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القوت املنخفض النشوايت ،هو ببساطة نظام غذائي يعتين ابلتقليل من تناول النشوايت (السكرايت) ،مثل األطعمة احملالة ابلسكر،
واملكرونة واخلرب ،واستبدال األطعمة احلقيقية الغنية ابلربوتني والدهون الطبيعية واخلضروات هبا.
لقد أظهرت الدراسات أن األنظمة الغذائية املنخفضة النشوايت تسهم يف إنقاص الوزن وحتسني مؤشرات الصحة العامة ،وكل منا تقريباً قد

داع حىت لتعداد السعرات احلرارية أو استعمال منتجات
صادف يف حياته شخصاً أو أكثر قد جنح ابلفعل يف حتقيق ذلك .2إنه ليس هناك ٍ
خاصة .فلماذا الرتدد إذن بشأهنا؟

 1مالحظة :النشوايت = الكربوهيدرات = السكرايت.
 )2لقد أثبتت الدراسات احلديثة اآلن فعالً أن القوت املنخفض النشوايت يفوق األنظمة الغذائية األخرى كلها يف الفعالية.
هااتن الدراستان املأخوذاتن من كربى اجملالت الطبية العاملية تظهران زايدة يف نقص الوزن وحتسن مؤشرات الصحة العامة عند االنتظام على القوت املنخفض
النشوايت:
•

جملة إنكلرتة اجلديدة للطب الباطين :2008 ،إنقاص الوزن ابستعمال القوت املنخفض النشوايت ،أو قوت البحر األبيض املتوسط ،أو القوت
املنخفض الدهون.

معشاة عن أتثريات القوت املنخفض النشوايت والقوت املنخفض الدهون.
• جملة حوليّات الطب الباطين :2014 ،دراسة ّ
وقد ظهرت نتائج شبيهة لتلك يف التحليل الفوقي (حتليل ميتا) جلميع البحوث املتعلقة ،كما يظهر على سبيل املثال يف هذه الدراسة:
بلوس ون  : 2015التداخل الغذائي لتدبري البالغني املصابني بفرط الوزن والسمنة :مقارنة القوت املنخفض النشوايت مع القوت املنخفض الدهون ،حتليل فوقي
(ميتا).
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 .1مقدمة
إن ما نعنيه ابلقوت املنخفض النشوايت هو أن عليك تناول كمية أقل من النشوايت وكمية أكرب من الدهون .وهذا ما ميكن أن يطلق عليه
أيضاً "محية خفيضة النشوايت كثرية الدهون" ( )LCHFأو احلمية الكيتونية.
لقد قيل لنا لسنوات طويلة أن الدهون مضرة بصحتنا ،وبينما خدعنا بذلك فقد امتألت رفوف األسواق مبنتجات احلمية املنخفضة الدسم
واخلالية من الدسم ،واليت كثرياً ما تكون مشبعة ابلسكر .لقد كان ذلك خطأً كبرياً ،تزامن مع بداية وابء السمنة الذي اجتاح العامل.
لقد أظهرت الدراسات والبحوث اآلن أنه ليس مثة ما يدعو للخوف بشأن الدهون .إن الشحوم هي صديقتنا (اعرف ملاذا ،الرابط

ابإلنكليزية) .عند اتباع محية خفيضة النشوايت ،فإنك تقلل من تناول السكرايت والنشوايت ،وتتناول بدالً من ذلك أطعمة لذيذة وشهية
حىت تشبع ،ومع ذلك تفقد وزنك.

كيف يعمل ذلك؟ عندما تتجنب تناول السكر والنشوايت ،يستقر مستوى السكر يف دمك ،ويهبط مستوى هرمون األنسولني ،املسؤول
عن ختزين الدهون يف جسمك .هذه العملية تزيد من حرق الدهون وجتعلك تشعر ابلشبع أكثر ،فيقل تناولك للطعام وينقص وزنك.3
لقد أثبتت الدراسات أن تناول الغذاء املنخفض النشوايت جيعل إنقاص الوزن أسهل ،كما ينقص مستوايت سكر الدم ،وله منافع أخرى
أيضاً.

األساسيات
• تناول :اللحم ،والسمك ،والبيض ،واخلضروات اليت تنمو على سطح األرض ،والدهون الطبيعية (مثل الزبدة)
• جتنب :السكر ،واألطعمة النشوية؛ مثل اخلبز ،واملكرونة ،واألرز ،والبقوليات ،والبطاطا
نس
تناول الطعام عندما تكون جائعاً ،حىت تشعر ابلشبع .هكذا ببساطة .ال حتتاج إىل عد السعرات احلرارية أو وزن الطعام الذي تتناوله .وا َ
كل ما يتعلق ابملنتجات املصنعة املنخفضة الدسم أو اخلالية من الدسم.
ستجد يف موقعنا مئات الوصفات لألطعمة اليت ميكنك تناوهلا ،تف ّقد قائمتنا على هذا الرابط (ابللغة اإلنكليزية).

 )3هل يبدو ذلك رائعاً بصورة تفوق التصديق؟! الكثري من الناس يظنون ذلك يف البداية ،لكنهم يصدقونه ابلفعل عندما خيتربونه أبنفسهم .إن وزن جسمنا خيضع
لتنظيم هرموين دقيق .عندما نتناول كميات أقل من النشوايت فإن مستوى سكر الدم ينخفض ،وينخفض معه مستوى األنسولني احمل ّفز لتخزين الدهون .وهذا جيعل
اجلسم حيرق الدهون الفائضة بسالسة أكرب ،دون اإلحساس ابجلوع أو االضطرار لتعداد السعرات احلرارية.
ملزيد من املعلومات (الروابط ابللغة اإلنكليزية):
كيف تعمل النشوايت؟
دراسات علمية على القوت املنخفض النشوايت

من هم الذين ال ينبغي هلم اتباع محية صارمة منخفضة النشوّيت؟
إبمكان معظم الناس اتباع أي نوع من محيات الغذاء املنخفضة النشوايت مباشرة .لكن يف احلاالت الثالثة التالية ينبغي اتباع بعض
اإلرشادات التحضريية أو التكيفية:
• إذا كنت تتناول أدوية لعالج مرض السكر ،مثل األنسولني
• إذا كنت تتناول أدوية لعالج ارتفاع ضغط الدم
• إذا كنت امرأة حامالً أو مرضعاً
إذا مل تكن ضمن اجملموعات املذكورة أعاله ،فامحد هللا ألنك جاهز للبدء إذن ،عظيم!

ابدأ بسرعة
إذا كنت تريد البدء فوراً وكنت تريد جعل األمر سهالً ،فما عليك إال االشرتاك بتحدي إنقاص النشوايت اجملاين ملدة أسبوعني .أو احلصول
على خطط الوجبات الكاملة وقوائم التسوق والكثري غري ذلك عرب االشرتاك بتجربة العضوية اجملانية لفرتة حمدودة من الزمن.

يف ستني اثنية
هل تبدو احلمية املنخفضة الدهون معقدة؟ تف ّقد دليلنا اإلرشادي املرئي يف ستني اثنية (ابللغة اإلنكليزية).

 .2ماذا أتناول يف احلمية املنخفضة النشوّيت؟
يف هذا القسم سوف تتعلم ابلضبط ما ميكنك تناوله يف احلمية املنخفضة النشوايت ،سواء كنت تفضل اإلرشادات املرئية ،أو قوائم الطعام
املفصلة ،أو الوصفات الشهية ،أو الدليل اإلرشادي املبسط للبدء.
دعنا نبدأ مع دليل مرئي سريع للحمية املنخفضة النشوايت .هذه هي جمموعات الطعام األساسية اليت ميكنك تناول الكمية اليت تشاء منها
حىت حتس ابلشبع:

تشري األرقام املذكورة إىل عدد غرامات النشوايت القابلة للهضم لكل  100غرام ( 3,5أونصات) .األلياف غري حمسوبة ،ميكنك تناول
القدر الذي تشاء من األلياف.
كل األطعمة اليت تظهر يف الصورة أعاله حتوي أقل من  %5من النشوايت ،وااللتزام هبذه القائمة جيعلك تبقى على محية صارمة عن
النشوايت حبيث ال يزيد تناولك هلا عن  20غراماً يف اليوم.
مفصلة ابألطعمة اخلفيضة النشوايت (ابللغة اإلنكليزية)
قائمة ّ

حاول أن تتجنبها
هنا قائمة ابألطعمة اليت عليك جتنّبها عند االلتزام حبمية منخفضة النشوايت ،وكلها أطعمة ومشروابت غنية ابلسكر والنشا .كما ترى ،هذه
األطعمة حتوي الكثري من النشوايت.

تشري األرقام املذكورة يف الصورة إىل عدد غرامات النشوايت القابلة للهضم لكل  100غرام ( 3,5أونصات) ،ما مل يُذكر غري ذلك.
مفصلة ابألطعمة اليت ينبغي جتنبها (ابللغة اإلنكليزية)
قائمة ّ

ماذا تشرب؟

ماذا نشرب إذن يف محية النشوايت؟ املاء رائع ،وكذلك الشاي والقهوة .ال تستعمل احمللّيات .ال أبس إبضافة بعض احلليب أو القشدة
(لكن احذر من قهوة الالتيه!).
النشوايت (ابللغة اإلنكليزية)
انظر قائمتنا الكاملة لألشربة منخفضة
ّ

النشوّيت
املصورة لألطعمة املنخفضة
ا
الدالئل اإلرشادية ا
اخلَضروات

ما هي اخلضروات اجليدة؟ إليك قاعدة سهلة جداً:
• اخلضروات اليت تنمو على سطح األرض هي خضروات منخفضة النشوايت ،وميكن تناوهلا حبرية.
• اخلضروات اليت تنمو حتت سطح األرض حتوي املزيد من النشوايت ،وعليك احلذر من اإلفراط يف تناوهلا ،وخاصة البطاطس.
وكما أن لكل قاعدة شواذ ،فلننظر سوايً إىل التفاصيل.

اخلضروات اليت تنمو على سطح األرض

تشري األرقام املذكورة يف الصورة إىل عدد النشوايت الصايف لكل  100غرام ( 3.5أونصات).

اخلضروات اليت تنمو حتت سطح األرض

كل األرقام تشري إىل نسبة النشوايت الصافية (النشوايت الصافية = النشوايت املهضومة ،أي كل النشوايت ما عدا األلياف) .هذا يعين أنه
لكل  100غرام ( 3,5أونصات) -وهو ما يعادل وزن حبة واحدة من الطماطم تقريباً -من وزن نوع اخلضروات فإنه هناك العدد املذكور
من غرامات النشوايت.

على سبيل املثال ،حتوي حبة الطماطم الواحدة على حوايل  3غرامات من النشوايت .يزن رأس القرنبيط الواحد أكثر من ذلك بكثري ،رمبا
بعشرة أضعاف ،فهو حيوي إذن عشرة أضعاف الرقم املذكور وهو  4غرامات ،أي  40غراماً من النشوايت.

هل الحظت الفرق بني اخلضروات اليت تنمو فوق سطح األرض وتلك اليت تنمو حتت سطح األرض؟
ميكنك تناول اخلضروات اليت حتوي أقل من  %5من النشوايت حبرية نسبياً ،ما مل تكن ملتزماً حبمية صارمة عن النشوايت (احلمية

الكيتونية) ،فتناول من اخلضروات املنخفضة النشوايت ما تشاء إذا كنت ملتزماً حبمية تسمح أبكثر من  20غراماً من النشوايت يف اليوم.
إذا كنت متبعاً حلمية كيتونية صارمة (أقل من  20غراماً من النشوايت يف اليوم) فرمبا جيدر بك أن تكون حذراً يف تناول بعض أنواع

اخلضروات ،وخاصة الطماطم والفلفل احللو ،فتلك اخلضروات ترفع استهالكك من النشوايت سريعاً فوق احلد املسموح به وهو العشرون

غراماً يف اليوم .إن حبة واحدة متوسطة احلجم من الفلفل احللو قد حتوي  8-6غراماً من النشوايت املهضومة.

اخلضروات العشرة املفضلة حلمية النشوّيت

ها هي أفضل عشر خضروات ميكنك تناوهلا أثناء اتباع محية خفيضة النشوايت ،وهي لذيذة ومغذية وال حتوي إال القليل من النشوايت.
لقد رتبناها حبسب شعبيتها وكثرة استعماهلا يف وصفات محية النشوايت اخلاصة.
تشري األرقام املذكورة يف الصورة إىل عدد النشوايت الصايف (النشوايت الصافية = النشوايت املهضومة ،أي كل النشوايت ما عدا األلياف)
لكل  100غرام ( 3.5أونصات).
حيضر منه أرز القرنبيط وهريس القرنبيط .انظر املزيد
 .1القرنبيط 4 :غرامات .األيقونة النموذجية للخضروات املنخفضة النشوايتّ .
 .2امللفوف (ال ُك ُرنب) 3 :غرامات .طعام عظيم .انظر املزيد

 .3األفوكادو :غرامان .ليس فقط منخفض النشوايت ،لكنه غين ابلدهن املغذي .ميكن تناوله أبي طريقة تتخيلها ،حىت أن أتكله
لوحده ،رمبا مع بعض املايونيز .انظر املزيد
 .4الربوكلي 4 :غرامات .إحدى اخليارات الرائعة األخرى ،ويصلح بديالً عن املكرونة ،أو األرز ،أو البطاطا .انظر املزيد

 .5القرع الصيفي 3 :غرامات .جرب مقايل القرع الصيفي أو رقائق القرع الصيفي .يستعمل أيضاً يف صنع املكرونة املنخفضة
النشوايت .انظر املزيد

 .6السبانخ :غرام واحد فقط .وهو من اخلضروات القليلة النشوايت جداً ،وميكن تناوله بطرق متنوعة .انظر املزيد
 .7اهلِليون :غرامان .لذيذ ومغ ٍّذ وقليل النشوايت .انظر املزيد
اخلس 4 :غرامات .انظر املزيد
.8
ا

 .9اللوبياء (الفاصوليا اخلضراء) 4 :غرامات .انظر املزيد
ُ .10ك ُرنب بروكسل 5 :غرامات .انظر املزيد

البازالء والذرة واحلمص والعدس والكينوا

البازالء والذرة والفول ال تنتمي إىل جمموعة اخلضروات وحتتوي على نشوايت أكثر من اخلضروات .كن حذراً يف تناوهلا عند التزامك حبمية

صارمة عن النشوايت ،وتناول منها أقل القليل أو امتنع عنها مطلقاً .معظم هذه الثمار تصنف ضمن احلبوب أو البقوليات وليست خيارات

جيدة ضمن احلمية عن النشوايت.

احلبوب والسكرّيت الصرفة

ال يعترب القمح من اخلَضروات ،فهو ينتمي إىل جمموعة احلبوب .وكل طعام يعتمد على دقيق القمح حيتوي الكثري من النشوايت السريعة

اهلضم .جتنّب كل الطعام املعتمد على القمح قدر اإلمكان عندما تتبع محية النشوايت .املنتجات املصنوعة من دقيق القمح الكامل هي أقل

سوءاً ،إهنا تشبه استعمال املرشح الواقي عند تدخني السيجارة.

اخلبز واملكرونة واألرز والبسكويت إخل كلها ليست خضروات ،إهنا نشوايت.
شراب الذرة احمللى ابلفركتوز (سكر الفاكهة) هو املكون السكري الذي يُستعمل لتحلية األشربة الغازية ،وهو مستخلص من النبات (الذرة)،

لكنه ال يصنّف كخضروات ،ويقيناً ليس شراابً جيداً ملن هم على محية النشوايت.

الفواكه والعنبياات (التوتياات) اخلفيضة السكرّيت
ما هي أفضل وأسوأ الفواكه وأنواع التوت املناسبة للتناول عند اتباع محية منخفضة النشوايت؟ هاك اجلواب ابختصار :ال أبس بتناول معظم
أنواع التوت بكميات معتدلة ،لكن الفواكه هي حلوايت الطبيعة املليئة ابلسكرايت .ملزيد من التفاصيل ،أنظر يف األسفل ،ستجد اخليارات
املنخفضة السكرايت على اجلهة اليمىن.

ِ
العنَبياات (التوتياات)

متثّل األرقام نسبة الس ّكرايت القابلة للهضم ،أي النشوايت الصافية (دون حساب األلياف).
هذا يعين أن كل  100غرام من التوت مثالً ( 3,5أونصات أو ثالثة مدود تقريباً ،وامل ّد هو ملء اليد) حتوي الرقم املذكور من غرامات

النشوايت (السكرايت).

ميكن تناول كميات حمدودة من التوت األمحر أو األسود أو الفراولة عند اتباع محية صارمة عن النشوايت ،وإبمكانك تناول ما تشاء منها
عند اتباعك املذهب املعتدل من احلمية اخلفيضة النشوايت.
حيتوي التوت الربي على كمية أكثر قليالً من السكرايت ،فال تكثر من تناوهلا ،وعند اتباعك احلمية الصارمة عن النشوايت فإنه ال ميكنك
تناوهلا إال يف أحيان اندرة بكميات قليلة.

الفواكه

ماذا عن الفواكه؟ كما ترى فإن كل الفواكه حتتوي على كميات ال أبس هبا من النشوايت (ومعظمها بصيغة سكرية) .هذا هو السبب الذي
جيعل طعم الفاكهة حلواً على اللسان! إهنا حلوى الطبيعة.
لسهولة املقارنة فإن األرقام كلها تعرب عن عدد السكرايت القابلة للهضم يف كل  100غرام ( 3,5أونصات) من الفاكهة.
حتتوي تفاحة متوسطة احلجم بوزن  150غراماً على ما يقارب  18غراماً من السكرايت (النشوايت).

ما هو القدر املسموح تناوله من الفاكهة؟
عند االلتزام حبمية كيتونية (أقل من  20غراماً من النشوايت يف اليوم) فإنه من األفضل لك جتنب الفواكه ،أو تناول القليل من التوت ،أو

فاكهة صغرية مثل الربقوق أو حبيت كرز ،يف املناسبات السعيدة .إبمكانك تناول ما شئت من اخلَضروات بدالً عن الفاكهة ،فاخلضروات
حتتوي كل العناصر املغذية اليت توجد يف الفاكهة ،بدون كل تلك السكرايت.

حىت عند االلتزام ابحلمية املعتدلة عن النشوايت ( 50-20غراماً يومياً) فإن عليك احلذر من تناول الفاكهة ،فال تتناول أكثر من حبة

فاكهة يف اليوم.

عند اتباع احلمية املرتاخية ( 100-50غراماً يومياً من النشوايت) فإن إبمكانك تناول حبتني أو ثالثة من الفاكهة يومياً ،إذا كان ذلك هو
مصدرك اليومي األكرب من النشوايت.

كما ترى ،حيتوي املوز والعنب على أكرب كمية من السكرايت يف جمموعة الفواكه.

ضلة حلمية النشوّيت
الفواكه العشرة املف ا

دعنا نرى ما هي أفضل اخليارات املتاحة لتناول الفواكه عند اتباع محية قليلة النشوايت .ستجد يف القائمة أدانه خيارات رائعة مرتبة تنازلياً
حبسب كمية السكرايت الصرفة (النشوايت الصرفة هي القابلة للهضم ،أي كمية النشوايت اجململة انقصة األلياف) لكل مقدار (حبة معتدلة
من الفاكهة أو نصف كوب).
 .1توت العُلايق األمحر :نصف كوب ( 60غراماً) حيوي  3غرامات من النشوايت.

 .2توت العلايق األسود :نصف كوب ( 70غراماً) حيوي  4غرامات من النشوايت.
 .3الفراولة :نصف كوب ( 100غرام) حيوي  6غرامات من النشوايت.

 .4التوت الربي :نصف كوب ( 50غراماً) حيوي  6غرامات من النشوايت.

الربقوق :حبة معتدلة احلجم ( 80غراماً) حتوي  6غرامات من النشوايت.
ُ .5

 .6املندرين (اليوسفي) :حبة معتدلة احلجم ( 75غراماً) حتوي  7غرامات من النشوايت.
 .7الكيوي :حبة معتدلة احلجم ( 70غراماً) حتوي  8غرامات من النشوايت.
 .8الكرز :نصف كوب ( 90غراماً) حيوي  9غرامات من النشوايت.

الشمام :كوب واحد ( 160غراماً) حيوي  11غراماً من النشوايت.
.9
ا

الدراق :حبة متوسطة احلجم ( 150غراماً) حتوي  13غراماً من النشوايت.
 .10ا
حتتوي حبة الربتقال املتوسطة احلجم على حوايل  15غراماً من النشوايت ،وحبة التفاح املعتدلة على حوايل  18غراماً ،وحبة املوز املعتدلة

على  25غراماً من النشوايت (السكرايت).

أليست الفاكهة غذاء طبيعيا؟

يظن الكثري من الناس أن الفاكهة طبيعية متاماً ،لكن الذي جيهله الكثريون أن الفواكه اليت تصطف اليوم على أرفف األسواق ال تشبه يف
ٍ
شيء الفاكهةَ اليت ُوِجدت يف قدمي الزمن .ملاذا تبدو الفاكهة واخلضروات خمتلفة عما كانت عليه يف املاضي؟ (املقال ابللغة اإلنكليزية)

أسوأ اخليارات

تبقى الفاكهة ابلطبع خياراً أفضل من كثري من أنواع احللوى واملسليّات ،كالكعك احمللّى والسكاكر .كل الفواكه ،حىت املوز ،حتوي كميات
أقل بكثري من السكرايت من هذه اخليارات السيئة.

املكسرات
ا

متثّل األرقام نسبة الس ّكرايت القابلة للهضم ،أي النشوايت الصافية (دون حساب األلياف).
املكسرات ( 3,5أونصات أو ثالثة مدود تقريباً ،وامل ّد هو ملء اليد) حتوي الرقم املذكور من غرامات
هذا يعين أن كل  100غرام من ّ

النشوايت (السكرايت).

األفضل واألسوأ
املفضلة (اليت تظهر على ميني الناظر إىل الصورة) وهي جوز الربازيل وجوز البقان وبندق املكاداميا ميكن تناوهلا بكل
إن اخليارات الثالثة ّ

أرحيية حىت عند االلتزام ابحلمية الكيتونية .هذا يعود إىل أن تلك األصناف الثالثة غنية جداً ابلدهون املغذية ومشبعة جداً حبيث يستحيل

اإلكثار من تناول النشوايت عند التهامها.

ميكنك االستمتاع ابألصناف املذكورة يف وسط الصورة ابعتدال من قبل معظم األشخاص املتبعني حلمية النشوايت.
املكسرات إذا كنت حتاول إنقاص
أسوأ اخليارات هي اليت تظهر على اليسار ،وهي الفستق والبالذر (الكاجو) .كن حذراً عند تناول هذه ّ
وزنك أو التعاجل من داء السكري ،ألنك ستجد غرامات النشوايت ترتاكم بسرعة يف جسمك عند تناوهلا .إن ملء قبضتني من الكاجو

تعادل وزن  20غراماً ،وهو احلد األقصى املسموح بتناوله من النشوايت يف احلمية الصارمة عن النشوايت (احلمية الكيتونية).

امللح
املكسرات عند تناوهلا .انتبه من أن هذا غالباً ما جيعلك تتناول املزيد مث املزيد منها لكبح مجاع اإلحساس
جيد معظم الناس لذة يف متليح ّ
ابجلوع ،وهذا سينقص ابلتأكيد من سرعة إنقاص وزنك .يفضل أن تسكب زبدية صغرية من املكسرات ،وأال تتناول من الكيس الكبري

مباشرة لكي تضع حداً لنفسك.

املكسرات هنا
الوصفات الشهية اليت حتتوي على ّ

اخليارات األسوأ

تبقى املكسرات ابلطبع خياراً أقل سوءاً من املسلّيات األخرى كرقائق البطاطا أو احللوايت املصنعة .كل املكسرات (حىت الكاجو) حتتوي

على نشوايت أقل بكثري من هذه اخليارات السيئة.

ها هي قائمتنا ألفضل سبع مكسرات ،مرتبة تصاعدايً حبسب كمية النشوايت اليت حتتوي عليها.
 .1جوز الب اقان (اجلوز األمريكي) :حيتوي كل  100غرام ( 3,5أونصات أو ثالثة مدود) على  4غرامات من النشوايت الصافية.
 .2جوز الربازيل :حيتوي كل  100غرام على  4غرامات من النشوايت الصافية.
 .3املكاداميا :حيتوي كل  100غرام على 5غرامات من النشوايت الصافية.
 .4الفول السوداين :حيتوي كل  100غرام على  7غرامات من النشوايت الصافية.
 .5البُندق :حيتوي كل  100غرام على  7غرامات من النشوايت الصافية.
 .6اجلَوز :حيتوي كل  100غرام على  7غرامات من النشوايت الصافية.

 .7اللاوز :حيتوي كل  100غرام على  10غرامات من النشوايت الصافية .ميكنك طحن اللوز واحلصول على دقيق اللوز ،الذي يعترب
بديالً جيداً عن الدقيق النشوي العادي بسبب طعمه املقبول ،وهو أحد املكوانت الرائجة يف وصفات محية النشوايت لصنع شىت

أنواع املخبوزات.

الصلصات والدهون املنخفضة النشوّيت
ما هي أفضل وأسوأ خيارات الصلصات والدهون عند اتباع احلمية املنخفضة النشوايت؟ إنه سؤال هام ابعتبار أن احلمية املنخفضة
النشوايت تعتمد على الدهون كمصدر أساسي بديل إلمداد اجلسد ابلطاقة( .التفاصيل من هنا)
حلسن احلظ ،هناك أطنان من اخليارات اللذيذة واملشهية ،ابإلضافة إىل بعض اخليارات غري املستحبة .ملزيد من التفصيل ،أنظر الصورة أدانه،
ستجد اخليارات املنخفضة النشوايت عن جهة اليمني.

تشري األرقام املذكورة يف الصورة إىل عدد النشوايت الصايف لكل  100غرام ( 3.5أونصات) .حتتوي األطعمة امللونة ابألخضر على أقل من
 %5من النشوايت ،وهي األطعمة املقبولة للحمية القاسية عن النشوايت ،اليت تسمى ابحلمية الكيتونية
الحظ أن هذه أرقام تقريبية ،وأهنا قد ختتلف ابختالف مواصفات املنتج .لكي تكون مطمئناً ،اقرأ ملصقة احلقائق التغذوية خلف املنتج.

األشربة املنخفضة النشوّيت
يعترب املاء الذي أنعم هللا به علينا أفضل األشربة قاطبة ،وهو ال حيتوي على أي نشوايت ،كما هو حال الشاي والقهوة اخلاليني من السكر
املضاف .انظر الصورة أدانه ملزيد من التفصيل عن حمتوايت األشربة املختلفة من السكرايت.

املشروابت الغازية اخلالية من السكر ،هل احمللايات الصناعية جيدة أم ال؟
تصنع املشروابت الغازية اخلالية من السكر إبضافة حمليات صناعية إلكساهبا الطعم احللو ،مثل األسبارتيم ،أو السوكرالوز ،أو األسيسلفام ك
أو أوراق الستيفيا .يعتقد الكثريون أن هذه املشروابت جيدة وخالية من السعرات احلرارية .لكن األمر ليس بتلك البساطة ،ألن هذه احمللّيات
الصناعية هلا مشكلتها الصحية اخلاصة.
أوالً ،احملليات الصناعية ال تقطع ذلك اإلحساس املستمر ابحلاجة إىل تناول السكرايت ،وهذه معضلة جتعلك تدمن على األطعمة احملالّة
يصعب عليك تذوق طعم احلالوة الطبيعية للطعام احلقيقي .اثلثاً ،أظهرت بعض الدراسات أن االنتقال من تناول هذه
ابلسكر .اثنياً ،هذا ّ

املشروابت الغازية إىل املاء يسبب فقد الوزن ،رمبا بسبب أن هذه املشروابت تزيد من مستوايت األنسولني ،وابلتايل ختزين الدهون يف اجلسم.

ابختصار ،رمبا كانت املشروابت الغازية املخصصة للحمية أقل سوءاً من املشروابت الغازية احملالة ابلسكر ،لكن إذا استطعت أن تتوقف

متاماً عن تناول املشروابت الغازية وتستمتع بطعم املاء احلقيقي فإن هذا هو يقيناً أفضل ما ميكنك عمله.

املفصلة للمشروابت املنخفضة السكرّيت
القائمة ا
الشراب

كمية السكرّيت
(غ)

كمية الشراب
(مل)

مالحظات

املاء

0

املاء مع الليمون

0

الشاي

0

كل مكعب سكر يضيف  4غرامات

القهوة

0

إضافة احلليب تضيف  3-1غرامات

املشروب الغازي اخلايل من السكر

0

احملليات الصناعية هلا مشكالت صحية أخرى.

ماء جوز اهلند

9

250

عصري اخلضروات

11

250

احلليب

11

250

حليب الصواي

12

250

قهوة الالتيه

15

350

شاي الكمبوتشا

10

350

عصري الربتقال

26

250

مشروب الطاقة

28

250

ماء الفيتامينات

32

350

الشاي املثلج

32

350

املشروب الغازي

39

350

خمفوق الفراولة البارد (مسوثي)

36

350

خيتلف املقدار حبسب املكوانت.

القهوة املثلجة (فرابوتشينو)

50

350

مزيج احلليب البارد (ميلك شيك)

60

250

احذر من مجيع مشروابت القهوة احملالّة.

خيتلف املقدار ابختالف املكوانت .إضافة الفاكهة تزيد
مقدار السكرايت.

هذا هو متوسط أنواع الشاي التجارية .يرتاواح مقدار
شاي الكمبوتشا املع ّد يف البيت حبسب وقت التخمر،
وقد يكون أقل يف السكرايت من النوع التجاري.

الوصفات وخطة الوجبات
تصفح قائمتنا اليت حتوي أكثر من  400وصفة شهية (ابللغة اإلنكليزية) أو توجه إىل خطة الوجبات املنخفضة النشوايت ملدة  14يوماً ملزيد

من اإلهلام.

ما هو مقدار التخفيض املطلوب يف تناول النشوّيت؟
كلما تناولت كمية أقل من النشوايت ،كلما انعكس ذلك بصورة أفضل على وزنك وعلى مستوى سكر الدم عندك .حنن ننصح أبن تتبع
احلمية أبكرب قدر من الصرامة اليت تستطيعها .عندما تصل إىل مرحلة الرضا عن وزنك وصحتك ،عندها ميكنك توسيع دائرة خيارات الطعام
إن شئت.
ها هي ثالثة مناذج مما ميكن أن تبدو عليه الوجبة املنخفضة النشوايت ،حبسب مقدار النشوايت الذي تنوي تناوله يومياً:

وجبة كيتونية

صارمة ( 0-20غراما يف اليوم)

وجبة معتدلة

( 20-50غراما يف اليوم)

وجبة متحررة

( 50-100غراما يف اليوم)

 .3املنافع الثالثة املرتقبة من محية النشوّيت
هاك بعض الفوائد اليت ستجنيها بعد اتباع محية منخفضة النشوايت ،وهي مثبتة ابلعلم وابلتجربة:
• فقد الوزن
• الشفاء من مرض السكري من النوع الثاين
• تسكني اجلهاز اهلضمي
• التخفيف من اللهث وراء السكرايت
• فوائد أخرى
قائمة ابلفوائد اجملتمعة (ابللغة اإلنكليزية)
قصص النجاح (ابللغة اإلنكليزية)

 .4اإلرشادات والنصائح حول احلمية املنخفضة النشوّيت
جلعل محية النشوايت بسيطة وممتعة ،حتتاج إىل تعلم بعض املهارات اجلديدة .مثالً ،كيف تطبخ اإلفطار املنخفض النشوايت الذي حتبه؟
كيف تتناول املزيد من الدهون؟ ما الذي ينبغي مراعاته عند تناول الطعام خارج البيت؟

ها هي مجيع اإلرشادات اليت حتتاجها.

اإلفطار
يعد اإلفطار وقتاً رائعاً لتناول وجبة منخفضة النشوايت .من الذي ال يشتهي تناول البيض مع
اللحم؟ يف احلالة النادرة اليت قد جتيب فيها ب"أان" ،فإن هناك خيارات أخرى ال حتوي البيض

على اإلطالق.
هناك خيار مفضل آخر للبعض ،وهو كوب من القهوة ،حيث أن الكثري من الناس امللتزمني حبمية
النشوايت الغنية ابلدهون قد ال يشعرون ابحلاجة لتناول اإلفطار أصالً .وهذا بال شك يوفر عليهم

الكثري من الوقت.

هناك العديد من اخليارات األخرى ،الشهية والسريعة التحضري يف آن معاً!

الوجبات الرئيسية
إذن ،ماذا عن الغداء والعشاء؟ ميكنك على سبيل املثال تناول شىت أطباق اللحم ،أو السمك ،أو
الدجاج ،املصحوبة أبلذ اخلَضروات والصلصة الغنية الكاملة الدسم .هناك آالف البدائل.
تف ّقد هذا الدليل لتعلم طرق حتضري ألذ الوجبات املنخفضة النشوايت!

بدائل عن البطاطا ،واملكرونة ،واألرز
من الذي حيتاج إىل تناول األصناف النشوية عندما يتوفر لديه هريس القنّبيط أو أرز القنّبيط؟ أم

الصنف الرائع املع ّد من الكرنب األخضر املقلي ابلزبدة؟.

ابختصار ،هناك العديد من البدائل الرائعة عن األطعمة الغنية ابلنشوايت ،وهي ألذ طعماً وأكثر

فائدة للصحة.

الوجبات اخلفيفة
سوف ترى أنك لن حتتاج يف كثري من األحيان إىل تناول وجبات خفيفة ،حيث ستبقيك محية
النشوايت يف حالة أطول من الشبع.
لكن إذا أحسست ابلرغبة يف تناول وجبة خفيفة فإن إبمكانك تناول اجلنب ،أو املكسرات ،أو
اللحم البارد (الالنشون) ،أو حىت بيضة .هناك العديد من اخليارات املذهلة.

اخلبز
هل تعاين من أوقات عصيبة عندما تبقى بعيداً عن اخلبز؟
هناك بدائل جيدة وأخرى سيئة .نصيحة :جيدر بك أن تبتعد عن تناول اخلبز "قليل السكرايت"
الذي يباع على أرفف البقاالت واألسواق! وهنا ستجد الشرح والبديل عن ذلك.

كيف تتناول املزيد من الدهون
يعترب الدهن مادة غذائية دمسة ومشبعة ،وحمسناً بديعاً ملذاق الطعام .لكن كيف حتصل على ما
يكفيك منه يف وجبتك؟ وما الكمية اليت حتتاجها حقاً؟ أي لكي حتس ابلشبع ويتالشى

إحساسك ابجلوع.

تعلم كل ذلك يف هذا الدليل اإلرشادي.

جتنب املنتجات املخصصة للحمية
إحدى األخطاء اليت يرتكبها الراغبون يف احلمية هي أن ُخيدعوا ابلتسويق األخاذ ملنتجات "محية

النشوايت" اخلاصة .تذكر دوماً :إن تناول الغذاء منخفض النشوايت إلنقاص الوزن جيب أن يكون
مبنياً دائماً على طعام حقيقي وطبيعي .إن سائر املنتجات اليت يروج هلا أبهنا منخفضة السكرايت

مثل الشوكوالتة واحللوى واملكرونة واخلبز غالباً ما تكون جمرد طعام قمامي جيري تسويقه إبعالانت

خادعة .تعلم املزيد

كيف جتعل غذائك املنخفض النشوّيت رخيص الكلفة
ليس على املنتجات املنخفضة النشوايت أن تكون ابهظة الثمن .يف هذا الدليل سوف تتعلم كيف
جتعل محيتك ال تكلفك أكثر من نقود زهيدة.
ابلقليل من التخطيط والتحضري اجليد ميكن أن توفر الكثري من النقود.

 .5اآلاثر اجلانبية احملتملة للحمية املنخفضة النشوّيت
عندما تتوقف عن تناول األطعمة الغنية ابلسكر والنشا فجأة كالديك البارد (تعبري ابللغة اإلنكليزية يعين اإلقالع املفاجئ بعد اإلدمان على
شيء ما) فإن جسمك قد يعاين من بعض اآلاثر العارضة نتيجة التكيف اجلديد مع نظام غذائي خمتلف عما عهده من قبل .معظم الناس
يشعرون أبعراض خفيفة ال تستمر معهم إال بضعة أايم .وهناك دائماً طرق للتقليل منها.
اخليار اآلخر هو تقليل تناول السكرايت (النشوايت) ابلتدرج شيئاً فشيئاً ،على مدى عدة أسابيع ،لتقليل اآلاثر اجلانبية احملتملة .لكن

الطريقة السريعة لإلقالع رمبا تكون اخليار األفضل ملعظم الناس .إن استبعاد معظم النشوايت والسكر يؤدي إىل فقدان سريع للوزن خالل

أايم .رمبا يكون هذا النقص يف معظمه عبارة عن سوائل فقدها اجلسم ،لكنه يشكل دافعاً رائعاً للهمة حنو املضي قدماً يف احلمية.
سأذكر هنا بعع األعراض اجلانبية اليت قد حتصل عندما تبدأ ابتباع محية فورية قاسية منخفضة النشوايت:

احملرضة
النزلة الوافدة َّ
إهنا أكثر األعراض اجلانبية شيوعاً ،وهي ما جيعل الناس يشعرون ابلضعف خالل يومني
أو ثالثة من بداية احلمية.

وها هي أعراضها الشائعة :الصداع – التعب – الدوخة – الغثيان اخلفيف – اهلياج.
هذه األعراض تزول سريعاً ما إن يتكيف اجلسم ويبدأ إبحراق الدهون ،وهي ختتفي عادة
خالل أسبوع على األكثر.

إن سبب حدوث هذا هو أن األطعمة الغنية ابلسكر والنشا تزيد من احتباس السوائل يف
جسمك .عندما تتوقف عن تناول األطعمة الغنية ابلنشوايت السكرية فإنك تبدأ بفقدان
املاء الفائض عرب كليتيك .قد يسبب هذا حدوث بعض اجلفاف وفقد امللح يف األسبوع األول ،قبل أن يتكيف اجلسم ،مما يسبب األعراض
املذكورة أعاله.
تستطيع ختفيف حدوث هذه األعراض بتناول املزيد من السوائل وزايدة امللح يف الوجبات بصورة مؤقتة .أحد اخليارات اجليدة هي تناول طبق
من احلساء (الشوربة) مرة أو مرتني يومياً .هذا كفيل إببقاء أعراض النزلة الوافدة احملرضة يف أخف حاالهتا أو عدم ظهورها أصالً.
تعلم املزيد

قضاّي أخرى تتعلق حبمية النشوّيت
بعيداً عن النزلة الوافدة ،هناك مخس أعراض شائعة نسبياً قد يصاب هبا املبتدئون هبذه احلمية .العديد منها ميكن جتنبه أيضاً ابإلكثار من
تناول السوائل وملح الطعام (مثل طبق أو طبقني من احلساء يف اليوم).

هناك أمور أخرى ميكنك القيام هبا لتقليل حدوث أي مشكالت ،اضغط عليها لتقرأ املزيد إذا واجهتك أي من هذه املشكالت :آالم الربلة
(ابطن الساق) – اإلمساك – ننت النفس (رائحة الفم الكريهة) – خفقان القلب – ضعف األداء البدين
مشكالت أخرى أقل شيوعاً :أخطار حمتملة عند اإلرضاع – مشكالت املرارة – فقد الشعر املؤقت – ارتفاع مستوى الكوليسرتول –

الطفح الكيتوين  -النقرس

اخلرافات السائدة حول النظام الغذائي املنخفض النشوّيت هنا
(الروابط كلها ابللغة اإلنكليزية)

النشوّيت ،للمبتدئني
احلِ ْميةٌ املنخفضة
ا
احلقوق حمفوظة لصاحب املوقع :د .أندرايس عينفيلدت
http://www.dietdoctor.com
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