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كيف تقّوي صحتك

  This information is available in several languages

بإمكانك أن تحصل هنا عىل النصائح والدعم

من بني الخطوات األوىل املهمة لتغيري عادات الطعام هناك التوصل إىل قناعة حول ما هي األشياء التي 
يأكلها املرء وملاذا يأكلها أو ملاذا ال يأكلها. هل تأكل ألنك تشعر بالحزن أو السعادة أو األمل أو امللل؟ 

أنظر الرابط أدناه إذا كنت تريد الحصول عىل النصائح والدعم أو معلومات لتغيري عادات الطعام لديك.

مركز الرعاية الصحية الذي تتبع له
vgegion.se

1177
se.1177 تواصل هاتفي عىل الرقم 1177

املرشد الصحي عىل خط مبارش
بإمكانك أن تقابل مرشدك الصحي عن طريق الهاتف الجوال.

نزّل التطبيق لقاء الرعاية لشخيص Mitt vårdmöte واحجز موعدك
vgregion.se/ halsocoach

مصلحة الدولة لشؤون األغذية    
slv.se

التدقيق عىل الحقائق
انجريد الرسون، خبرية األغذية الرسيرية، أستاذ مساعد

يونيو )حزيران( 2019: شبكة األنشطة النافعة للصحة للرعاية الصيحة والطبية، قطاع فسرتا جوتاالند

مالحظات

عادات الطعام الصحية



Källa: Livsmedelsverket

➜

➜

➜

الطعام يعترب من األجزاء املهمة يف الحياة

هناك العديد من األساليب لتناول الطعام الصحي. ينطلق هذا الكتيب من توصيات التغذية 
يف دول الشامل ويناسب معظم الناس. إذا كنت تعاين من مرض ما فيمكن أن تكون بحاجة إىل 

نصائح خاصة عن الطعام من نظام الرعاية الصحية والطبية.

ماذا تأكل؟
إن مفتاح عادات الطعام الجيدة يكمن يف تناول الطعام بشكل صحي وكميات معقولة 

ومبحتويات متغرية. عن طريق تناول أشكال مختلفة من الطعام يسهل عليك إعطاء جسدك ما 
يحتاج إليه ليك تشعر بحسن الحال.

تظهر الصورة أدناه كيف يحتاج عدد كبري من الناس إىل تغيري عادات الطعام لتناول الطعام 
بشكل صحي. كام أن التغريات الصغرية ميكن أن تعطي فرقا كبريا. ميكن أن يتعلق األمر مثال 
تناول املزيد من الفواكه عىل شكل وجبة خفيفة بني الوجبات أو عىل شكل سلطة فواكه. إن 

اختيار السمك بصورة أكرب مثال لوجبة الغداء / العشاء أو وضع السمك عىل السندويش.

زيادة

خرضوات
بقوليات

فواكه ومثار

سمك ومحاريات

مكرسات وبذور

تحديد 
منتجات 

اللحوم واللحم 
األحمر 

مرشوبات ومواد 
غذائية تحتوي عىل 

سكر مضاف

ملح

خمر

تبديل

منتجات الحبوب من 
 دقيق أبيض مغربل

زبدة، دهون طعام 
 تحتوي عىل الزبدة

فيتا ومنتجات األلبان

إن خطر التعرض ملرض من أمراض القلب والرشايني يقل إذا تعاطيت كميات كبرية من 
الفواكه والخرضوات والسمك والحبوب الكاملة والدهنيات الجيدة وأن ال تتعاطى كميات 

كبرية من الخمر,

ميكن الحول دون وقوع عدد كبري من حاالت الرسطان عن طريق عادات طعام جيدة 
وأنشطة جسدية ووزن طبيعي.

عىل أساس هارفارد يت. اتش. شان

مدرسة الصحة العامة

تؤثر عادات الطعام عىل الصحة عىل كل من األمد القريب والبعيد. كام أن التغريات 
الصغرية ميكن أن تعطي فرقا كبريا.

متى تأكل؟
إن قيام املرء بأكل وجبات الطعام بصورة منتظمة، مثال وجبات اإلفطار والغداء والعشا ورمبا وجبة 

خفيفة بني الوجبات يف مواعيد منتظمة قدر اإلمكان تساعد املرء عىل تناول كميات معقولة من 
الطعام وتجنب االشتهاء غري املرغوب للطعام. وحتى بالنسبة للشخص الذي يحتاج إىل زيادة وزنه 

نويص بوجبات طعام يف مواعيد منتظمة.

من املعتاد إن يؤدي تناول وجبة اإلفطار كل يوم إىل انتظام تناول وجبات الطعام األخرى.

كيف تأكل؟
إن تناول كميات قليلة أو كثرية من الطعام يؤدي إىل 

مشكالت صحية. يحتاج إىل كميات معقولة من الطعام 
ليك يعمل بصورة الجسم صحيحة.

إن أسلوب الطبق يبني كيف يحصل املرء بكل بساطة 
عىل توازن جيد بيم مختلف أنواع الطعام عندما يقوم 

بتشكيل وجبة طعام. ال يلزم أن يكون الطعام موزعا 
بالشكل املبني يف الصورة بل أن هذا األسلوب ميكن 

تطبيقه عىل كل أشكال وجبات الطعام، أشكال الحساء، 
اليخني، السندويشات أو السلطات.

إذا أردت تخفيض وزنك فيمكن أن تضيف املزيد من 
الخرضوات وتقليل املكونات األخرى. إذا كنت متارس 

التامرين الجسدية بصورة كبرية أو تريد أن يزداد وزنك 
فبإمكانك تناول املزيد من النشويات ورمبا تضيف بعض 

الدهن أو تضيف تعقيبة بعد وجبة الطعام.


