منوذج لقامئة الطعام

ما أهمية الحديد؟
انخفاض الحديد أو التشخيص بأنيميا نقص الحديد يعني أنك أنت أو طفلك قد:
• يشعر بالتعب والضعف
• يترصف بعصبية أو يكون رسيع الغضب
• يبدو شاحب اللون
• ال يرغب يف تناول الطعام
• يصاب باألمراض يف كثري من األحيان
باإلضافة إىل ذلك ،ال ينمو األطفال املصابني بنقص الحديد بشكل جيد ،أو يواجهون صعوبة يف التعلم ،أو
ال يؤدون أدا ًء جيدًا يف املدرسة .إذا ِ
كنت أ ًما حامالً ومصابة بنقص الحديد ،فقد يولد طفلك قبل ميعاد
الوالدة أو يكون وزنه صغري جدًا.

ما أنيميا نقص الحديد؟
أنيميا نقص الحديد هي حالة مرضية تبدأ يف الظهور عندما
يفتقر الدم خاليا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبني
بصورة كبرية .تحدث أعراض األنيميا ،مثل الشعور بالتعب،
ألنه يكون من الصعب عىل الجسم الحصول عىل األكسجني
الذي يحتاجه.
تعد أنيميا نقص الحديد أكرث األنواع الشائعة لألنيميا .ويعد
تناول األطعمة ذات مصدر جيدًا للحديد وتناول مكمالت
الحديد ،عند الرضورة ،أفضل الطرق لعالج أنيميا نقص
الحديد.

يوم كامل من تناول األطعمة الغنية بالحديد لك أو لطفلك

اإلفطار

حبوب معتمدة من  WICمع فاكهة وحليب ،عصري
برتقال ،خبز محمص

الوجبة الخفيفة

بقصم مع زبدة فول سوداين ،فاكهة

الغداء

سوفت تاكو مع فول ولحوم ،خس ،طامطم ،حليب

الوجبة الخفيفة

حمص مع خرضوات

العشاء

دجاج أو توفو مع األرز ،بروكيل وجزر ،فاكهة ،حليب

إضافة المزيد من الحديد مع هذه الوصفة
"البيض المكسيكالي"!
•
•
•
•

 2كوب صلصة أو صلصة طامطم
علبة فول  15أوقية (لوبيا ،فول أسود ،إلخ)،
مغسول ومجفف 2 ،كوب فول مدمس
 8 - 6بيضات
 4/1كوب جنب مبشور

.1
.2
.3
.4
.5
.6

امزجي الصلصة والفول م ًعا يف املقالة.
أطهي عىل نار متوسطة ،وقم بالتقليب حتى
يغيل الخليط.
قومي بكرس كل بيضة وقومي بوضعها فوق
الخليط يف كل مرة.
ضعي غطاء فوق املقالة واستمر يف الطهي
حتى يثبت البيض  -يستغرق حوايل  6دقائق.
رش جنب مبشور وقم بالتسخني حتى يذوب
الجنب.
يُقدم مع تورتيا وأرز.يُقدم لعدد  4إىل 6
أشخاص.

الوقاية من أنيميا نقص الحديد قد تساعدك أنت وأرستك عىل البقاء بصحة جيدة والشعور بحالة جيدة.
النصائح الواردة يف هذا الكتيب بسيطة ومن السهل اتباعها .ألقِ نظرة عىل الصفحة الخلفية لالطالع عىل
منوذج لقامئة الطعام والوصفات الجيدة لإلفطار وحتى العشاء.
وزارة الصحة  961-194يونيو 2015

لألشخاص المعاقين ،يمكن الحصول على هذه الوثيقة في صيغ أخرى عند الطلب .لتقديم طلب ،يُرجى االتصال بالرقم ( 1-800-841-1410للصم/معوقي السمع .)711
ال يقوم برنامج  WICللتغذية بوالية واشنطن بالتمييز .توفر هذه المؤسسة تكافؤ الفرص.
عدّل برنامج  WICبوالية كاليفورنيا هذا المنشور .تمت إعادة طباعته بإذن من الجهات المختصة.

تناول األطعمة الغنية
بالحديد بكثرة!

نصائح لالختيار األطعمة الغنية بالحديد
لمساعدتك أنت وأسرتك على
البقاء بصحة جيدة والشعور بحالة جيدة!

األطعمة الغنية بالحديد

كاف من الحديد لنفسي وألسرتي؟
كيف يمكنني الحصول على مقدار ٍ
نصائح لألطفال

تقديم حبوب األطفال الغنية بالحديد لألطفال يف سن  6أشهر تقري ًبا.
• أمزجي حبوب األطفال مع حليب الثدي أو الحليب االصطناعي.
• استخدمي حبوب األطفال لصناعة بسكويت أو حلوى التسنني.
تقديم األطعمة الغنية بالحديد لألطفال يف سن  6إىل  9أشهر.
• قدّمي لحوم طعام األطفال .أمزجيها مع
األطعمة اللينة األخرى مثل الخضار املهروس
أو النودلز املسلوق اللني أو األرز.
• قم بطهي اللحوم أو الفول أو التوفو وأهرسها
جيدًا .قدمي الفاكهة أو الخرضوات التي تحتوي
عىل فيتامني (ج) املناسبة لعمر الطفل يف نفس
وقت تقديم الوجبة .انظر "األطعمة الغنية
بفيتامني ج" ناحية اليسار.
الرضّ ع...األطفال الدارجني...الحليب والحديد
ينتقل األطفال عاد ًة من الرضاعة باستخدام حليب الثدي أو الحليب االصطناعي إىل حليب البقر
عندما يبلغون عامهم األول ،وميكنك االستمرار يف الرضاعة الطبيعية .يعد الحليب مصد ًرا جيدًا
للربوتني والكالسيوم ،ولكن ليس مصد ًرا جيدًا للحديد.
من الشائع خالل تلك الفرتة لدى بعض األطفال الذين يبدؤون يف امليش االعتامد كليًا عىل الحليب،
مام يعني أنهم قد ال يرتكون مجاالً لألطعمة األخرى ،وخاصة لألطعمة الغنية بالحديد.
الهدف هو مساعدة طفلك عىل األكل بصورة جيدة والتمتع مبجموعة متنوعة من األطعمة،
مبا يف ذلك الحليب واألطعمة الغنية بالحديد.

!

إذا كان رضيعك أو طفلك يعاين من نقص الحديد ،فقد يصف له الطبيب املعالج قطرات حديد .احريص عىل
إعطاء طفلك املقدار الصحيح من قطرات الحديد وليس الكثري منها! تُحفظ جميع أقراص الحديد وقطرات الحديد
بعيدًا عن األطفال .إعطاء الطفل مقدا ًرا كب ًريا من الحديد عن طريق األقراص أو القطرات قد يعرضه للتسمم!

لحوم البقر
لحم الخنزير
الدجاج أو الديك الرومي
السمك واملحار

غري اللحوم

نصائح لألطفال والكبار
• اخرت  2أو  3أطعمة تعد مصادر جيدة للحديد كل يوم .يحتوي هذا الكتيب عىل قامئة
باألطعمة الغنية بالحديد ومنوذج لقامئة الطعام ملساعدتك عىل تخطيط يومك.
• عندما تبحث عن وجبة خفيفة ،اخرت األطعمة الغنية بالحديد ،مثل حبوب معتمدة من
 WICاملمزوجة بالفاكهة املجففة.
• أضف القليل من اللحوم إىل األطعمة األخرى ،مثل املعكرونة والجنب ،وبيتزا بالجنب،
وأطباق الخضار.
• قم بطهي األطعمة يف مقالة أو أواين مصنوعة من حديد الزهر .قد تحتوي األطعمة
املطبوخة يف أواين مصنوعة من حديد الزهر عىل مقدار أكرب من الحديد .وهذا يحدث
عندما متتص األطعمة كميات صغرية من الحديد من املقالة يف أثناء الطهي.
• عند طهي الفول املجفف ،يُنقع الفول يف املاء لعدة ساعات قبل الطهي،
ويتخلص من ماء النقع ،وت ُستخدم مياه جديدة لطهي الفول .أجسادنا قادرة
عىل امتصاص الحديد املوجودة يف الفول بشكل جديد عندما يُنقع الفول يف
املاء ساعات عدة أو طوال الليل.
• إذا كنت تتناول قهوة أو شاي ،يُنصح بتناولها بني الوجبات ألنها متنع الجسم من
امتصاص الحديد.
• إذا ِ
كنت حامالً ،فتناول فيتامينات فرتة الحمل التي تحتوي عىل كميات إضافية من الحديد
رضوري ِ
لك ولطفلك .إذا كنت تواجهني صعوبة يف تناول فيتامينات فرتة الحمل ،فاستشريِي
رس من برنامج  WICللحصول عىل أفكار .تناويل فيتامينات فرتة الحمل يف
طبيبك أو استف ِ
أثناء حملك .استشريِي طبيبك حول االستمرار يف تناول هذه الفيتامينات عند والدة الطفل.
• قد يحتاج الكبار واألطفال املصابني بنقص الحديد إىل أقراص حديد إضافية .إذا كنت تعاين
من نقص الحديد ،فناقش هذا األمر مع طبيبك.

الخرضوات

اللحوم
•
•
•
•

الرضاعة الطبيعية!
• يحتوي لنب األم عىل حديد يستطيع الطفل امتصاصه بسهولة .وعندما يبلغ الطفل حوايل 4
أشهر ،استشريِ طبيبك حول مكمالت الحديد املناسبة لطفل يرضع رضاعة طبيعية.
• عندما يبلغ الطفل عام واحد ،ميكنك االستمرار يف الرضاعة الطبيعية أو استخدام حليب البقر يف
الرضاعة.

األطعمة الغنية بفيتامين "ج"

•
•
•
•
•
•
•
•
•

حبوب معتمدة من WIC
الفول والبازالء املجففة املطبوخة
عصري الربقوق املجفف
التوفو
البيض
الخبز والتورتيا
األرز ،واملعكرونة ،والحبوب املطبوخة
أوراق الخضار :الكرنب ،السلق ،اللفت ،الخردل
األخرض ،السبانخ
الفاكهة املجففة

•
•
•
•
•
•

بطاطس
طماطم
بروكلي
قرنبيط
ملفوف
الفلفل الحلو

الفواكه
•
•
•
•
•
•

البرتقال
الشمام
مانجو
ببايا
جريب فروت
فراولة

العصائر
•
•
•
•

البرتقال
جريب فروت
طماطم
جميع العصائر المعتمدة من WIC

تناول األطعمة التي تحتوي على فيتامين "ج" الغنية بالحديد
يساعد فيتامني "ج" جسمك عىل استخدام الحديد .تناول األطعمة التي تحتوي عىل فيتامني "ج" عندما
تتناول األطعمة الغنية بالحديد ،أو قم بطهي االثنني م ًعا.
أمثلة:
• تناول كوب من عصري الربتقال مع حبوب األطفال.
• قم بطهي الفول مع بعض الطامطم.
• ضع بعض الصلصة عىل التاكو.
• أعطي لطفلك بعض الفواكه مع الحبوب.
تحذير :قد يتعرض األطفال أقل من  4أعوام لالختناق عند تناول املكرسات والفواكه ذات قشور والفاكهة املجففة
أي أطعمة
والخرضوات غري املطبوخة .ينبغي طهي جميع الخرضوات للرضّ ع واألطفال الصغار .وينبغي عدم تقديم ّ
للرضّ ع واألطفال الصغار سوى األطعمة املناسبة ألعامرهم .استشري برنامج  WICللحصول عىل اقرتاحات أو أفكار.

