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يعت´ 	لدجـاM  ثر�� 
غذ	ئية لإلنسا� �نقصد 
	لذ�  �لك   Mبالدجا
يغّذe بشكل صحي �سليم حيث 
 K مرتبة جيد� Mلدجا	تل حلم N
	qر� 	لغذ	ئي ��لك الحتو	ئه على 
�مفيد�  متعـد��  غذ	ئية  عناصر 
	لنوعية   %	� (	ل´�تينا%  للجسم 
	لصحية  	لدهو�  للجسم،  	جليد� 
�	ألمال�  	لفيتامينـا%،  	جليد�، 
	ملعدنية) فهو من �هم 	للحو� بعد 
حلم 	لسمك �تعت´ 	للحو� 	لبيضا_ 
�	% قيمة غذ	ئية �ك´ من 	للحو� 

	حلمر	_..

oية حلم �لدجاr'
	ألطعمة  من   Mلدجا	 حلم   .١
لذلك  	لدهو�  حتر�   wل	

.�jلو	إلنقا�   �يستخد
٢. يعت´ من �هم مصا�� 	ل´�تني 
 Dأل1ا	 من  يتركب  �	لذ�  
صحة  على  حتافظ   Fل	 	ألمينية 
خاليا  1اية  خال@  من  	إلنسا� 
	qرمونا% �تؤمن   �j	جلسم �تو	
تناسق 	لقو� 	لعضلية �مر�نة 	جللد 
 K 	ملوجو��  	ل´�تني  كمية   �?�
�	حد غر	� حلم �جاM �ك´ منها 

K 	للحم 	أل1ر.
على   Mلدجا	 حلم  Nو�   .٣
لتكوين  	لضر���  	حلديد  عنصر 

	لكريا% 	حلمر	_.
٤. Nو� حلم 	لدجاM على عنصر 
	لفوسفو� 	لذ� يعت´ مهما لعملية 
�	لدهو�  	لنشويا%   nستقال	

�	ل´�تينا%.
	لذ�   D فيتامني  على  Nو�   .٥

يدخل K بنا_ 	لعظا� �	ألسنا�.
فيتامينا%  عد�  على  Nو�   .٦
تعت´   Fل	� 	لريبوفالفني  �منها 
 Mجلسم �?نتا	 K �	ملو	هامة لتبا�@ 
 Mإلنتا �	لدهو�  	لكربوهيد�	% 

	لطاقة �لعملية 	لتنفس K 	خلاليا.
فيتامني  على  باحتو	ئه  يتميز   .٧
B3 �	لذ� يؤ�� نقصه مع نقص 

	حلمض 	ألميa تربتوفا� ?B ?صابة 
	إلنسا� بالتهاn 	جللد – 	أل��- 

	الختالÃ 	لعقلي- 	السها@.
 Mلدجا	 حلم  تنا�@  يقلل   .٨

‰Ñ]ïŸÂ;‰Å\Ê…;s]pÅ’\;€¢‰Ñ]ïŸÂ;‰Å\Ê…;s]pÅ’\;€¢

�لدكتو&m نو& �ل�sقي
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�كذلك  حلم 	لسمك من 	إلصابة 
بسرطا� 	لكبد.

 K ملتمركز�	ل´�تينا% 	٩. تعا�@ 
	أل�ميغا   D1ا�  Mلدجا	 صد�� 
 Fل	� 	أل�ا©  حلم   K 	ملوجو�� 
حتمي من �مر	D 	لقلب �	أل�عية 
	لدموية �جتنب حد�¹ 	لسكتا% 

	لدماغية.
 �� حديثة  ��	سة  �شا�%   .١٠
تنا�@ حلم 	لدجاK M سن 	ملر	هقة 
مفيد جد	 �يقلل من خطر 	إلصابة 
بسرطا� 	لقولو� ��كد 	ملختصو� 
 nسة على ما يقا�	بد� 	لذين قامو	
تنا�لن   µ	للو	 	مر��  �لف   ٢٠
 K Mلدجا	كميا% كافية من حلم 
سن 	ملر	هقة بأxن يو	جهن áاطر 
	لقولو�  �قل K 	إلصابة بسرطا� 

بنسبة ٤٠ باملئة.

oمضا& حلم �لدجا
 Mلدجا	 حيا�   ���� لقصر   îنظر
 eال تتعد Fل	� (M�لفر	) لالحم	
عا�� ٤٥ يوما يضطر 	ملربو� بغاية 
خال@  	ملثا�   �jلو	  B? 	لوصو@ 
 Mلدجا	لوجيز� لتغذية 	لفتر� 	 Xهذ
 cعلى عليقة حتو� نسًبا عالية غ
مسمو� ֲדا من 	لصا�	% 	حليوية 
بد��ها  تتركز   Fل	� �	qرمونا% 

	للحم �تؤثر سلبا على صحة   K
	إلنسا� بعد تنا�qا �نبني فيما يلي 
�هم 	لد�	سا% 	لبحثية حو@ هذ	 

:iملوضو	
 eلتغذية هد	١. �كد% �خصائية 
كميا%  تنا�@   �� 	لعلي/	لدما�/ 
	لذ�   Mلدجا	 حلم  من   �cكب
هرمونا%  نسب  على  Nتو� 
يسبب   ïلي�� به  	ملصر�   eتتعد

خطو�� بالغة على 	إلنسا�.
�ال  rب  	لتستوستر��  فهرمو� 
�بالتحر�  نانوغر	�   ٠,١  eيتعد
 K  Mلدجا	  �� تبني  �لك  عن 
	لعربية Nو� نسبة تعا�@  	لبلد	� 

٢٥,٩ نانوغر	�.
�ال  rب  	ألستر	�يو@  �هرمو� 
�بالتحر�  نانوغر	�   ٠,١  eيتعد
عن �لك تبني �نه يصل ?B مايعا�@ 

.Mلدجا	 �حلو K �	٠,٧ نانوغر
 Xيا�� هذj �� ألخصائية	كد% ��
 cتغي K رمونا% سبب �ئيسيq	
تصرفا% 	لشباn �ميوqم لألنوثة 

�كذلك ميل 	إلنا¹ للذكو�� 
بسبب 	ضطر	 n	qرمونا% 

لديهم.
من  للد�	جن  مايعطى   �?  .٢
صا�	% حيوية K فتر	% متقا�بة 
  K تتجمع  عمرها  قصر  �مع 
بعد  لالنسا�  �تسبب  جسمها 
��عر	ضا  �مر	ضا  منها  تنا�له 
	لكبد  عمل  تعطل  �منها  عديد� 

�	لفشل 	لكلو� . 
	لتغذية  	ستشا��  �كد   .٣
	لدكتو� خالد 	ملدh �� 	ستعما@ 
	لد�	جن  منو  لزيا��  	qرمونا% 
 K تترسب  حيث   hقانو  cغ
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	لد	خلية  ��عضائها   Mلدجا	 حلم 
	لبطن  ��هن  	لد�   K� كالكبد 
مستمر�   بصو��  فباستهالكها 
�على  	ملناعة    jعلى جها ستؤثر 
فر�  �تزيد  	جلنسية  	لصفا% 

	إلصابة بالسرطانا%.
٤. ��عت 	لد�	سا%  �	أل°ا¹ 
	لعلمية 	لعاملية �� تعرD 	إلنسا� 
	ألستر�جني  qرمو�  ��	حليو	� 
لزيا�� فرصة 	إلصابة  يؤ��  مثًال 
يؤ��  كما  	لسرطانية   D	باألمر
	ستخد	� 	qرمونا% كاالستر	�يو@ 
�	ل´�جستر��   ��cلتستوست	�
 %	cتأث  B? �غcها  �	لترنبولو� 
	لصم  	لغد�  على  لالنسا�  سلبية 
 oلعص	� 	ملناعي   jجلها	� �	لنمو 

�غcها .
٥. من 	جلدير بالذكر تقرير نشرته 
/ Consummer Reports Âلة 

	ملتخصصة  	ألمcكية   /٢٠١٣
فيه  جا_  	ملستهلكني  حقو�   K
 Fل	 من  �جاجة   ٣٠٠ حتليل   ��
تباK i 	ملتاجر K ��ا_ áتلفة من 
	لواليا% 	ملتحد� �ظهر �� 	لغالبية 
	لساحقة منها ملوثة ببكتcيا خطر� 
كالساملونيال ، مبا K �لك عالما% 
جتا�ية عضوية  Organic �منتجا% 

.e´ئية ك	شركا% غذ

نصف  من  �كثر   �� 	لتقرير  �بني 
	ملتاجر  من  	شتريت   Fل	 	لعينا% 
نصفها   ��� ملوثة،  مو	�  حتو� 
 iبا�� ثالثة  تقا��  بكتcيا  Nو� 
��كر  	ملتوفر�،  	حليوية  	ملضا�	% 
شخص  مليو�   ٤٨  �� 	لتقرير 
يصابو� بأمر	D كل سنة بسبب 
	لواليا%   K 	مللوثة  	ملأكوال% 

	ملتحد�.

مر�عاִדا  �لو�جب   v-ملبا� بعض 
oلدجا� Zحلو Hخال$ لشر�

١. شر	_ حلم 	لدجاM من 	ألماكن 
قو	عد  تتبع   Fل	  �� ֲדا  	ملوثو� 

	لسالمة.
٢. يفضل 	ختيا� 	لدجاM 	لكامل 

على 	لدجاM 	ملقطع.
 K تمل� cتغي �� B? Xالنتبا	٣. 

	للو�، 	لر	ئحة �K 	ملظهر 	لعا�.
٤. �� تكو� 	للحو� áزنة بد�جة 

حر	�� ٤-٤,٥ ��جة مئوية.

لتجنب  'ساسية   v-مبا '&بع 
�إلصابة بالتسمم �لغذ�ئي �لناجم 
عن تلو| حلم �لدجاo بالبكتريا 

(�لساملونيال):
١. 	لنظافة   ٢. 	لطهي 	جليد 

 ٣. 	لعز@  ٤. 	لت´يد

نظافة  من  	لتأكد  علينا  �لنظافة: 
	للحو�  مع  	لتعامل  عند  �يدينا 
��لك بغسـل 	أليد� جيدî باملا_ 
ثانية  	لد	فئ �	لصابو� �ملد� ٢٠ 
 îألصابع جيد	ألقل مع فر© 	على 
 � 	ألطعمة  مع  	لتعامل  �بعد  قبل 
تنظيف  �كذلك  	لغذ	ئية  	ملـو	� 
للتقطيع  نستخدمها   Fل	 	ألسطح 
�بعد  قبل  	للحو�  جتهيز   ��

	الستخد	�.

خ´	_  يتفق  �جليد:   �لطهي 
	لطعا�   �� على  	لغذ	_  سالمة 
	لذ�  	لطعا�  هو   îجيد  ùملطبو	
حـر	��  ��جا%  على  طهيه  مت 
مرتفعـة �ملد� كافية للقضا_ على 
�¨تلـف  	لطعـا�،  بكتcيـا 
	ملـد� ���جا% 	حلر	�� 	لالjمة 
حا@   K� 	ألطعمة.  باختال� 
	لتأكد  	لدجاr Mب  ?عد	� حلو� 
من 	لطهي لد�جة حر	�� ال تقل 

عن ٧٥ ��جة مئوية.

	لتفريق  ١. rب    :Zلطعا� عز$ 
أل�  	ملختلفة  	ألطعمة   i	نو� بني 
	نتشا�   B? يؤ��  قد  بينها  	جلمع 
بشكل  	ملطبخ   K 	لطعا�  بكتcيا 
	لفاكهـة  بعز@  ��لك   áيف 
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�غcها   nحلبو	� �	خلضر	�	% 
عن 	للحم �	لدجاM �	لسمك.

٢. rب عز@ 	ملأكوال% K عربة 
	لتسو� �كذلك K 	لثالجة.

لو�  	ستخد	�  	ألفضل  من   .٣
لتقطيع 	للحو� بأنو	عها �لو� Lخر 

لتقطيع 	لفاكهـة �	خلضـا� .
�طبا�  ?غال�  ?حكا�  rب   .٤
�ضعها  عند  	ملطهية   cغ 	للحو� 

K 	لثالجة.

	ستخد	�  rب  �لتsيد/�لتجميد: 
أل�  	للحو�  حلفظ   ïئم	� 	لثالجة 
	لقد�� على  لديها  	لطعا�  بكتcيا 
 K áيف  بشـكل  	لتكـاثر 

��جا% 	حلر	�� 	لعا�ية.
 Mلدجا	 حفظ  rب   .١
تزيد  ال  ملد�  	لثالجة   K  ùملطبو	
 �  ٤٠ْ  ≥ °ر	��  �يا�   ٤ عن 
�rب ت´يدX قبل �ضعه بالثالجة 
ساعة   ٢ من  ألكثر  ليس  �لكن 
بد�جة حر	�� 	لغرفة . �K حالة 
يوضع  �طو@  لفتر�  °فظه  	لرغبة 
K 	لتجميد �Nفظ بذلك ملد� ٣ 

– ٤ شهر.
�فيما يلي 	لفتر	% 	لF ميكن خز� 
�حسب  خالqا   Mلدجا	 حلو� 

�جز	ئها للحفا� على نوعيتها:

mملجمد� Zطريقة +%�بة �للحو
عند ?خر	M حلو� 	لدجاM 	ملجمد 
طبخها   Dلغر 	ملجمد	%   K
فمن 	لضر��� ?�	بة هذX 	للحو� 
�تستخد� qذ	 	لغرD ثالثة طر	ئق 

هي:
بالثالجة  	ملجمد  	للحم  تر©   .١

	ملنـزلية (٣-٥) ْ�.
�تبديله  	ملا_   K 	للحم  �ضع   .٢

كل ٣٠ �قيقة.
 Microwave 	لـ  	ستعما@   .٣
	لكـهر�مغناطيـسية)   M	ألمو	)

باإل�	بة.
لتذ�يب  	لطر�  �نسب  من   �?
�ضع  هي  	ملجمد   Mلدجا	 حلو� 
حتت  �	ملكيس  	ملجمد   Mلدجا	
بتيا�  	ملا_  عليه   nلينسا 	لصنبو� 

	إل�	بة.   عملية  ?متا�  لغاية  ضعيف 
 K ملجمد	للحم 	بة 	?� �ب عدr�
��جة حر	�� 	لغرفة مطلقï . حيث 
لوحظ �جو� خطو�� للتلو¹ �منو 
	ألحيا_ 	ملجهرية على 	للحم عند 
��جة حر	��  ليذ�n حتت  تركه 
	لغرفة �لفتر� jمنية طويلة ��لك 
أل� 	لسطح 	خلا�جي للحم سو� 
يذ�n ��ًال �ترتفع ��جة حر	�ته 
�بذلك يصبح �سطï مالئمï لنمو 
�لتفا��  	ألحيا_،   Xهذ �تكاثر 
	لضر���  عند  ينصح  	لوضع  هذ	 
	ملÐلية  	لثالجة   K 	للحم  �ضع 
��جة   iتفا�	 ألجل ضما� عد� 
 �ْ٣-٤ ��جة  عن  	للحم  حر	�� 
للحيلولة ��� منو �تكاثر 	ألحيا_ 

	ملجهرية.

 

             فترm �خلز2 للحفا� على �لنوعية

�ملا-�mخلز2 بالثالجة  �٤٠ْ �خلز2 بالتجميد ( �٠ْ )

	لدجاجة 	لكاملة٢ – ٣ يو�١٢ شهر

	لقطعيا%٢ – ٣ يو�٩ شهر

	الحشا_ 	ملأكولةيو� �	حد٣ شهر

حلم 	لدجاM 	ملفر��يو� �	حد٣ شهر

حلم 	لدجاM 	ملطبو٣ù – ٤ يو�٣ – ٤ شهر

( ٢٠٠٣ ) USDA : ملصد�	




