باللتهابات، وتعالج بع�ش �لأمر��ش. 

طقو�ٌض �ستوية

م�ضدر  فهي  �لطعام؛  على  �ملر�أة  تُ�ضيفها  �لتي  �لتو�بل  عن  �أما 

وزجنبيل،  وقرنفل  بقرفة  �لطعام  تتبيل  طاقٍة للج�ضم، حيث ميكن 

و�لثوم؛ لحتو�ئهما على م�ضاد�ت فريو�ضات  �لب�ضل  و�لرتكيز على 

وبكترييات وطفيليات. �أي�ضاً تناول �لبطاطا �حللوة؛ �لغنّية بالألياف 

وم�ضاد�ت �لأك�ضدة؛ و�لتي تعطي �إح�ضا�ضاً بال�ضبع. 

�لتنبيه  �ل�ضود�ين، ويجب  و�لفول  و�للب  باأنو�عها،  �ملك�رس�ت  كذلك 

�أن  ويجب  �ل�ضمنة،  لتجّنب  �لأغذية؛  هذة  يف  �لإفر�ط  عدم  على 

، حيث 
ّ
تتنا�ضب �ل�ضعر�ت �لكلّية �ملتناولة مع �ملجهود �لبديّن �ليومي

�إل و�ضفٍة لي�ضت جديدةً؛ لكن لها فو�ئد �ضحية؛  �أ�ضار “�ليازجي” 

تناول �لتني و�لزيتون معاً؛ �إذ ذكرت يف �لقر�آن �لكرمي، ومتّ �كت�ضاف �أّن 

هذه �لو�ضفة تُعّد مبثابة معجزةٍ لالإن�ضان.  
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