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نشرة العقل السليم في الجسم السليم

يذهب للمشي

اتخذ قراراً صحياً أكرث
الربوتينات

جرّب عوضاً عن

2 زالل البيض 1 بيضة عادية

فاصوليا سوداء لحم بقر مفروم

صدر دجاج منزوع الجلد صدر دجاج مع الجلد

برغر خضار همربغر

مكرسات غري مملحة أو قليلة امللح مكرسات مملحة

سلمون رشيحة لحم

الحبوب

جرّب عوضاً عن

معكرونة وخبز القمح الكامل وأرز أسمر معكرونة عادية، خبز أبيض، أرز أبيض

األلبان

جرّب عوضاً عن

أنواع بال دسم أو خفيفة الدسم جبنة ولنب وحليب كامل الدسم

1

لق التشفي تحكم الصفحات واجهة بب الصوصا جميلة. قم أداول التحكم واءا كونكتم 

إنشاء لجنة العناية بالصحة يف مدارس املقاطعة 146 منذ سنوات عدة عندما اجتمع 

فريق من هيئة التدريس بشكل رسمي وأسس مجموعة لتعزيز العناية بالصحة والصحة 

واللياقة البدنية بني الطالب والعائالت وهيئة التدريس.

قامت اللجنة برعاية عدد من املبادرات، مبا يف ذلك يوم “امليش إىل املدرسة” ونزهات 

املرح نصف السنوية وفسحات التحرك اليومية للطالب يف الصف والفرص التعليمية 

لألهل. وقد بدأت نرشة “العقل السليم يف الجسم السليم” اإلخبارية أيضاً مع انطالق 

لجنة العناية بالصحة.

بعد فرتة توقف قصرية، نعاود إصدار النرشة اإلخبارية مرة كل ثالثة أشهر. وستتضمن 

معلومات عن موضوعات الساعة يف مجال الصحة والعناية بالصحة مع وصفة صحية 

ومناسبة للتحضري مع األطفال ومقاالً حول الخيارات الغذائية الصحية وأكرث من ذلك 

بكثري.

نعرض هذا الشهر مواضيع تتعلق بصحة القلب. نأمل أن تستمتعوا بهذه النرشة 

اإلخبارية من “العقل السليم يف الجسم السليم”، كام نرحب بآرائكم واقرتاحاتكم 

للمواضيع املستقبلية.

شكراً لجميع الطالب والعائالت وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا يف نزهة املرح 

يوم 5 مايو/أيار!

سعدنا برؤية هذا العدد الكبري من العائالت التي انضمت إلينا يف سعينا لتحسني 

الصحة خطوة بخطوة. نأمل أن يصبح امليش اليومي عادة وبخاصة مع اقرتاب 

الطقس الدافئ.

بالحديث عن امليش...

ليس من الرضوري أن يكون النشاط البدين معقداً. يكفي أحياناً أن تقوم مبيش رسيع 

لفرتة قصرية كل يوم لتعيش حياة أطول وصحية أكرث.

امليش هو النشاط املثايل لعدد من األسباب. من السهل إدماجه يف جدولك اليومي، 

واملعدات الوحيدة املطلوبة هي زوج جيد من األحذية والجوارب املناسبة. إنه وسيلة 

رائعة لقضاء بعض الوقت مع العائلة واألصدقاء. ميكنك مامرسة امليش يف أي مكان، 

وكلبك يحب ذلك هو اآلخر!

امليش الرسيع املنتظم:

- يساعد يف تحقيق وزن صحي و/أو الحفاظ عليه.

- مينع أو يتحكم بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاين.

- يقوي العظام والعضالت.

- يحسن املزاج.

- يحسن التوازن والتنسيق.

- يحافظ عىل لياقة عقلك.

بالطبع، كلام زادت رسعة امليش وطالت املسافة وازدادت الوترية، ازدادت الفوائد. تذكر 

أنه ما من مشكلة إذ بدأت ببطء وزدت الرسعة تدريجياً. عندما تريد متريناً أصعب، 

يكفي أن متيش عىل التالل أو أن متيش بشكل أرسع أو تضيف أوزاناً عىل املعصم أو 

الكاحل. ومن املفيد أيضاً أن تستخدم عداد الخطى لحساب الخطوات التي تأخذها.

إىل اللقاء عىل مسارات امليش!



بار البطاطس سهل التحضري

يف العدد القادم

يكفي 4 أشخاص

وصفة البطاطس املخبوزة السهلة التحضري مع األطفال دليل للدهون
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البطاطس غنية بفيتامني ج والبوتاسيوم وتوفر بعض األلياف، بخاصة عند تناولها مع 

قرشتها.

املكونات
رذاذ الطبخ

1 باوند من البطاطس للخبز )حواىل 4 حبات متوسطة الحجم( مفروكة ومغسولة

3 أكواب )كيس 10 أونصات( من الربوكيل أو القرنبيط أو الخرضوات املختلطة املجمدة 

واملطبوخة بحسب التوجيهات عىل العبوة

1 فلفل أحمر مفروم

1 كوب من جبنة املوزاريال أو جبنة الشيدر قليلة الدسم

1 كوب لنب قليل الدسم

نصف باوند من اللحم الدييل منخفض الصوديوم أو الدجاج املطبوخ مقطع إىل مكعبات

2 بيض مسلوق مقرش ومفروم أو نصف كوب حمص

التعليامت
قم بتشغيل الفرن مسبقاً حتى حرارة 375 فهرنهايت.

قم بوضع البطاطي يف وعاء زجاجي كبري وتغطيتها بغطاء بالستييك مع ترك فتحة 

للتهوية. ضعها يف امليكروويف ملدة 12-10 دقيقة عىل قوة عالية حتى تصبح شبه طرية 

عند شكها بالشوكة.

قم بوضع البطاطس عىل صينية للخبز بعد رشها برذاذ الطبخ وضعها يف الفرن ملدة 5 

دقائق تقريباً حتى تصبح طرية عند شكها بالشوكة.

يف هذا الوقت، ضع الخضار املطبوخة والفلفل األحمر والجنب واللنب واللحم والبيض يف 

كاسات صغرية منفصلة.

للتقديم، استخدم قفازات الفرن لوضع البطاطس الساخنة يف كاسات حساء فردية وافتح 

البطاطس وقدمها مع مجموعة متنوعة من املكونات بحسب املذاق.

يلعب تناول النوع الصحيح من الدهون دوراً هاماً يف اتباع نظام غذايئ صحي من خالل 

تقوية القلب ومحاربة االلتهابات.

ميكن االطالع يف ما ييل عىل عدد من أنواع الدهون املختلفة بعبارات يسهل فهمها:

الدهون غري املشبعة

هذه الدهون هي األفضل! تساعد عىل خفض نسبة الكوليسرتول وخطر اإلصابة بأمراض 

القلب. ميكن الحصول عىل النوعني، األحادية غري املشبعة وغري املشبعة املتعددة، يف 

األغذية النباتية: األفوكادو واملكرسات والبذور والزيوت )زيت الزيتون وزهر دوار 

الشمس والذرة وفول الصويا(.

الدهون املشبعة

نجد هذا النوع من الدهون يف األطعمة الحيوانية وهي ترفع نسبة الكوليسرتول 

“الضار”. نجدها يف منتجات األلبان كاملة الدسم والزبدة والسلع املخبوزة ومعظم 

األطعمة الخفيفة مثل رقائق البطاطس والهمربغر والبيتزا وغريها من الوجبات الرسيعة. 

يقول الخرباء إنه ال ينبغي أن تحتوي الحميات الصحية عىل أكرث من %10 من الدهون 

املشبعة.

األوميغا 3

تعتمد وظيفتك الخلوية وإنتاج الهرمونات عىل هذه الدهون املتعددة غري املشبعة. مثة 

نوعان من األوميغا 3 وحمض اإليكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهكساينويك وهي 

توجد غالباً يف األسامك. ينبغي تناول حصتني من األسامك عىل األقل )سمك السلمون 

وسمك التونة والرسدين وسمك الهلبوت والرنجة وسمك السلمون املرقط( أسبوعياً. 

تحتوي املكرسات والبذور )بخاصة الجوز وبذور القرع وبذور الشيا وبذور الكتان( عىل 

الليبويك وهو النوع الثالث من األحامض الدهنية أوميغا 3.

الدهون التقابلية

ابتعد عنها! ترفع الدهون التقابلية )التي تنتج أثناء الهدرجة الجزئية للزيوت النباتية( 

مخاطر الكولسرتول وااللتهابات والسمنة. يف الواقع، بدءاً من هذا العام، حظرت إدارة 

األغذية واألدوية هذه الدهون يف األغذية املعبأة والرسيعة مثل الدونات. تشري عبارة 

“الزيوت املهدرجة جزئياً” بالتأكيد إىل أّن السلعة تحتوي عىل هذه الدهون.

املزيد من املعلومات عن البدائل الصحية أكرث عن األغذية!

نرشة العقل السليم يف الجسم السليم!

نأمل أن تعتمدوا وتتابعوا االلتزام بعادات صحية أكرث هذا الصيف!

لجنة العناية بالصحة يف مدارس املقاطعة 146:

مات كوسيوليك من “فولنت” )منسق لجنة العناية بالصحة(؛ أليسون بوبر من 

“ميموريال”؛ جيف شارلستون من “ديسرتيكت”؛ ريجينا ماير من “سنرتال”؛ دان 

ماكلولن من “فولنت”؛ ويندي مبويت من “فيرييك”؛ لورن أودونل من “ديسرتيكت”؛ زاك 

سكيبيوين من “فولنت”؛ تريي ستاهوالك من “ديسرتيكت”؛ “ماريان بيتيل من “كروز”.


