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بأنو�عها  �للحو#  ُتعد 
�ملخـتلفة  ��شكا�ا 
�ملهـمة  �ألغذية  من 
�جلسـم  لتز�يـد  ��ألساسـية 
باالحتياجا& �لرئيسية من �ل��تينا& 
�للحو#  مصا�[  �تتعد�  ��لدهو7. 
�حلمر�`،  �للحو#   Äفهنا ��شكا�ا 
��ملاعز،  ��لضأ7  �ألبقا[  �تشمل 
�تشمل  �لبيضا`  �للحو#   Äهنا�
�لد��جن ��أل�اÄ. �3تلف طر�ئق 
 jحفظ �للحو# فتحفظ طا�جة م��

.jمد) ��
من �ملعر�{ �7 �للحو# بأنو�عها من 
مما  ��لفسا�  �لتلف  سريعة  �ألغذية 
يتطلب مما[سا& صحية سليمة �ثنا` 
�حتضUها  �تد���ا  �نقلها  عرضها 
�حفظها �3زينها، لتجنب كثU من 
 fلغذ�ئي ��ألمر�� �لتسمم  حاال& 

�ملنقولة ��ل} قد تصيب مستهلكي 
تلك   jمر�عا عد#   Oحا  0 �للحو# 

�ملما[سا& �لصحية.
�نظرß ألÔية �للحو# كقيمة غذ�ئية 
لإلنسا7 ملا حتتويه من مو�� بر�تينية 
��هنية لبنا` جسمه ��مد��r بالطاقة 
�لال�مة أل��` �ظائفه �ليومية فيجب 
 j]بصو �ملستهلك   I� تصل   7�

سليمة.
 0 �لبعض  ֲדا  يشعر  �ل}  �ملتعة  مع 
يسبب  �للحم  فإ7  �للحو#،   Oتنا�
لصحة   jUكث صحية  مشاكل 
 gبطر�  jبكثر تنا�له   �q� �إلنسا7 
�لبعض.  يفعل  كما  صحية   Uغ
�ضطر�با&  �للحم  يسبب  فمثًال 
 Äإلمسا�  ��  Oإلسها� مثل  معدية 
�� �حلموضة �� �نه يصيب �إلنسا7 
 Oلكولستر��� �لد#  ضغط   nبا[تفا

 Ýيض�� �لقلب   fبأمر� �إلصابة   �
.Jلنقر� fمر


�لفاyG بني  Dلقيمة �لغذ�ئية للحو�
6نو�} �للحم �ألmر

يتمتع �للحم بقيمة غذ�ئية عالية فهو 
 xألمال�� بال��تينا&  �جلسم  ميد 
��تو�  �لضر�[ية  ��لدهو7 
�ل}  �ألساسية  �ألمينية   fاuأل�
�تاl �ليها �جلسم ��ل} ال يستطيع 
�إلنسا7   7� �ملعلو#  �من  3ليقها. 
من  غر�#   ٦٠ ـ   ٥٠  I� Àاجة 
"�ل��تني" يوميÝ، حيث حتتو� كل 
 Ýغر�م  ٢٠ �للحم  من  غر�#   ١٠٠
 7� يع�  ما  �هو  �ل��تينا&  من 
ثلث  توفر  �للحم  من  �لكمية   rهذ
�الحتياl �ل��تي� �ليومي لإلنسا7.

�ألغـذية   �غـ§  من  �للحم  �يعد 
بعض   0 يدخل  "بالزنك"  ��لذ� 
مثل  ��امة  �حليوية  �جلسم  عمليا& 

�لدكتوjG نوG علي �ل{�قي
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�تنظيم  �لشم  حاسة  على  �ملحافظة 
�مستو�  بالد#  �لسكر  مستو� 
 Ýيض� يعمل  كما  �لغذ�ئي،  �لتمثيل 
على [فع �ملناعة �يساعد 0 سرعة 
�لتئا# �جلر�x. كما �7 �للحو# هي 
هو  �لذ�  باحلديد  �ألغذية  �غ§ 
مستو�  على  للمحافظة  ضر�[� 
بالد#  �ملطلو�  "��يموغلوبني" 
�uاية �إلنسا7 من �مر�f فقر �لد#. 
�هو كذلك مصد[ جيد من مصا�[ 
"�لفوسفو["  مثل  �ملعدنية  �لعناصر 
"�ملغنـيزيو#"   � �"�لبوتاسـيو#" 

�"�لسيلينيو#" �"فيتامني" �.
 

Bحلمر�� Dفو�ئد �للحو
١- فو�ئد �للحوD �حلمر�B للقلب

يشتر_ للحصوO على فو�ئد �للحم 
�بكميا&  صحية  بطريقة  تنا�له 
يومي،  بشكل  �ليس   ßجد قليلة 
فقد �جد �لعلما` �7 تنا�O �للحو# 
�حلمر�` بكميا& منخفضة ميكن �7 
�لقلب  مشاكل  خفض   0 يساهم 
 "Oلكولستر��" تقليل  طريق  عن 
�هنيني  uضني  لوجو�  كنتيجة 
"�لستيا[يك"  �Ôا  باللحم  يوجد�7 
"��أل�ليك"  مشبع)  �ه�  (uض 

(uض �ه� �حا�� غU مشبع).
٢- حتسني �حلالة �ملز�جية

�[�سة   0
 0 �جريت 
 ،ßستر�ليا مؤخر�
 Oتنا�  7� �جد 
غر�#   ٣٠-٦٠
حلم  من   Ýيومي
�لضأ7   �� �لبقر 
ميكن �7 يساهم 
خفض   0

معدال& �الكتئا� �لشديد ��لقلق، 
�لكن هذ� يتوقف على نوn �للحم 
�ألستر�لية  �للحو#   7� حيث  �qته 
"��ميجا-٣"   fاuبأ  ßجد غنية 
�ملر�عي   0 �حليو�نا&  تغذية  نتيجة 
على �حلشائش. ��تو� �يضÝ �للحم 
على "�لتربتوفا7" �هو uض �مي� 
"�لس�Uتونني"  هرمو7   I�  Oيتحو
حتسني   0 يساعد  هرمو7  �هو 
�لقلق  من  ��لتخلص  �ملز�جية  �حلالة 

��لتوتر. 

Rبكثر Dللحو� �
6ضر�G تنا
 fمر�� من  يعانو7  �لذين  �ملرضى 
��لسكر�  �لقلب  مثل  مزمنة 
 7� البد  ��لكلى،  ��لكبد  ��لضغط 
مناسبة  بطريقة  �للحو#   Oتنا� يتم 
 fعر�� تفاقم   0 تتسبب  ال  ح± 
�ما  سريع.  بشكل   fألمر��  rهذ

 fألمر�� rكنت ال تعا� من هذ �q�
�ملزمنة، فإ7 �إلفر�_ 0 تنا�O �للحم 

ميكن �7 يسبب �صابتك ֲדا.
على   Dللحو�  G١- 6ضر�

�لسكريني
هناÄ �عتقا� سائد بأ7 تنا�O �للحو# 
ال يرفع �لسكر بالد# أل�ا ال حتتو� 
على نشويا& �� سكريا&، �لكن 
�للحم  أل7  خاطئ  �العتقا�  هذ� 
على  �حتو�ئه  عد#  من  �لرغم  على 
 fاuمو�� نشوية، �ال �7 تركيز �أل
طريق  عن  �لد#  مصل   0 �ل��تينية 
تنا�O �للحم بكثرj يؤ�� �I عد# 
�لسكر  تنظيم  على  �لكبد   j]قد
نسبة   0  nال[تفا� يستمر   Îبالتا�

�لسكر .
�لصما`  �لغد�  �ختصاصيو  �يؤكد 
 Oتنا�  jكثر  7� على  ��لسكر 
 j]قد على   Ýسلب تؤثر  �للحو# 
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�لبنكرياJ على تنظيم �لسكر بالد#. 
 Oينصحو7 مرضى �لسكر باالعتد��
صحية  �بطريقة  �للحو#   Oتنا�  0
��7 تكو7 مطهية جيدß سو�` كانت 
مسلوقة �� مشوية. �ُيفضل �البتعا� 
عن تنا�O �للحو# �لغنية بالدهو7 �� 
�لسمن   �� �لزبد  باستخد�#  حتضUها 
�لدهو7  مستو�  ترفع  ��ا  حيث 
يسبب  مما  �لد#   0  "Oلكولستر��"�
 7�  I�  7�Uيش� صحية.  مشاكل 
يزيد  ال   7� yب  �لسكر�  مريض 
تنا�له للحم عن ١٨٠ غر�# 0 �ليو# 

بشر_ �نتظا# �ظائف �لكلى.
×امعة  �لطب  كلية  من  باحثو7  قا# 
 Uتأث بد[�سة   ٢٠١٢ عا#  ها[فا[� 
بد�ية  �إلنسا7  على  �للحو#   Oتنا�
من Ñانينا& �لقر7 �ملاضي. ��شا[& 
�ضافية  �جبة  كل   7�  I� �لنتائج 
 0 تسهم   Ýيومي  lلطا�� �للحم  من 
بينما   ،٪١٣  I�  jلوفا� خطر   jيا��
 0  ٪٢٠  I� �لنسبة   rهذ  &���
�للحو# �ملصنعة مثل �لنقانق ��لسجق 
���و&  ��لبسطرمة  ��لسالمي 

.Ü��
 j]جد& �[�سة �جريت 0 سنغافو��
عا# ٢٠١٣ �7 تنا�O �للحو# �حلمر�` 
يوميÝ يساعد 0 �يا�j خطر �إلصابة 
�qلك   ٪٥٠  I� �لسكر   fمبر

 0 jملوجو�� �ملشبعة  �لدهو7  بسبب 
�للحم �ألuر ��ل} تؤ�� �I �إلصابة 
 fملر�  7� �لباحثو7   Oقا�  .fباملر
�لد[�سة   0 للمشا[كني  حد�  قد 
0 غضو7 �[بع سنو�& فقط. بينما 
قللت �ألنظمة �لنباتية معدO حد�� 

.٪١٤ I� fملر�
مرضى  على   Dللحو�  G٢- 6ضر�

�لضغط
�لباطنية   fألمر�� �ختصاصيو    Uيش
 jUكميا& كب O7 تنا�� I� لقلب��
 Uمن �للحو# �ل} يستخد# فيها �لكث
 nتفا]� I� لتو�بل ��مللح يؤ��� من 
�مفاجئ.   Uكب بشكل  �لد#  ضغط 
�ملرضى  هؤال`  ير�عي   7� �yب 
تقليل تنا�O �لدهو7 0 �للحو#  أل7 
�ألغذية �لدهنية بشكل عا# �خاصة 
حتتو�  صحية   Uغ  gبطر  jملجهز�
�ملشبعة  �لدهو7  من   jUكب كميا& 
ضغط   nتفا]�  0  Uكب �ثر  �ا  �ل} 
�للحو#   Oباستبد� �ينصح  �لد#. 
�لدهن  قليلة  خفيفة  بلحو#  �حلمر�` 
جانب   I� ��لد��جن   Äأل�ا� مثل 
�لتو�بل بدًال من �مللح عند  �ستخد�# 

طهي �لطعا#.
مرضى  على   Dللحو�  G٣- 6ضر�

�لقلب
هيزين  ستانلي  �لدكتو[  �كتشف 

�فريق  كليفالند  ×امعة   qألستا�
Àثه 0 مستشفى كليفالند �جلامعي 
عا# ٢٠١٣ ��[ �للحو# �حلمر�` 0 
 jلوفا� ¶و   n]لتسا�� �لقلب   Uتدم
مثل  معر�{   Uغ بنهج  �ملرضية 
�لدهو7   ��  "Oلكولستر��"  nتفا]�
 jما� طريق  عن  �لكن  �ملشبعة، 
حيث  تقو#  �"�لكا[نتني"  تسمى 
 I� بكتريا �ألمعا` بتحويلها 0 �لكبد
 TMAO خر� كيميائية تسمى� jما�
بتر�كم   jملا��  rهذ ترتبط  حيث 
�لدهو7 0 �أل�عية �لدموية مما يؤ�� 
�لقلب   fبأمر� �إلصابة  تفاقم   I�
�لباحثو7   Uيش�  .Ýسريع  jلوفا��
يشجع  �للحو#   Oتنا�  jكثر  7�  I�
L- #على منو "�لبكتريا" �ل} تستخد

��جد  للطاقة،  كمصد[   carnitine

�لباحثو7 �7 "�لنباتيني" كانت لديهم 
�ل}  �لبكتريا  من  �قل  مستويا& 
للطاقة  كمصد[  �لكا[نتني  تستخد# 
 TMAO مركب   I� حتوله   � �من 
معدال&   jيا��  0  Ä]يشا �لذ� 

�مر�f �لقلب.
مرضى  على   Dللحو�  G٤- 6ضر�

�لكبد
�ذ[ �تصو �لعقاقU ��لنباتا& �لطبية 
 Oتنا�  0 �لكبد  مريض  �فر�_  من 
�للحم   7� حيث  �حلمر�`  �للحو# 
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 jUكب كميا&  على  �تو�  �ألuر 
�لدهو7  ���لة  بعد  ح±  �لدهو7  من 
منه، �هو �مر يؤ�� �I �[هاg �لكبد 
يصاحبه   7� �ميكن  باخللل  �يصيبه 

�إلصابة بالغيبوبة �لكبدية.
 7�� �ألصحا`   µألشخا� �ح± 
كانو� قا�[ين على هضم �ل��تينا& 
بسبب كفا`j �لكبد، فإ�م معرضو7 
الحقI� Ý حد�� مشاكل 0 �لكبد 
 0 بينما   .jبكثر �للحو#   Oتنا� عند 
"�ل��تني"  فإ7  �لكبد،  مرضى  حالة 
ال يتم متثيله بطريقة صحيحة خاصة 
 Ýلف� jUعند �ستهالكه بكميا& كب
بعض �لسمو# �ل} تؤثر على �لصحة 
��لد��[  �لذه�  �لتشو�  كحد�� 

��لتعب. 
 nجلها� على   Dللحو�  G٥- 6ضر�

��ضمي
 jبكثر �حلمر�`  �للحو#   Oتنا� يسبب 
 Òلعص� ��لقولو7  ��ضم  سو` 
��إلمساÄ ��إلسهاO. �حتتاl �للحو# 
�I �لكثU من �ملضغ قبل بلعها �هو 
غالبÝ ال �د� بسبب شر�هة �كلي 
مما   Ýسريع �لطعا#  �تنا��م  �للحو# 
 jحد�� مشاكل 0 �ملعد I� يؤ��
نتيجة عد# ��ضم �جليد مثل �لغا��& 
 Oإلسها��  Äالمسا��  îالنتفا��
 Oتنا� مشاكل  �من  ��لتقلصا&. 

بالنسبة  �للحم 
هو  �للحو#   Òملح
�7 �للحم ال �تو� 
�ل}  �ألليا{  على 
تساعد على تنظيم 
��خل  ��ضم 
 � �من  �ألمعا` 
غيا�  يسبب 
سو`  �ألليا{ 

�لتغذية  خ��`  �غلب   Uيش� ��ضم. 
�I �حتياl �لنسا` �I �كثر من ٢٥ 
 lمن �ألليا{، بينما �تا Ýغر�# يومي
�لرجاI� O ما ال يقل عن ٤٠ غر�# 
�لتغذية  خ��`   Uيش �لذلك   .Ýيومي
�لوجبا&  حتتو�   7�  j]ضر�  I�
 I� باألليـا{  �لغنية  �ألغذية  على 
�لسـلطا&  مثل  �للـحو#  جانب 

��خلضر��&.
٦- �للحم �ألmر 
�لسرطا�

�كد& �لعديد من �ألÀا� ��[ �للحو# 
�حلمر�` 0 �يا�j �إلصابة بالسرطا7. 
 nتؤكد منظمة �لصحة �لعاملية �[تفا�
 Oمعدال& �إلصابة بالسرطا7 0 �لد�
�ملتقدمة ��لغنية مقا[نة بالد�O �لنامية 
 O�� قد قا# �لباحثو7 0 �لعديد من�
 Uتأث على  �[�سا&  بإجر�`  �لعا^ 
�إلصابة   0 �تسببها  �للحو#   Oتنا�
�[�سا&  فوجد&  بالسرطا7. 

�جنليزية ��ملانية ك�� �[تفاn �إلصابة 
بالسرطا7 بني متنا�Î �للحو# مبقد�[ 
��جد&  بالنباتيني.  مقا[نة   ٪٤٠
�[تبا_  �خر�  �مUكية  �[�سا& 
فيؤكد  بالسرطا7،  �حلمر�`  �للحو# 
×امعة  �لطب  كلية   0 �لباحثو7 
ها[فا[� على �[تفاn �اطر �إلصابة 
�كل  معتا��  بني  �لقولو7  بسرطا7 

�للحو# مقا[نة مبن يتنا�لو�ا قليًال.

 Dللحـو� Gنصائح لتجنـب 6ضر�
Bحلمر��

يشU خ��` �لتغذية �I �7 هناÄ بعض 
 Oللحصو �تباعها  �ل} ميكن  �لطر�ئق 
�جتنب  �حلمر�`  �للحو#  فو�ئد  على 

�ضر�[ها قد[ �إلمكا7 �من بينها:
١- تنا
� �للحم باعتد��

 Îألستر�� �لسرطا7  (لس  ينصح 
يزيد عن  ال  ما  �إلنسا7   Oيتنا� بأ7 
�ألuر  �للحم  من  غر�#   ٦٥-١٠٠
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 Ýينصح �يض� .Ý٣-٤ مر�& �سبوعي
 Ýمتام �ملصنعة  �للحو#   Oتنا� بتجنب 
مثل �لسجق ��لفرنكفو[& ��ل�جر 

�غUها.

جبا� كبRA من  �
٢- عدD تنا

�للحم
�للحم  من   jUكب �جبا&   Oتنا�
ميكن �7 يؤ�� �I حد�� مشاكل 
بأ7  ينصح  لذلك  سريعة،  صحية 
حتتو� �لوجبا& على كميا& قليلة 
�خلضر��&،  جانب   I� �للحم  من 
�لغنية  �ألغذية   Oتنا�  j]ضر��
مثل  �للحم  جانب   I� باألليا{ 
��لبقد�نس  ��لفجل  ��لفلفل  �جلز[ 
�غذية  ��خلرشو{ �هي  ��ل��كلي 
 Uلكث� �حتتو�  ��ضم  على  تساعد 
حتمي  �ل}   jألكسد� مضا��&  من 
�للحو#،   Oتنا� �ضر�[  من  �جلسم 
�يت  من  �لنقا_  بعض  �ضافة  مع 

�لزيتو7.
٣- �لتخلص من �لدهو�

باللحم  �لدهو7  �يع  ���لة  yب 
�لليمو7  ��ضافة  طهيه،  قبل  �ألuر 
 Ýحلسا` �� �للحم. �يفضل �يض� I�
�للحم  قطع   I� �لبقد�نس  �ضافة 
 µفائقة 0 �متصا j]حيث �7 له قد
قطع  تقطيع  مع  �لدهو7.  من  نسبة 
من فصوµ �لثو# �لطا�I� l �للحم 

�تقليل نسبة �مللح 0 �للحم ��لسلطة 
��ستبد�له بالليمو7 � �لتو�بل. 

مع  �للحم   �
تنا  D٤- عد
�لنشويا�

 Uلشه� �ألمريكي  �لطبيب   Uيش
�لر�حل "�يليا# هو�[� هيي" صاحب 
نظا# "هيي ��يت" �I ضر�[j عد# 
�ل��تني  عالية  �ألغذية  بني  �جلمع 
�"�لكربوهيد[�&"  �للحو#  مثل 
�سط   I�  lحتتا �للحو#   7� حيث 
 lحتتا �لنشويا&  بينما  حامضي 
ينشأ  مما  للهضم  قلو�  �سط   I�
 jباملعد 3مر�&  حد��  qلك  عن 
��ضم  �عسر  �لغا��&  �تكو7 
��النتفاî، �يقوO:�7 �لنظا# �لغذ�ئي 
 Ýللحو# مصحوب� �لغرÌ �ملكو7 من 
باخلبز �ألبيض ��لبطاطس هو �صفة 
با�ضم.  مشاكل  إلحد��  كا[ثية 
متنع  �لنشويا&   7�  I�  Ýيض�  Uيش�
�جد  كما  ��ضم  من  "�ل��تينا&" 
�ل��تينية  �ألغذية  معظم   7�  Ýيض�
ִדضم جيدß حينما تكو7 مصحوبة 
بالسلطة �خلضر�` �لطا�جة، � yب 
�7 ال يتنا�O �ملشر�با& �لغا�ية مع 
يسبب  هذ�  أل7  �لغذ�`  عقب   ��
 rعلى عكس ما يعتقد jللمعد Ýباك]�
 rمليا�  7� �خلطأ  طريق  عن  �لبعض 

�لغا�ية تساعد 0 ��ضم. 

 Bملا�  Lشـر من   G٥- �إلكثـا

�ملشي

�إلفر�_  بعد#  �لتغذية  خ��`  ينصح 
�غذية  أل�ا  ��لفتة   gلرقا�  Oتنا�  0
عالية �لسعر�& �حلر�[ية، مع شر� 
كميا& كبjU من �ملا` للقيا# مبهامها 
0 ��ضم، كما ينصح بوضع �لشو[بة 
��خل �لثالجة � قشط طبقة �لدسم 
نصف   jملد �ملشي  �ملهم  �من  منها. 
من  للتخلص   Ýيومي ساعة   �� ساعة 

�لسمو# �لناجتة 0 �جلسم.


