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فوائد رائعة تُكشف سر إفطار املسلمني على التمر

التمر يحتوي على نسبة عالية من عناصر
الزنك واملنجنيز واحلديد ،والتي متثل عناصر
أساسية يحتاجها اجلسم ،وكذلك احتوائه
ع�ل��ى «ف�ي�ت��ام�ين  »Cال ��ذي حت�ت��اج��ه البشرة،
مشيرة إلى أن التمر به مضادات أكسدة عالية
تعمل على وق��اي��ة اجلسم م��ن أورام اجلهاز
الهضمي ووقاية القلب.
ولفتت إل��ى اح�ت��واء التمر على عنصري
البوتاسيوم واملاغنسيوم ،وتلك العناصر
يحتاجها اجل�س��م ل�ت�ف��ادي ح��دوت تقلصات
العضالت وال�ش��د العضلي ،مضيفة إل��ى أن
ك��ل  100ج��رام مت��ر حتتوي على  280سعر
حراري.
وت��وض��ح اس�ت�ش��اري التغذية العالجية،
أن من أهم فوائد التمر هو حتسني الذاكرة
وال�ت��رك�ي��ز وت�ه��دئ��ة اجل�س��م وتقليل الشعور
بالقلق هذا باإلضافة إلى أنه مينه اإلمساك،
م�ش��ددة على ت�ن��اول التمر م��ع س��وائ��ل كاملاء
واللنب.

ال �ت �م��ر أو ال �ب �ل��ح أول م ��ا ي �ف �ط��ر عليه
الصائمون في شهر رمضان الكرمي منذ ظهور
اإلسالم ،وحتى يومنا هذا الزال لهذه الثمرة
قيمة خاصة ل��دى املسلمني وارت�ب��اط روحي
بالشهر الكرمي .ويحتوي التمر على العديد من
املركبات والعناصر الغذائية واأللياف املهمة
ذات الفوائد الكبيرة.
كشفت الدكتورة شيري أنسي ،استشاري
التغذية العالجية وعضو اجلمعية األوروبية
للتغذية اإلكلينيكية واجلمعية األمريكية
للسمنة ،أن تناول الطعام بعد صيام ما يقرب
من  16ساعة ،يقلل نسبة السكر بالدم لذلك
يشعر الصائم بهبوط وغثيان وصداع؛ نتيجة
لذلك ننصح بتناول التمر ملا به من نسبة عالية
من السكريات ،وكذلك يكون امتصاصه سريع،
مشددة على ض��رورة تناوله مع كمية وفيرة
من املياه أو اللنب إلعطاء جلسم احتياجه من
السوائل والسكريات.
وتضيف استشاري التغذية العالجية ،أن

رمضان فرصة لتخفيف الوزن واحلفاظ على اجلسم
طرق تخفيف الوزن بسرعة في رمضان
يعاني الكثير من األف��راد من مشكلة زي��ادة ال��وزن في
شهر رمضان نتيجة العديد من األسباب مثل قلة احلركة
واملشي ،وتناول كميات كبيرة من الطعام بعد وجبة اإلفطار،
وق�ل��ة مم��ارس��ة التمارين ال��ري��اض�ي��ة ،وت �ن��اول احللويات،
وغيرها العديد من األسباب ،لذلك يحاول األفراد اتباع نظام
قاس لتخفيف ال��وزن ،لكن في أغلب األحيان يعود
غذائي ٍ
بضرر على صحتهم ،لذلك سنتعرف في هذا املقال على طرق
تخفيف الوزن بسرعة في رمضان.

وصفات لتخفيف الوزن في رمضان العسل والخل

ت�ع��د م��ن ال��وص �ف��ات ال �ت��ي حت��رق ال��ده��ون املتراكمة
الحتوائها على مواد طبيعية ،من خالل وضع نصف ملعقة
كبيرة من العسل الطبيعي في وعاء صغير ،وإضافة ملعقتني
صغيرتني من خل التفاح أو اخلل األبيض وخلطهما جيد ًا،
املكونات مع
وإضافة كوب من امل��اء الفاتر ،وخلط جميع
ّ
بعضها ج �ي��د ًا ،وي�ت��م ش��رب ك��وب م��ن اخلليط قبل وجبة
السحور بنصف ساعة تقريب ًا ،واالستمرار في استخدام
هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة خالل أيام قليلة.
تلجأ العديد من العائالت إلى اإلقبال على شراء املواد
الغذائية التي تكفي رمبا ألكثر من احتياج الشهر الفضيل،
وتزدان املوائد الرمضانية مبا لذ وطاب من جميع األصناف،
مما يدفع الناس لألكل بطريقة مبالغ بها جد ًا ،األمر الذي قد
يترتب عليه العديد من املخاطر الصحية والتي قد تسبب
التخمة واإلع �ي��اء رمب��ا ،فيما ع��دد مم��ن استطلع «البيان
الصحي» آراءهم أكدوا أن شهر رمضان الفضيل يعد فرصة
لتخفيف ال ��وزن وضبط التغذية واحل �ف��اظ على اجلسم،
مطالبني بضرورة تصحيح الكثير من املفاهيم االجتماعية
حول التغذية.

مهرجان األطباق

فرصة ذهبية
ب� ��دوره ،ق��ال أح�م��د ش �ع�لان :ل�لأس��ف البعض ي��رى أن
رمضان شهر للطعام وليس شهر ًا للصيام ،بالتالي الصمود
والتوقف عن املأكوالت واملشروبات وغيرها طوال النهار
يأتي تعويضه بشكل مبالغ ومضاعف بعد اإلفطار ،ويتحول
الشهر الفضيل من شهر عبادة وصحة روحية وجسدية إلى
شهر لألكل وزيادة الوزن.
وقال فرج إسماعيل :الغريب أن الطعام مينح أولوية على
العبادات في رمضان ،هذا الشهر الذي يعد فرصة لتخفيف
ال��وزن وضبط التغذية واحلفاظ على اجلسم ،لكننا نرى
كثيرين تزيد أوزانهم في رمضان ،وذلك بسبب املبالغة في
الطعام ،فيتنافى بذلك الصيام مع هدفه األساسي املتمثل
في اجلانب الروحي والتعبدي.
وأضاف :لألسف الشديد هناك مظهر يتكرر كل رمضان
ف��ي الكثير م��ن ال�ب�ي��وت ،وه��و إع ��داد أش �ك��ال وأل���وان من
األطعمة التي يكون مصيرها في األغلب الرمي والتخلص
منها بسبب كثرة العزائم وزيادة الوالئم في نهاية اليوم.

وق ��ال ف ��ؤاد ال �ش �ح��ي :إن امل��وائ��د ال��رم�ض��ان�ي��ة متتلئ
مب�ه��رج��ان متنوع م��ن األط �ب��اق م��ا ب�ين أط �ب��اق املعجنات
وامل��وال��ح واحل �ل��وي��ات وك�م�ي��ات م��ن العصائر ،باإلضافة
لبعض األك�لات الشعبية التي تشتهر بها سفرة اإلفطار،
مما يسبب عادة التخمة واإلعياء وأحيان ًا القيء واخلمول
والتعب الشديدين.
وأضاف :ال شك في أن رمضان شهر عبادة ومغفرة ورحمة،
وليس شهر تنافس ومباهاة في األطعمة ،فرمضان شهر كرمي
عدم المبالغة
مبعناه احلقيقي بالتقرب إلى الله بأنواع العبادات التي
توجب رحمته ومغفرته وليس باإلسراف ،ومن الضروري
ب��دوره ،أوض��ح ط��ارق العمادي رئيس قسم اإلفتاء في
االعتناء باختيار السلع واملنتجات ذات املكونات الغذائية
اجليدة واملتوازنة ،فهو ليس شهر ًا الستعراض املأكوالت ،دائ��رة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي ،أن شهر
وينبغي إعداد السفرة في رمضان في إطار احلد املعقول ،رمضان ،هو شهر الصيام والقيام وتالوة القرآن ،والعتق
والغفران ،والصدقات واإلح�س��ان ،شهر تفتح فيه أبواب
واالتزان في شراء املواد االستهالكية.
اجل�ن��ات ،وتضاعف فيه احلسنات ،وت�ق��ال فيه العثرات،
وجت��اب فيه ال��دع��وات ،وت��رف��ع فيه ال��درج��ات ،وتغفر فيه
عادات وتقاليد
السيئات ،وهو شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده
ورأت أسماء الشامسي أن العادات والتقاليد قد تكون بأنواع الكرامات ،ويجزل فيه ألوليائه العطيات.
وه ��و ش�ه��ر ج�ع��ل ال �ل��ه ص�ي��ام��ه أح ��د أرك� ��ان اإلس�ل�ام،
سبب ًا في شعور األس��ر باخلجل إذا كانت كميات الطعام
بسيطة أو قليلة ،حتى صار البذخ في رمضان عالمة من فاستقبلوه بالفرح والسرور والعزمية الصادقة على صيامه
ع�لام��ات ال�ك��رم الرمضاني ،فنجد البعض يستعد مادي ًا وقيامه ملا فيه من فوائد كثيرة وحكم عظيمة ،منها تطهير
للشهر الكرمي لتوفير متطلبات املوائد الرمضانية املتوارثة النفس وتهذيبها وتزكيتها من األخ�لاق السيئة كاألشر
عن عادات وتقاليد قد يكون الهدف منها الكرم ولكن بعضها وال�ب�ط��ر وال�ب�خ��ل ،وتعويدها ل�لأخ�لاق ال�ك��رمي��ة كالصبر
لألسف املفاخرة واملباهاة ،فكثيرون يعانون في رمضان من واحللم واجلود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله
زيادة في الوزن وارتفاع في الكولسترول والسكر واألمالح ويقرب لديه.
وعلى املسلمني اغتنام ه��ذا الشهر العظيم وتعظيمه
واإلمساك والكثير من األم��راض ،وه��ذا دليل على اختفاء
الوجبات الصحية م��ن سفرة رم�ض��ان ،مطالبة بضرورة بأنواع العبادات والقربات ،ومما ينبغي التنبه له ،عدم
تصحيح مفاهيمنا االجتماعية ح��ول التغذية ،خصوص ًا إض��اع��ة األوق ��ات ف��ي املبالغة ف��ي إع��داد وج�ب��ات الطعام،
وأن جميع الوسائل اإلعالمية املسموعة واملقروءة واملرئية واإلفراط في الطعام والشراب خالل شهر رمضان املباركة،
وطرق التواصل االجتماعي تتسابق بطرح كل ما هو مفيد فهذا يفوت على املسلم استغالل شهر رم�ض��ان بالشكل
األمثل ،وكذلك فهو يتنافى مع احلكمة من شهر رمضان.
ومهم للصحة.

الكمون والليمون

إذابة ملعقتني صغيرتني من مسحوق الكمون املطحون
في ك��وب ونصف من امل��اء في إن��اء على النار حتى يغلي
متام ًا ،مع تقطيع حبة من الليمون وإضافتها إلى اخلليط،
وميكن اضافة بضع قطرات من عصير الليمون الطازج،
وشربه بعد تناول وجبة اإلفطار بنصف ساعة إلعطاء أسرع
وأفضل نتيجة.

القرفة والزنجبيل

يتم حتضير ه��ذه ال��وص�ف��ة م��ن خ�لال خلط ملعقتني
كبيرتني من ّ
كل من مسحوق القرفة واجلنزبيل في وعاء،
ً
ث ّم إضافة كوب من املاء املغلي ،وتغطيته جيدا ،ويتم شربه
مرتني في اليوم بعد وجبة الفطور حتى فترة السحور،
وميكن أيض ًا إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى
املزيج ،للحصول على نتيجة أفضل ،حيث يساهم الليمون
في حرق نسبة كبيرة من الدهون املتراكمة في اجلسم.

نصائح عامة لتخفيف الوزن في رمضان

مم��ارس��ة التمارين الرياضية مل �دّة ساعة قبل تناول
وج�ب��ة اإلف �ط��ار ،ويفضل مم��ارس��ة رياضية امل�ش��ي .شرب
كميات كبيرة من املاء بعد تناول وجبة اإلفطار .االبتعاد عن
تناول األطعمة التي حتتوي على الدهون .اإلكثار من تناول
اخلضروات ،والتقيد بثالث حبات فاكهة في اليوم .شرب

كوب من احلليب الدافئ قبل اخللود إلى النوم ،ملد اجلسم
بنسبة كبيرة من الكالسيوم املطلوب ملقاومة الطعام .شرب
كوب من املاء املخلوط ببضع قطرات من عصير الليمون،
حيث يساهم في حرق كمية كبيرة من الدهون املوجوة في
اجلسم ،كما يجعل اجلسم يقاوم اجلوع فترة زمنية طويلة
خالل اليوم.
– كل ما عليكِ فعله في هذا الشهر هو التحكم في كمية
الطعام التي تتناولينها ما بني وجبتي اإلفطار والسحور،
واتباع عدة أم��ور بسيطة خالل اليوم حتفز جسمكِ على
خسارة الوزن ومقاومة اجلوع والعطش في نهار رمضان،
لذا نقدم لكِ عدة نصائح تساعدكِ على خسارة الوزن الزائد
في شهر الصوم.
– املقرمشات من أخطر ما ُيفسد وزنكِ في رمضان ،هو
تناول كميات كبيرة من املقرمشات خاصة أثناء متابعة
مسلسالت رمضان ،استبدلي طبق التسالي املُضر بصحتكِ
بحفنة من حبات اللوز التي تعد وجبة خفيفة “سناك” بني
الوجبات تقضي على اجلوع ومتنح جسمكِ فائدة غذائية
عالية.
– التمارين الرياضية حاولي قدر اإلمكان أن متارسي
ب�ع�ض� ًا م��ن ال�ت�م��اري��ن ال��ري��اض �ي��ة ،ح�ت��ى وإن ك��ان��ت بعد
التدريبات البسيطة مثل اإلحماء أو املشي بعض ًا من الوقت
بعد اإلفطار
– شرب احلليب قبل أن تخلدي للنوم اشربي كوب ًا من
احلليب حتى مت��دي اجلسم بالكالسيوم املطلوب الذي
سيساعدكِ أيض ًا على مقاومة أي إغراء للطعام على طاولة
السحور
– وجبة اإلفطار من أخطر األوق��ات الذي تفسدين فيها
حميتكِ أو نظامكِ الغذائي املتبع ف��ي رم�ض��ان ه��و وقت
تناول وجبة اإلفطار وملء طبقكِ الذي سيكون في األغلب
به كميات كبيرة من جميع األصناف املقدمة على الطاولة.
مبدئي ًا ،عليكِ أن تتحكمي في هذا األمر وتعلمي ما األطعمة
التي يجب عليكِ تناولها والتي يجب أن تتفاديها ،فابدئي
إف �ط��اركِ بتناول ث�لاث حبات م��ن التمر م��ع ش��رب عصير
فواكه لرفع نسبة السكر في ال��دم .جتنبي تناول املقليات
ق��در اإلم �ك��ان ،م��ع م��لء طبقكِ بثالثة أن ��واع م��ن الطعام:
كربوهيدرات وبروتني وده��ون جيدة للجسم ،فليكن ثلث
الطبق من اخلضراوات املطهوة أو السلطة ،وال تزيدي عن
أربع مالعق من األرز أو نصف خبز كامل احلب أو أسمر
“بلدي” ورب��ع دجاجة مشوية منزوعة اجللد أو شريحتي
ص��دور دج��اج أو حلم بقري أو سمك بحيث ال يزيد وزن
الشريحني على  250جرام ًا.
– ش��رب امل��اء من األم��ور التي نصنعها عفوي ًا ولكنها
تضرنا ،ه��ي ت�ن��اول كميات م��ن امل��اء م��رة واح��دة وبكثرة
مبجرد أن يحني وقت اإلفطار ،ظن ًا منا أن أجسامنا أشبه
“باإلبل” التي تخزن امل��اء داخلها! لهذا ينصحكِ خبراء
التغذية بضرورة شرب املاء بكميات وفيرة على مدار الفترة
ما بني وجبتي اإلفطار والسحور ،لتمنحي بشرتكِ الترطيب
الالزم ولتعمل أجهزتكِ احليوية بانتظام ،إلى جانب دور
املاء في حرق الدهون باجلسم

