




بسم هللا الرحمن الرحيم

لنا وسع ربنا كل شئ علما على هللا توك

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين

“89األعراف   ” صدق هللا العظيم    



محمد نجيب قناوي.د.أ

جامعة –كلية الزراعة –قسم علوم األغذية 

المنيا



تخطيط الوجبات الغذائية

Meal planning:

ات هو عبارة عن تطبيق أسس الغذاء والتغذية فى إعدادالوجب

لألفراد فى مختلف الظروف ، وتتميز الوجبة الغذائية 

ة بخصائص معينة من حيث مكوناتها طبقا للعادات الغذائي

، وأسلوب العمل اليومى والمستوى االقتصادى واالجتماعى

ت ويهدف تخطيط الوجبات الغذائية إلى الحصول على وجبا

ة التى غذائية متكاملة ومتوازنة تحتوى جميع العناصر الغذائي

راعاة يحتاجها اإلنسان ،ويجب عند تخطيط الوجبات الغذائية م

كمية الغذاء التى يتناولها اإلنسان ونوعيتها خالل مراحل

.العمرالمختلفة وعند اإلصابة ببعض األمراض 



تخطـيط الوجـبات

:شروط الغذاء الصحي المتوازن•

.يةأن يحتوي كل العناصر الغذائية الضرورية بكميات كاف•

أن يحتوي كمية كافية من السوائل والمواد المالئة وأن •

.يكون سهل الهضم

.أن يكون متيسراً من ناحية الوفرة والثمن•

.مأن يكون متفقاً مع ميول المستهلكين وعاداتهم وأذواقه•

.أن يكون خالياً من المواد الضارة بالصحة•

.أن يكون متنوعاً وفاتحاً للشهية ومقبوالً حسية•



اإلعتبارات الواجب مراعاتها عند تخطيط 

الوجبات الغذائية المتكاملة 
ـ القيمة الغذائية للوجبة➢

:ـ الفئة➢

أ ـ العمر

ب ـ الجنس

ج ـ نوع العمل 

:ـ الحالة االقتصادية➢

:ـ العادات الغذائية➢

:ـ التنويع➢

:ـ الموسم➢



:يةالخطوات الواجب اتباعها عند تخطيط الوجبات الغذائ

.حساب اإلحتياجات الغذائية: أوالً •

• ً مختلفة تحويل هذه اإلحتياجات من العناصر الغذائية ال: ثانيا

اتباع إلى نظام غذائي يومي يقسم على وجبات اليوم الثالث ب

وبمعنى آخر تصميم. نظام المجموعات والبدائل الغذائية

.النظام الغذائي اليومي

• ً مراعاة المقررات الغذائية الواردة فى الدالئل : ثالثا

.اإلرشادية بخصوص المقررات الغذائية 



:أوالً ـ حساب اإلحتياجات الغذائية

ات يتم تقدير احتياجات الفرد الغذائية مع اإلسترشاد بالمقرر•

 Recommended Dailyالغذائية اليومية الموصى بها 

Dietary Allowances (RDA) ويوضع فى اإلعتبار

على وتتماإلختالفات حسب السن والجنس والطول وطبيعة العمل ،

:الوجه التالي

:ـ تقدير احتياجات الطاقة1•

كيلو وهى ضرب وزن الجسم المثالي مقدراً بال-:الطريقة البسيطةأ ـ

:جرام فى أحد المعايير السعرية المذكورة فى الجدول التالي



مستوى النشاط
الحركي العام

المستهلك)معامل النشاط 
(من الطاقة أثناء الراحة

/كالوري)احتياج الطاقة 
(كيلو جرام وزن جسم

نشاط خفيف جداً 

1.331ذكور

1.330إناث

نشاط خفيف

1.638ذكور

1.635إناث

نشاط متوسط

1.741ذكور

1.637إناث

نشاط ثقيل

2.150ذكور

1.944إناث

نشاط عنيف

2.458ذكور

2.251إناث



:وتعتمد على حساب التمثيل األساسي كما يليالطريقة الثانية ب ـ•

(جدول األوزان واألطوال المثالية)ـ حساب وزن الجسم المثالي 1

ـ حساب التمثيل األساسي2

ساعة24× الساعة /كيلو جرام من وزن الجسم المثالي/كالوري1: الذكر

ساعة24× الساعة /كيلو جرام من وزن الجسم المثالي/كالوري0.95: األنثي

.سعر لكل كيلو جرام وزن جسم مثالي لكل ساعة من ساعات النوم1طرح ـ 3

%(100و75، 50، 30)ـ إضافة مقدار الزيادة الخاص بالنشاط وهو 4

ه من التمثيل األساسي مضافاً إلي% 10)ـإضافة التأثير الحراري لتناول الطعام 5

(.معامل زيادة النشاط

ـ مجموع هذا يساوي تقريباً الحاجة اليومية من الطاقة6



حساب المقررات اليومية الالزمة 

من البروتينات والكربوهيدرات والدهون

لى بعد حساب كمية الطاقة اليومية الالزمة للفرد تقسم هذه الطاقة ع

:لغذائيةمصادرها المختلفة على النحو التالي طبقاً للدالئل اإلرشادية ا

من الطاقة الكلية للبروتين% 5-15•

من الطاقة الكلية للدهون% 25-35•

من الطاقة للكربوهيدرات% 50-65•
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سعرحرارياً 2700اليوم أى حوالي /سعراً حرارياً 2698= 38× 71–

ه تحسب كمية البروتين والدهون والكربوهيدرات فى هذه الوجبة على الوج•

:التالي

:وبذلك تكون كمية البروتين كما فى المثال•

(مستمدة من مواد بروتينية)سعراً %270 = 10× 2700

.  جراماً من البروتين670,5= 4÷ 270نحصل على 4وبقسمتها على 

:وتكون كمية الدهون•

(مستمدة من مواد دهنية)سعرات %810 = 30× 2700

جراماً من الدهون90= 9÷ 810نحصل على 9وبقسمتها على •

ات تكون كمية السعرات التي سوف تستمد من البروتين مع سعر•

سعراً 1080= 810+ 270:الدهون كاآلتي



:راتوبطرحها من السعرات الكلية، نحصل على سعرات الكربوهيد•

سعراً 1620= 2700-1080

:نحصل على كمية الكربوهيدرات4وبقسمتها على •

جرامات كربوهيدرات405= 4÷ 1620

جبة وبهذه الطريقة، يكون هذا الشخص في مثالنا هذا محتاجاً إلى و•

:غذائية مكوناتها كالتالي

اليوم/سعر2700= سعرات •

ً 67,5= بروتين • جراما

جراماً 90= دهون •

جرامات405= كربوهيدرات •

ومية تترجم هذه العناصر الغذائية إلى أطعمة تقسم على الوجبات الثالث الي•

وفى هذا الصدد نسترشد بمجموعات األغذية (. الفطور، الغذاء والعشاء)

.األساسية وبالمقررات المذكورة فى كل مجموعة وقيمتها الغذائية



:ثانياً ـ تصميم النظام الغذائي اليومي

قيمة عند تصميم النظام الغذائي اليومي، يجب معرفة حساب ال•

ة الغذائية لهذا الغذاء أي محتواه من الطاقة والعناصر الغذائي

ة التي األخري لكي يتم مقارنته ومطابقته باإلحتياجات الغذائي

:تينوهذا يتم بطريق. تم تقديرها كما ذكر في الخطوة السابقة

ء إلى وهي طريقة تقريبية ، يتم فيها اللجو-:الطريقة األولي•

ام نظام المجاميع الغذائية ويتم حساب القيمة الغذائية للنظ

.الغذائي اليومي بالتقريب

القيمة وهى الطريقة الدقيقة حيث يتم حساب-:الطريقة الثانية•

الغذائية للغذاء اليومي من خالل استعمال جداول تحليل 

.األغذية



دائل تصميم النظام الغذائي من خالل استعمال نظام المجاميع والب•

الغذائية يتم تناول كل من مجاميع الغذاء وبدائله 



-:المجموعات الغذائية األحد عشر  •

م وتضم هذه المجموعة األلبان ومنتجاتها ،مجموعة السمك واللح
ة والدواجن ،مجموعة البيض ، مجموعة البقول والمكرسات ، مجموع

ز والحبوب ومنتجاتها ، مجموعة الموالح والطماطم ،  الخب 
اء والصفراء ، مجموعة البطاطس ،  وات الخضز مجموعةالخضز

وات األخرى ،مجموعة الزيوت والدهون ، مجموعة الفواكه والخضز
.مجموعة السكريات والحلويات 

وتينات إىل أرب  ع مجموعات ىه  -:ويالحظ تقسيم الب 
.مجموعة األلبان ومنتجاتها •

.مجموعة اللحوم والدواجن واألسماك•

.مجموعة البيض•

مجموعة البقول والمكرسات •



مجموع                    ات للخضز                    وات 4تخص                    ي  وت                    م 
والفاكهة،

ز والحب       وب  ومجموع       ة  وذادي       ة واح       د  الخ       ب 
ومنتجاتها  

، مجموعة الزيوت والدهون ،
.مجموعة السكريات والحلويات



-:المجموعات الغذادية السبع -ب
وات والفاكهة إىل ثالث مجموعات ىه  -:يتم تقسيم الخضز

المجموعةةة األولةةم تلةةر ال لةةروات ال لةةرا  والرةة را   مرةةد  •

.Aل يتامين 

.Cالمجموعة الثانية تلر الموالح والطماطر  مرد  ل يتامين •

.المجموعة الثالثة تلر باقم ال لروات وال وا ه والبطاطس •

-:باإلضافة إلم 

.مجموعة األلبان ومنتجاتها-

مجموعةةةةةةة البروتينةةةةةةةات وتشةةةةةةةمأل اللحةةةةةةةوم والةةةةةةةدواجن واألسةةةةةةةماك -

.والبقولوالبيض
ز والحبوب ومنتجاتها- .مجموعة الخب 
مجموعة الدهون-



:نظام المجموعات الغذائية األربع-ج

مجموعة األلبان ومنتجاتها❑
لى تزود هذه المجموعة الجسم بمعظم ما يحتاجه من الكالسيوم، باإلضافة إ

امينات ،والبروتين ذي النوعية الجيدة والفيت" الريبوفالفين" B2فيتامين

.واألمالح المعدنية والدهون والسكريات

مجموعة اللحوم وبدائلها❑
ذي" الحيواني"تزود هذه المجموعة الجسم بكمية كافية من البروتين 

المركبة وبعض األمالح  Bالنوعية الجيدة، باإلضافة إلى الحديد وفيتامينات

اد وتتميز هذه المجموعة باحتوائها على مو. المعدنية كالفسفور والزنك

ثل الفول شبيهة باللحوم من حيث العناصر الغذائية، ولكنها نباتية المصدر م

موعة وتشمل هذه المج. والفاصوليا والبسلة الجافة وزبدة الفول السوداني

إلى لحوم األغنام واألبقار واألسماك والدواجن والطيور والبيض، باإلضافة

.والحمصالبقوليات الجافة مثل العدس والفاصوليا والبسلة والفول 



 :مجموعة الخضروات والفواكه❑

ائية تعتبر هذه المجموعة مصدراً هاماً لتزويد الجسم باأللياف الغذ

وتشمل  Cو Aوالفيتامينات والعناصر المعدنية وخاصة فيتاميني

هذه المجموعة الخضروات والفواكه بأشكالها المتعددة الطازجة 

.والمجمدة والمعصورة والمجففة

:مجموعة الخبز والحبوب-❑

 B1وهي تزود الجسم بالنشويات والبروتين واأللياف وفيتامين

.والنياسين والحديد والزنك وبتكلفة بسيطة نسبيا

..وعادة يوجد الحديد والزنك في الحبوب الكاملة



نظام قوائم بدائل األغذية -:ثالثاً 

 foodويشمل نظام قوائم بدائل األغذية

exchange lists ست قوائم هي:

.قائمة النشويات والخبز-1

3قائمة اللحوم وتتفرع منها -2

:مجموعات صغيرة

.لحوم قليلة الدهن-

.لحوم متوسطة الدهن-

.لحوم عالية الدهن-



وات- .قادمة الخضز

.قادمة الفواكه-4

ز وتتفرع منها -5 :مجموعات3قادمة اللب 

ز كامل الدسم- .لب 

ز قليل الدسم- .لب 

 خاىلي الدسم-
ز .لب 

:قادمة الدهون وتتفرع منها مجموعتان-6

.دهون مشبعة-

.دهون وبر مشبعة-

:قوادم أخرى ىهي 3باإلضافة إىل 

ي يمكن تناولها بحرية-
البهارات واألوذية الت 

.األغذية المر بة-

.أطعمة المناسبات-



مة  ن وي تدم1 ه :ق بذلم   ب 
جرامىاً 15تحتوى الكميات المحددة فى  ذىذا الئائمىة عحى  ىىوال  

70جرامىات مىن البىر تبن  تىا د الجحىم بحىوال  3من النشىويات  

 ً B1امين  تعتبىر ذىذا األغذيىة ماىدراً لحنشىويات  فيتى. سعراً ىراريىا

 األلياف الغذائية 

:ـ قائمة بدائل الححوم2

جرامىات 7من قائمة الححوم عحى  ( جم28,4)تحتوى كل ىاة 

مىىن البىىر تين  تعتمىىد كميىىة الىىدذن  الحىىعرات الحراريىىة عحىى  نىىو 

ن الححم،  تشمل الئائمة الححوم الحمراء  الىد اجن  األسىماو  الجىب

ن  البىىي ،  تىىا د قائمىىة الححىىوم  بىىدي تما الجحىىم بمىىا يحتاجىى  مىى

البىىىر تين  بع ىىىما يىىىا د الجحىىىم بالحديىىىد،  ذىىى    تحتىىىوى عحىىى 

. الكربوذيدرات  األلياف الغذائية



:ـ قائمة الخ ر ات3

جرامات 5من قائمة الخ ر ات عح  ( الحاة)يحتوى البديل الواىد 

 تعتبر . سعراً ىرارياً 25كربوذيدرات  جرامبن من البر تين  

الخ ر ات مادراً ذاماً لمعظم الفيتامينات  األم ح المعدنية 

. األلياف الغذائية

:ـ قائمة بدائل الفاكمة4

جرام من 15تحتوى كل ىاة من قائمة بدائل الفاكمة عح  

ً 60الكربوذيدرات    تعتبر الفاكمة مادراً جيداً . سعراً ىراريا

لأللياف الغذائية  بع  الفيتامينات  األم ح المعدنية



:قائمة بدائل الحبن-5

جرام من الكربوذيىدرات 12تحتوى كل ىاة من ذذا الئائمة عح  

 تعتمىىد كميىىة الىىدذن  الحىىعرات الحراريىىة . جرامىىات مىىن البىىر تين8 

.عح  نو  الحبن

:ـ قائمة الدذون6

جرامات من الدذن 5تحتوى كل ىاة من قوائم بدائل الدذون عح  

سعر ىرارى 45 



كالوري، لطفلفز دور النمو  1800نريد وضع قوادم وذادية ليوم واحدتحتوي عىل 
:يتم ذلك حسب الخطوات التالية. 

وتينات حواىلي -1 من الطاقة الحرارية، والدهون بما ال % 20-12يجب أن تؤمن الب 
ي تؤمنه المواد الكربوهيدراتية% 30يزيد عن 

 
.من الطاقة، والباق

 كالتاىلي -2
ز وتبر يتم حساب كمية الب 

ز    وتبر  360=1800×20/100=كمية الطاقة المطلوبة من الب 
ً
 حراريا

ً
سعرا

ز عىل  وتبر ز "4تقسم كمية الب  وتبر ."عدد السعرات الذي يوفره جرام واحد من الب 

ي أن القادمة يجب أن تحتوي عىل حواىلي . جراما90=360/4
جراما 90وهذا يعتز

ز كحد أع .لمبروتبر

:يتم حساب الدهون بنفس الطريقة-3

ي تؤمنها الدهون 
 .540 =1800×30/100=كمية السعر الت 

ً
 حراريا

ً
.سعرا

9جرام واحد من الدهون يعطي "جراما 60=540/9=عدد الجرامات من الدهون 
."سعرات

ز والدهون من الطاقة الكلي-4 وتبر ي يؤمنها الب 
ة للتعرف عىل يتم طرح كمية الطاقة الت 

ي تؤمنها المواد الكربوهيدراتية
كل جرام 900"=540+360"-1800.كمية الطاقة الت 

سعرات حرارية4واحد من الكربوهيدرات يعطي 
جراما225=900/4تكون كمية الكربوهيدرات المطلوبة -5



:

     225=   ذ  دم  كرب لاير  ال
هم ة ي       90=   ب 
     60=  يل  م

م  ق  بئم  غل بالمحل م -7  
ه
 م  ف حم تئم أيييم  يي ب مف

ة ين تم ك م جذ علم  م  ذ  دم  كرب لاير  المة  ب 
معىلمك م جذ علمحل مكذالم  عن ه كب 

 رصمة  يل  م عم  بر
م ؤ نه   

.    غل بالم  تر

ي للقادمة كالتاىلي -6
كيب الغذائ  يكون الب 



اللحوم، الدجاج، األسماك، 

البيض، المكسرات

حصص2-3

هاومنتجاتلباناأل

( جبناللبن، ال) 

حصص2-3

الفواكه   

حصص2-4
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هرم الدليل الغذائي

كمياتإلىباإلضافةغذائيةمجموعاتخمسعلىالدليلهذاويحتوى
.والمحلياتوالزيوتالدهونمنقليلة





ـ مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها1

ـ مجموعة الفواكة2

ـ مجموعة الخضروات3

ـ مجموعة اللحوم4

ـ مجموعة األلبان ومنتجاتها5

الدهون والزيوت واحملليات
أولغذاءباطبيعيا  موجودةتكونالتىوالسكرياتوالزيوتالدهونتشمل
ضئيلةكمياتمنهاالفردويتناولاألغذيةإلىمضافة

:الكوليسرتول
.ملليجرام200عنيوميا  المتناولةالكوليسترولكميةتزيدأالويوصى



 



الهرم الغذائى الجديد





م  جييي  
 
هلئمخو ب م  ه مم  غل ئ

يجبالتيالنسبةيوضحالمجموعاتفياللونعرض•

فياللونوعرض.األخرىللمجموعاتبالنسبةتناولها

علييدلالقمةفيوضيقهالقاعدةفيالواحدةالمجموعة

يفالجودةبنفسالواحدةالمجموعةفياألغذيةكلليسأنه

األفضلهيالكاملةالحبوبأنعلييدلالحبوبمجموعة

دسمالوالقليلةالدسمالمنزوعةاأللبانالحليبمجموعةوفي

.األفضلهي

دارمقأنأيالسلميصعدالذيالرجلفيتظهرالخصوصية•

الحركةوأنالمبذولاليوميبالنشاطمرتبطماتأكل

لتحقيقالجيدالغذاءمعضروريةأيضاهيوالرياضة

الصحة



لمجموعة اللحوم والبقو:اللون البنفسجي 

دجاجةربعأولحمقيةأو3-2عنعبارةالواحدةالحصة•

.تمكسراكوبثلثأوبقولكوبنصفأوواحدةبيضةأو

.اليومفيحصص4ــ3بهاالموصياليوميةالكمية•

معبالتبادلواستخدامهاالدسمالقليلةاللحوماختيار•

.والمكسراتوالبقولاألسماك





مجموعة الخضروات :اللون الخضراء

الحصةةة الواحةةدة عبةةارة عةةن كةةوب خضةةار غيةةر مطهيةةة أو •
نصف كوب خضار مطهية

حصص في اليوم5ــ 3الكمية اليومية الموصي بها •

ت تمثل مجموعة الخضروات وينصح بتنةاول الخضةروات ذا•
افة اللةةون األخضةةر الغةةامق، وكةةذلك البرتقاليةةة اللةةون، باإلضةة

إلى أنواع الفاصوليا واللوبياء الجافة





مجموعة الفواكة:اللون األحمر

الحصة الواحدة عبارة عن حبة فاكهة متوسطة الحجم أو •
ةنصف كوب لب الفاكهة أو ثالثة أرباع كوب عصير فاكه

حصص في اليوم4ــ 2الكمية اليومية الموصي بها •

تناول كل أنواع الفواكه•

ينصح بتناول كوبين من الفاكهة المتنوعة سواء كانت•
من تناول إلقاللطازجة أو مجمدة أو معلبة، أو مجففة مع ا

( .حيث انها قليلة في محتواها من األلياف)العصائر 





مجموعة الخبز والحبوب:اللون البرتقالي

 تشمل هذه المجموعة الخبز والحبوب واألرز والمكرونة

غير مع التوصية بتناول نصف الكمية من الحبوب الكاملة

حيث إنها تحتوي على العديد من )منزوعة القشر 

وتمد مجموعة الحبوب( واألليافالفيتامينات والمعادن

المعادن والفيتاميناتوبعضالفرد أساساً بالكربوهيدرات 

.واأللياف

 الحصة الواحدة عبارة عن شريحة خبز توست أو ربع

رغيف أو نصف كوب أرز أو مكرونة أو أي حبوب أخري

 حصة في اليوم10ــ 5الكمية اليومية الموصي بها





االلبانمجموعة:اللون األزرق

 ليب أو لبن أو زبادي حالحصة الواحدة عبارة عن كوب
جبنقية أونصف كوب حليب مكثف أو واحد أو

 حصص في اليوم3ــ2الكمية اليومية الموصي بها

استخدم األلبان الخالية الدسم أو القليلة الدسم

وبالنسبة لألفراد الذين يعانون من عدم تحمل منتجات
.الحليب، البحث عن مصدر آخر لعنصر الكالسيوم





الزيوت والدهونمجموعة:اللون األصفر

جم5الزيتمنملعقةعنعبارةالواحدةالحصة•

السعراتمن%35ــ25بهاالموصياليوميةالكمية•

اليومية

وتوالزيوالبقولياتاألسماكمنعليهابالحصوليوصى*

سمنوالالزبدمثلالصلبة،الدهونتناولمنوالحدالنباتية

والطبيعيالصناعي





الهرم الغذائى الجديد لألطفال



الهرم الغذائى الجديد لكبار السن





استبدال الهرم الغذائي بالطبق الغذائي و أطلق عليه اسم تم •

MY PLATE ) ) وهو عبارة عن طبق مقسم إلي أربعه ألوان

لطبقباإلضافه إلي دائرة زرقاء بجانب ا( بنفسجي -برتقالي -أخضر-أحمر) 

اللون االحمر-1

2/1أو -أو كمثري -أو برتقاله -أو تفاحة متوسطه -كوب فراوله أو توت 2/1)الفاكهه 

.(كوب فاكهه مجففه مثل الزبيب 4/1أو -شريحه بطيخ -كوب سلطة فواكه 

اللون االخضر-2

.(كوب شوربه خضار -نصف كوب بسله -نصف كوب بروكلي ) الخضروات 

اللون البرتقالي-3

نصف -شريحه عيش أسمر -كوب كسكسي 2/1-كوب شوفان 2/1) الحبوب 

(نصف كوب أرزأسمر -كوب مكرونه 

اللون البنفسجي-4

فرخه منزوعه الجلد 4/1-جرام لحمه بتلو 90-جرام سلمون 90) البروتين 

بيضه مسلوقه-جرام مكسرات 45-



أما اللون األزرق•

لتر لبن منزوع 4/1أو -كوب زبادي كبير ) ألبان أو زبادي •

أو نصف كوب جبنه -جرام جبنه شيدر اليت 45الدسم أو 

( .قريش

ة ويعد طبق األكل الصحي الذي طوره خبراء التغذية في كلي•

هارفارد للصحة العامة بمثابة دليالً إلعداد وجبات صحية 

، ومتوازنة سواء يتم تقديمها للتناول في المنزل أو خارجه 

ت بحيث تمأل الفواكه والخضروات نصف الطبق والبروتينا

ستحوذ والبقوليات النصف األخر باإلضافة إلى الحليب بحيث ت

لطبق الخضروات والحبوب والبقوليات على النصيب األكبر من ا

بينما البروتينات % 30بحيث تمثل كل واحدة منها على 

بجانب جزء صغير % 20والفواكه على النصيب األقل بنسبة 

.من منتجات األلبان

•)





طبئي مئحم إلي عدة أجااء تمثل المجموعات الغذائية •

٪ 30،   مجموعة الحبوبل٪ 30المختحفة بنحب مختحفة، 

٪ 20،   الفواك ٪ لمجموعة20،   الخ ر اتلمجموعة

البر تين، باإلضافة إل  دائرة صغيرة تمثل لمجموعة

قحيل أ  خالي الدسم أ  كوب نبلمثل كوباأللبانىاة

"طبئي مدعم أي ا بتوصيات إضافية مث   .الاباديمن

تنا ل "   " اجعل ناف طبئك من الخ ر ات  الفواك  

اجعل ناف ىاتك من "   " ىحيب قحيل ا  خالي الدسم

ذذا " نو  في خياراتك الغذائية"   ىبوب كامحةالحبوب

مع يةالتحكم بحجم ىاتك الغذائالتوجيمات أي ا توصي ب

.الحكر الاوديوما ستمتا  بما  التئحيل من  كمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%A9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Whole_grain&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1



