سلسلة توعوية حول الغذاء والصحة
ضمن نشاطات مشروع نظام معلومات األمن الغذائي في محافظات طوباس وبيت لحم والخليل
إعداد
معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)
0202
لفيم ودراسة انعدام األمن الغذائي واألسباب وراء الحالة الصحية التغذوية لألسر الفمسطينية ،يقوم معيد األبحاث
التطبيقية – القدس (أريج) وبدعم من التعاون االسباني – القدس بتنفيذ مشروع بعنوان " نظام معمومات األمن الغذائي
في محافظات طوباس وبيت لحم والخميل" والذي ييدف إلى دراسة  07تجمع فمسطيني في محافظات طوباس وبيت
لحم والخميل ،وذلك من خالل تطوير نظام معموماتي لألمن الغذائي لممساىمة في عممية التخطيط المستقبمي السميم

وتطبيق المسوحات ميدانية يتخمميا مسوحات دم والبرامج التطويرية والبرامج التوعية ونشاطات اإلغاثة.

وعميو تم ومن خالل ىذا المشروع إعداد مادة توعية تختص في مجال الصحة والتغذية السميمة لما لذلك من أىمية
بالغة لمحد من أسباب سوء التغذية والمساىمة في تحسين واقع األمن الغذائي في مجتمعاتنا الفمسطينية .وسوف
تختص مجمة البيئة والتنمية بنشر سمسمة من المقاالت التغذوية الصحية لتزويد المجتمع الفمسطيني بالمزيد من
المعمومات والمعرفة العممية المتعمقة بمجال الصحة والتغذية السميمة وبشكل سيل لتشمل المواضيع المختمفة التي
طرحيا المشروع من خالل الكتيبات والدورات التدريبية والفالشات التمفزيونية لتشمل مواضيع الصحة السميمة والغذاء
المتوازن وفقر الدم والبدائل الغذائية الجيدة والسيمة؛ صحة األم الحامل والمرضع وصحة الطفل والرضاعة والتغذية
التكميمية؛ صحة الشباب والمسنين واألمراض التغذوية؛ المواد الحافظة والتصنيع الغذائي المنزلي وأىميتو والسعرات

الح اررية مع التركيز عمى النصائح العامة لكل موضوع.
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الحلقة األولى

الغذاء المتوازن والهرم الغذائي
الغذاء المتوازن  :ىو الغذاء القادر عمى إعطاء الجسم النمو والتطور والطاقة الالزمة لحفظ خاليا الجسم واألنسجة،
والذي يحتوي عمى جميع العناصر الغذائية األساسية الخمسة

كالبروتينات والنشويات والدىون واألمالح المعدنية إضافة إلى
كمية كافية من الماء لضمان استمرار الحياة بشكل سميم.

الهرم الغذائي ىو الخطوة األولى التي تدل كل شخص وترشده
إلى ما سيأكمو كل يوم ،حيث انو عبارة عن مثمث يحتوي عمى

قوائم األغذية وكمما اتجو اليرم نحو القمة كمما تكون كمية الطعام

الواجب تناوليا اقل.

مصادر الغذاء المتوازن من خالل الهرم الغذائي:

يمكن توفير مكونات الغذاء المتوازن الخمسة لإلنسان من خالل

تناول مجموعات الغذاء التالية:
الهرم الغذائي

 ) 1مجموعة الحبوب (  11-6حصص يوميا )  :تعتبر ىذه المجموعة مصددر غندي لمبدروتين والمدواد الكربوىيدراتيدة
والفيتامينات المختمفة ،كما أن أفضل أنواع الحبوب ىي التي لم تتعرض ألي عممية إزالة لمقشور كونيا غنية جدا
باألليدداف؛ حيددث أن الحصددة الواحدددة تعددادل :ربددع رغيددف خبددز  ،أو ثمددث كددأس أرز  ،أو حبددة بطاطددا متوسددطة

الحجم.

 ) 2مجموعة الخضار والفواكو (  5-3حصص يوميا ) :تعتبدر الخضدار والفواكدو غنيدة بدالمواد المعدنيدة والفيتاميندات
إضدافة الحتوائيددا عمدى األليدداف التددي تسداعد عمددى الشدبع وكددذلك الوقايددة مدن اإلمسدداك؛ حيدث أن الحصددة الواحدددة

من الخضار تعادل حبدة خضدار ،أو كدأس سدمطة ،أو نصدف كدأس خضدار مسدموقة ،أمدا بالنسدبة لحصدة الفواكدو:
تعادل الحصة الواحدة حبة فواكو متوسطة الحجم أو نصف كأس عصير.
 ) 3مجموعددة المحددوم واألسددماك والبدديض (  3-2حصددص يوميددا )  :تعتبددر ىددذه المجموعددة غنيددة جدددا بددالبروتين الددالزم
اسددتخدامو فددي النمددو مددن المحددوم الحم دراء والدددواجن واألسددماك والبدديض ولحددوم األعضدداء الداخميددة (مثددل :الكبددد)
والبقوليات؛ والحصة الواحدة تعادل قطعة لحم أو دجاج أو سمك بحجم البيضة  ،وبيضة الدجاج الواحدة تعادل

حصة واحدة أو نصف كوب مطبوخ من العدس أو الحمص أو الفاصوليا أو الفول.
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 ) 4مجموعة الحميب ومشتقاتو (  3-2حصص يوميا )  :تشمل ىذه المجموعة
الحميب والجبن بأنواعو و المبن؛ حيث أن الحصة الواحدة تعادل كأس حميب
 ،أو قطعتين من الجبنة بيضاء( 66غرام )  ،أو ممعقتين لبنو  .وتأتي أىمية
ىذه المجموعة كمصدر لمغذاء المتوازن الحتوائيا عمى نسبة عالية من

الكالسيوم والفسفور الضروريين لنمو العظام واألسنان.
 ) 5مجموعة الدىون والزيوت (تستخدم باعتدال وبكميات قميمة)  :تتضمن ىذه

المجموعة الزيوت والزبدة والسمن النباتي والسكريات والحمويات ،كما تشمل

بعض التوابل الغنية بالدىون مثل المايونيز؛ ونحتاج إلى تناول ممعقة كبيرة
يوميا.
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