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  تنوع األغذیة بالنسبة لإلنسان
  

مختلف�ة المص�در وھ�ذه األغذی�ة  .الصحیة المتوازن�ة على األغذیة احیاة اإلنسان أساس ترتكز :تغذیة اإلنسان

  .إلى الماء واألمالح المعدنیةنباتیة إضافة  وأ حیوانیةإما أن تكون 

  

  .تنقسم األغذیة إلى ثالثة مجموعات :األغذیة تقسیم

  

  النمو أغذیة .1

 الس�مك - اللح�وم: لزاللیات الحیوانیةا 

ماع���دا  الحلی���ب ومش���تقاتھ - الب���یض -

  ...الزبدة

 الحم�ص  -الف�ول : الزاللیات النباتیة- 

 ...العدس -اللوبیا 

  

  الطاقة أغذیة .2

 المعج�����ون -الس�����كر  :الس�����كریات - 

  ...العسل

 العج�������ین - الخب�������ز :النش�������ویات - 

  ...األرز

 الش�������حوم  -الزب�������دة  :ال�������دھنیات- 

 ...لنباتیةالزیوت ا

  

  الوقایة أغذیة .3

 الغ�����الل  :الفیتامین�����ات واألم�����الح- 

المیاه  -الخضر الطازجة والمطبوخة 

  ...ملح الطعام -المعدنیة 
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  .على أغذیة النمو وأغذیة الطاقة وأغذیة الوقایةشتمل إذا ا امتوازنو االغذاء صحی ویعتبر

عل�ى أن�واع في الیوم التي یجب أن تشتمل  مرات 3تناولھا اإلنسان ة التي یھي كمیة األغذی :الوجبة الغذائیة

د إتب��اع بم��ا یتطلب��ھ الجس��م م��ن غ��ذاء یتأك�� ولك��ي تف��ي الوجب��ة} وقای��ة|  طاق��ة|  نم��و وبن��اء{:ألغذی��ة الثالث��ةا

   :صائح التالیةنال

م�واد بن�اءة وطاقی�ة ووقائی�ة م�ع تنویع األغذیة في كل وجبة لیتحصل الفرد على ما یحت�اج إلی�ھ جس�مھ م�ن  -

  .اء واألمالح والفیتامیناتالم

تناول كمیة من الغذاء تتناسب مع النش�اط والس�ن والج�نس، فكلم�ا ازداد النش�اط ازدادت حاج�ة الجس�م إل�ى  -

  .وه یتطلب كمیات كافیة من األغذیة البناءةكما أن الجسم في فترة نم الطاقة،

  

  عادات غذائیة حسنة

  :طریقة تناول الطعام

ب�ل یج�ب أن  .أن تم�أل مع�دتك بالطع�ام یكف�يال  لكي یحصل جس�مك عل�ى تغذی�ة س�لیمة،

. حت�ى یك�ون م�ن الس�ھل ھض�مھ تأكل في ھدوء وعل�ى مھ�ل، وأن تمض�غ الطع�ام جی�دا،

  .على المائدة وفي المطبخ أیضا كما یجب مراعاة النظافة التامة،

  

  :تناول الطعامأوقات 

ع��دد كبی��ر م��ن األطف��ال ی��أكلون 

س�����اعة م����ن س�����اعات ف����ي أي 

  .وھذا خطأ النھار،

الھام��ة، أن تتن��اول  فم��ن األم��ور

إفط�����ارا جی�����دا قب�����ل الخ�����روج 

ال یثق�ل  م خفی�ف،اأم�ا ف�ي المس�اء، فیكف�ي تن�اول طع�. ف�ي الوق�ت الغ�ذاء مناسبة جبةللذھاب إلى المدرسة وو

  .المعدة قبل النوم
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  :سناناأل

  

  

  

  

بتنظیفھ�ا بالفرش�اة بع�د ك�ل  ،عل�ى أس�نانك س�لیمة دائم�ا المحافظةلذلك یجب  یجب مضغ الطعام مضغا جیدا،

  .وتسبب لألسنان تسوسا وأمراضا بقایا الطعام التي تبقى بین األسنان، تفسد بسرعة،ف .وجبة

  

  :المشروبات

شرب الماء ضروري ألن الم�اء ھ�و أس�اس الحی�اة وتن�اول مش�روبات أخ�رى ال یق�ل 

ویج�ب االمتن�اع ع�ن ش�رب  .المناس�بةة عن الطعام، لذلك یجب اختیار الس�وائل أھمی

  .وأفضل شراب لنا جمیعا ھو الحلیب .السوائل شدیدة البرودة

  

ومن العادات الغذائیة الحسنة، الحرص على تناول فطور الصباح قبل ال�ذھاب 

أن یحتوي خاص�ة عل�ى أغذی�ة طاقی�ة  ویجب المدرسة أو القیام بأي نشاط، إلى

م�ع تف�ادي  }...عص�یر غ�الل  -عس�ل  -قھ�وة  -زب�دة  -خب�ز  -حلیب { وواقیة

  .تاإلكثار من أكل الحلویا




