
This resource was developed by Lina Breik, an Accredited Practicing Dietitian from Melbourne, Australia (June 2013)  
 

 االتغذيیة االموصى بهھا في ررمضانن
 

 
يیتعرضض نظامم ااألكل عند ااإلنسانن خاللل شهھر ررمضانن إإلى تغيیيیر مهھم . االتغذيیة االصحيیحة مهھمة لكي تساعد على 

االمناسب أأوو نتيیجة لإلفرااطط في ااألكل . ليیس هھھھناكك  رمشاكل صحيیة قد تنشأ من إإختيیارر االطعامم غيی أأيي  منع حدووثث
صحي متوااززنن . ة للتغذيیة في ررمضانن بل مجردد نهھجقوااعد خاص  

 
 فيیما يیلي الئحة أأوو أأفكارر تساعدكك على االبدء برمضانن صحي :

 
. لتكن االوجبة االتي تتناوولهھا قبل االفجر (االسحورر) االوجبة ااألكبر 1  
  
ركبة لكي تعطيیك قوةة مستداامة خاللل ساعاتت االصيیامم االطويیلة ووتكسبك ملربوهھھھيیدررااتت اااالك تحتويي عع تلك االوجبةدد

 أأمعاء صحيیة .
ربو هھھھيیدررااتت مثل :االك  

  )ملتي غريینتعددد أأنوااعع االحنطة  (ر)  وواالمااألسم( االكامل االخبز  •
وواالشوفانننن) وواالعصيیدةة اااالنخالة (أأوولل بر •  
أأررزز بسماتي  •  
االعدسس ووسوااهه من االبقولل •  

 
 

 لإلحتفاظظااألططعمة االغنيیة بالبرووتيین مثل االلحم وواالدجاجج وواالسمك وومشتقاتت ااأللبانن وواالبقولل  على ملتددعهھا تشكما 
مثل : عضالتك وو أأيیضك ؛كتلة ب  

االلحم االخالي من االدهھھھونن أأوو االدجاجج أأوو االسمك •  
االبيیض  •  
االبذوورر من االمكسرااتت أأوو حفنة •  
كوبب من االعدسس أأوو االفاصوليیا  •  

 
من  كوبب من االماء ووصحن صغيیربحبتيین أأوو ثالثث من االتمر وو . إإبدأأ إإفطارركك مع ووجبة صغيیرةة عند االغرووبب 2
ووهھھھو تقليید نبويي وويیعطي ددفعة فورريیة من االسكر وواالماء لكي يیوقف جوعك وويیمنع ااإلفرااطط في ااألكل في  حساءاال

االوجبة االرئيیسيیة .  
 

ووووجبة ااإلفطارر فالطعامم لن  ووجبة االغرووبب االصغيیرةةعشر ددقائق على ااألقل بيین  من خمس إإلى . أأتركك فترةة 3
؛ إإنهھ تقليید نبويي لكي تؤدديي االصالةة في هھھھذاا االوقت .يیهھربب منك   

 
  لمساعدتك على ااإلحتفاظظ بوتيیرتك جيیدااً  . تناوولل االطعامم ببطء وواامضغهھ 4

 
أأوو االسواائلشربب االماء ؛ شربب االماء ؛ شربب االماء .  5  

ملم  250أأيي كوبانن من االماء ( "كل ساعة تشربب كوبيین ر االسواائل ووهھھھي "أأننططريیقة جيیدةة لمساعدتك على تذك
ليیتر من االسواائل تجعلك  2.5تكونن قد إإستهھلكت  ؛ إإذذ أأنك بعد خمس ساعاتت من االغرووبب تساوويي كوباً ووااحدااً)
مرتويیاً بشكل جيید .  
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. يینبغي أأنن يیطبق نموذذجج صحن االطعامم االصحي على ووجبة عشائك لكي تساعدكك على ااإلحتفاظظ بالتوااززنن بيین 6  
االكربوهھھھيیدررااتت وواالبرووتيین وواالخضارر .       

 
ل : االلحم وواالبيیض وواالبقولل وواالسمكبرووتيین (مث.  1  
كربوهھھھيیدررااتت (مثل : ااألررزز وواالمعكروونة وواالبطاططس).  2  
)ططاززجة(مطبوخة أأوو رر خضا.  3  
 
 
  

 
 

 
 

تيیارر؛ إإنهھ من االمهھم أأنن تطفئ جوعك باإلخبعد ساعتيین من تناوولل االعشاء . من االمرجح أأنن تشعر بالجوعع  7  
؛ من االممكن أأنن يیكونن االخيیارر االصحي كاآلتي : االتقليیديیة االصحي قبل ااإلنغماسس في تناوولل االحلويیاتت      

غراامم من االلبن (االزبادديي) قليیل االدسم 200 – 100 •  
  ةونحبوبب كاملة /جبنة / سندوويیش من سمك االتسنطة  •
حبتيین من االفاكهھة االطاززجة  حبة إإلى •  
كوبب حليیب قليیل االدسم  •  
حفنة من االمكسرااتت  •  
شارر (خالل من االملح وواالزبدةة )االف •  
عصيیر االفاكهھة االطاززجج •  
مع االجبن قليیل االدسم  "فيیتا بريیت " بسكويیت •  
معجونن االحمص مع غصونن االخضارر  •  

 
. تجنب قدرر ااإلمكانن ااألططعمة االتاليیة : 8  

تشعر بأنك بطيیئ وومتعبااألططعمة االمقليیة االتي تجعلك  •  
االملح وواالطعامم االذيي يیحتويي على نسبة عاليیة من االملح •  
عمة االتي تحتويي على االسكر االمكررر االتي االتي تزووددكك بالطاقة االمستديیمة ااألطط •  

 
ااألددوويیة بشكل منتظم فإنهھ من  يینمن مرضض مزمن أأوو كنت تأخذ نتعانيیحامالً أأوو ترضعيین ططفلك أأوو . إإذذاا كنت  9  

. من حلولل ررمضانن  مع ططبيیبك قبل شهھر أأوو شهھريین خطتك لرمضانن يقشاالمهھم أأنن تنا      
 

:أأهھھھداافك االصحيیة لشهھر ررمضانن   
 

1  .  
 

2  .  
 

3  .  
 
 
 
 

أأخصائي االتغذيیة :  
 
 

ررقم االهھاتف :  
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