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كل نوع من الخضروات له
طريقة خاصة للتنظيف
واش��نطن – أعلن����ت وزارة الزراع����ة
األميركي����ة في صفحة األس����ئلة الش����ائعة
حول فايروس كورونا المس����تجد “لس����نا
على علم بأي تقارير عن انتقال الفايروس
ع����ن طري����ق الطع����ام أو تغلي����ف المواد
الغذائية” .وال يوجد س����بب لالعتقاد بأن
الطماط����م وغيرها من الخض����ر والفواكه
مغط����اة بالفايروس ،كما ال يوجد س����بب
يمنعك من غس����ل ما تحض����ره إلى المنزل
وبشكل جيد وبطريقة صحيحة.
اختر ش����طفا لطيفا وش����امال لجميع
المنتجات تحت الماء ،واغس����ل العناصر
التي ستقوم بتقشيرها أو طهوها على أي
ح����ال ،وتخلص نهائيا من األوس����اخ وأي
مسببات لألمراض .وبمجرد غسل المنتج
جي����دا في ح����وض المطبخ ال����ذي نظفته
مس����بقا أعد تنظيف����ه للم����رة الثانية بعد
االس����تعمال ،ثم اطبخ وتناول ما اقتنيته
على الفور لتكون مرتاحا.
طرق غسل الفواكه والخضروات:
[ الخس والخض����ر الورقية األخرى:
امأل وعاء كبي����را بالم����اء واغمر الخضر
في����ه .حرك الخض����روات ث����م اتركها لمدة
دقيقة حتى تنزل األوساخ إلى قاع الوعاء،
ثم ارفع الخضر إلى مصفاة .ثم ضعها في
المصفاة تحت الماء البارد.
[ الخض����راوات الجذري����ة :بم����ا أنها
تنمو ف����ي الت����راب ،غالبا ما تك����ون أكثر
اتس����اخا ،احرص على فركها تحت الماء
الجاري باس����تخدام فرش����اة الخضروات،
وإذا لم يكن لديك واحدة ،يمكنك استخدام
أصابعك إلزالة أي أوساخ.
[ الفطر :يفضل بع���ض الطهاة عدم
ترك الفطر مبلال ألن���ه يمتص الماء مثل

اإلس���فنج .لك���ن يمك���ن غس���له وتمريره
بس���رعة عبر مصفاة تح���ت المياه .وإذا
بقيت األوس���اخ ،انتزعها أثناء الش���طف
قب���ل نش���ره ف���ي طبق���ة واح���دة عل���ى
منش���فة مطبخ نظيفة أو مناشف ورقية
ليجف.
[ الخض���ر والفواك���ه المتين���ة:
بالنس���بة للخض���ر مث���ل الفاصولي���اء
الخض���راء والخيار والعنب ،اش���طفها
جي���دا تحت الماء وال تهمل الفرك بيديك
ثم دعها تجف في مصفاة نظيفة.
[ الخض���روات والفواك���ه الرقيقة:
بالنس���بة للخضر اللينة مث���ل الطماطم
والفواك���ه الناضجة والتوت ،اش���طفها
تحت تيار مائي ثابت منخفض الضغط،
م���ع قلبها بلطف لضمان ش���طف جميع
الجوانب ثم انش���رها على منشفة مطبخ
نظيفة أو مناشف ورقية لتجف.
وإذا كنت تفضل تنظيف الخضروات
على نطاق أوس���ع ،فإليك ما كتبه خبير
الطع���ام هارولد ماكجي ف���ي كتابه “عن
الطع���ام والطب���خ”“ ،يمك���ن أن يقل���ل
الغس���يل م���ن أع���داد الميكروب���ات مئة
ضعف .ولكن ،من المس���تحيل التخلص
م���ن جميع الميكروبات م���ن الخس غير
المطبوخ والمنتجات األخرى”.
كما يمك���ن أن تتجنب حت���ى المياه
كثي���رة الكل���ور عن طري���ق االختباء في
المسام المجهرية والشقوق في أنسجة
النبات ،لذلك ال ينصح األطباء األشخاص
المعرضين للعدوى بالس���لطات النيئة.
وبمجرد تقطي���ع الفواكه والخضروات،
يج���ب حفظها مبردة واس���تخدامها في
أقرب وقت ممكن.
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ّنوع مصادر إلهامك

حافظ على الهدوء واملتعة
في مطبخك أثناء الحجر الصحي

التنظيم والنظافة أسرار النجاح في إعداد أطباق صحية في البيت
غذاء صحي

تقوية جهاز املناعة تبدأ
بحسن اختيار النظام الغذائي

باريس – من خالل دمج بعض الخضار
والقش���ريات والنباتات والمش���روبات في
نظام���ك الغذائي ،فإنك تزيد من فرصك في
قضاء الخريف والشتاء بصحة ممتازة.
إذا كن���ت ترغب في زي���ادة احتماالت
تجنب اإلصابة بنزالت البرد أو اإلنفلونزا
في األيام القادمة ،فعليك مساعدة
جس���مك على تقوي���ة مناعته
لتحقي���ق ه���ذا اله���دف ،ما
علي���ك س���وى إضافة بعض
المنتجات والمواد الغذائية
إلى وجباتك اليومية والتي
تعزز جه���از المناع���ة .فيما
يخ���ص الفواكه والخض���روات ،توقف عن
فكرة تخزين كل ش���يء فلي���س كل الفواكه
والخض���روات يمك���ن تخزينه���ا ،واخت���ر
الفواكه والخض���روات الصالحة للتخزين
والتي تقوي في نفس الوقت جهاز مناعتك
ومن بينها:
[ الق���رع الغن���ي ببيت���ا كاروتي���ن
تحسن
ومضادات األكسدة والتي يمكن أن
ّ
أداء بعض خاليا الجهاز المناعي.
[ الفلفل الذي يحت���وي على فيتامين
“سي” الضروري لتعزيز المناعة.
[ الس����بانخ تحتوي كميات كبيرة من
الحدي����د وفيتامي����ن “أ” ( 100غ����رام يوفر
نصف الكمي����ة اليومي����ة الموصى بها من
فيتامين أ).
[ الج���زر ألن���ه غن���ي بالكثي���ر م���ن
الفيتامينات ومن بينها فيتامين “سي”.
[ الحمضي���ات
(الليم���ون والبرتق���ال
والجريب فروت) يمكن
أن تس���اعد في تعزيز
جهاز المناعة والطاقة.
[ الفطر :من خالل
تناول السيلينيوم ،وهو
عنصر غذائي موجود في
الفطر ،فأنت تساعد
خاليا الدم البيضاء
على العمل
بشكل جيد.
وستستفيد

من مزايا مضادات الميكروبات ومضادات
األكس���دة لهذا الطعام منخفض السعرات
الحرارية واللذيذ.
[ الثوم والبصل :يقدم هذان المنتجان
خصائص مهمة مضادة للفيروسات ،حيث
يحم���ي الثوم صحة الكب���د ويوفر البصل
كمية كبي���رة من فيتامين “س���ي”
والبروبيوتي���ك .يش���ار إل���ى أن
الثوم الخام أق���وى  1.5مرة من
مسحوقه أو تركيبته المجففة.
نصيحة لزي���ادة فوائده إلى
أقص���ى حد م���ع الح���د من
التأثيرات على التنفس :قم بسحق أو قطع
كل ف���ص ثوم ودعه لم���دة  10إلى  15دقيقة
قبل الطهي أو دمجه في الطعام.
[ األس���ماك والمح���ار :ال ش���يء مثل
طب���ق من المأك���والت البحرية واألس���ماك
لتقوية جهاز المناع���ة لديك .يوفر المحار
الزنك ،الذي يش���ارك في عم���ل خاليا الدم
البيضاء ويساعد على مكافحة االلتهابات.
واألس���ماك الزيتية مثل الرنج���ة المدخنة
والس���لمون والس���ردين مص���ادر ممتازة
لفيتامين د وأوميغا .3
[ الزب���ادي :ال تنس���ى دور األلب���ان
والزبادي في الحف���اظ على صحة الجهاز
الهضمي .م���ن خالل تعزيز بطانة األمعاء،
فه���ي تس���اعد جس���مك عل���ى
مكافحة الفايروس���ات ،خاصة
للمس���نين وحاملي األمراض
المزمنة.
[ الش����اي :إلنه����اء الوجب����ة
بش����كل جي����د ،أو إلعط����اء نفس����ك
اس����تراحة ف����ي منتص����ف الي����وم ،ال
تت����ردد في إعداد كوب من الش����اي.
لن يس����اعدك هذا المشروب على
الشعور بالدفء فحسب بل
سيمنحك الطاقة ويساعد
الكليتين على العمل
بشكل جيد ،كما تساعد
جزيئاته المضادة
لألكسدة على تقوية
جهاز المناعة.

اجت� � ��اح فايروس كورون� � ��ا كل تفاصيل احلياة في العال� � ��م ،التغييرات التي
فرضها احلجر الصحي تش� � ��مل أيضا مطبخ كل عائلة ووجباتها وأسلوب
تغذيته� � ��ا الذي يجب أن يك� � ��ون صحيا أكثر من أي وق� � ��ت ومضى وكفيال
مبس� � ��اعدة اجلس� � ��م على التصدي لإلصابة وخطورتها ،نعرف جميعا أن
الصحة اجليدة تبدأ من التغذية السليمة.
لن��دن – س���ارع الجميع ه���ذه األيام
تحت وط���أة انتش���ار وب���اء كورونا إلى
الت���زود بالمؤونة وملء رف���وف المطبخ
وغرف التخزي���ن والثالج���ات بما يمكن
أن يحتاج���وه في ظل أزم���ة كورونا التي
ال يعل���م أح���د إلى متى س���وف تس���تمر.
تغيي���رات كثي���رة ط���رأت عل���ى الحياة
اليومية للناس فال شيء أهم من الصحة
والحياة ف���ي النهاية ،ويح���اول كثيرون
التعويل على أنفسهم في إعداد وجباتهم
اليومية واالس���تغناء عن خدمات إيصال
الطعام التي طغت على أس���لوب العيش
في السنوات األخيرة.
وتوق���ع خب���راء أن يح���دث فايروس
كورون���ا تغييرات عميقة ف���ي الكثير من
س���لوكيات وع���ادات اإلنس���ان اليومي���ة
عل���ى الم���دى الطوي���ل الس���يما منه���ا
المرتبط���ة بالصحة وبالتغذية الس���ليمة
والطب���خ وغيره���ا .وفي فت���رات الحجر
أو العزل الصحي رجع���ت عالقة كثيرين
بالمطبخ واألطباق وكتب الطهي ومواقع
الوصفات وغيرها ويحاول غالبية الناس
البح���ث عن وصف���ات صحي���ة واعتماد
تغذية س���ليمة تق���وي الجه���از المناعي
توقيا من اإلصابة ومن عجز أجس���امهم
عن مقاومة الفايروس.

كن منظما ،وال تترك
أكياس األطعمة نصف
مفتوحة وكذلك زجاجات
الصلصات كصلصة الشواء
وعلب األطعمة المعلبة
مثل التونة مهملة
ويقدم العديد من الطهاة والمختصين
في الصح���ة نصائ���ح تتعل���ق بالتغذية
والطبخ أثناء انتش���ار الوب���اء ويقدمون
مجموع���ة م���ن اإلرش���ادات والنصائ���ح
لخوض التجربة دون مش���كالت؛ وينصح
المختص���ون بالب���دء ف���ي إع���داد قائمة
بالوجبات الت���ي تعتقد أنك قد ترغب في
تناولها.
وتقول غالبية نصائ���ح المختصين:
ح���اول أن تعتم���د األدوات والمكون���ات
المتوفرة في منزل���ك ،وقد يعني هذا أنك
س���تطبخ بعض الوجب���ات للمرة األولى.
لكن ،سيس���اعدك طهو األطعمة الجديدة

عل���ى محارب���ة الش���عور بالمل���ل وإلهاء
نفسك.
ودع الوصفات تلهمك ،ولكن ال تشعر
باإلحباط إذا لم يكن لديك مكون واحد أو
بعض المكونات التي يمكن تعويضها أو
االستغناء عليها .ويمكن اعتماد التوابل
لتعوي���ض المكون���ات األخ���رى .ويمكن
أن تك���ون مكونات مثل الع���دس متعددة
االس���تخدامات ويمك���ن أن تعتم���د ف���ي
البرغر النباتي.
كن منظم���ا ،وال تترك أكياس مختلف
األطعم���ة مث���ل المعكرون���ة ورقائ���ق
البطاط���س نص���ف مفتوح���ة وكذل���ك
زجاج���ات الصلصات كصلصة الش���واء
وعل���ب األطعم���ة المعلب���ة مث���ل التونة
مهمل���ة .وحاول قضاء بع���ض الوقت في
تنظيف خزانة المطبخ والثالجة.
وال تتخلص من بقايا الطعام وحاول
اعتماده���ا ف���ي وجب���ات أخ���رى وإعادة
رس���كلتها ،أو تجميدها لوق���ت الحق أو
تناولها قبل أن تفسد.
وإذا لم تس���تخدم الدقيق (أو األرز أو
البس���كويت أو الحب���وب أو دقيق الذرة)
منذ فت���رة ،تحقق من تاريخ االس���تهالك
وتأكد من سالمتها بعد التخزين.
خط���ط للمس���تقبل ،ولك���ن ك���ن مرنا
ومنتبه���ا وال داع���ي للذع���ر .وإن كنت ال
تح���ب فكرة نف���اد البي���ض أو الزبدة،
ال تخزنه���ا أيضا .وخط���ط لمراقبة
إمدادك بالسلع القابلة للتلف وغير
القابل���ة للتلف ،وراعي الش���روط
الصحية عند تس���لمها من عمال
توصيل الطعام أو عند اقتنائها
بنفس���ك مع الحفاظ على شعورك
بالتفاؤل .استعن ببعض األفكار
حول الحفاظ على الهدوء في
المطبخ أثناء
انتشار
الفايروس:
تعامل
مع األطعمة
الطازجة
مثلما تتعامل
مع الذهبُ ،تحدث
المنتجات الطازجة
فرقا كبيرا من حيث
ما يمكنك صنعه وما
تستمتع به ،لذلك تأكد
من استخدام كل ما في
متناول اليد أو في حديقتك

قبل أن يفسد .واحرص على إبقاء بضعة
أكياس من الخضار المجمدة ،واستخدم
المنتجات الطازجة أوال.
وإذا كنت تطهو في
المنزل ألول مرة منذ
فترة ،فقد ال تجد
الكثير لتبدأ
به .أصبحت
خدمات
توصيل
المتاجر أكثر
انتشارا اآلن،
ولكن ،تتوفر
بعض الخيارات
األخرى للحصول على
السلع الغذائية األساسية
وحتى السلع الطازجة .وغالبا ما
تقدم شركات الطعام وجبات خفيفة
بخدم���ة توصيل مباش���رة إل���ى العمالء

من خ�ل�ال مواقع الويب .فك���ر أيضا في
مجموع���ات م���ن الوجب���ات ،إذا ل���م تكن
لديك فكرة عن كيفية البدء في التس���وق
أو الطه���و وال تمتنع عن إنفاق
أموال إضافية لكل وجبة،
توف���ر بعض الش���ركات
ش���حن المكون���ات
والوصفات مباشرة
إلى منزلك.
واختر مجموعة
من مجالت الطعام
التي كنت ترغب
في االطالع عليها
أو مدونة طعام
متخصصة .يُعد هذا
الوقت مناسبا لالطالع على
أي كتب طبخ عل���ى رفوفك أو إلقاء نظرة
على مجلد الوصفات التي تجمعها منذ
سنوات.

{المواد االستفزازية} تمنع
االلتزام بالنظام الغذائي
موس��كو – يمك���ن أن يتس���بب
الحجر الصحي في زي���ادة في الوزن،
لذل���ك يوصي خبير التغذية الروس���ي
إيفان أليمينك���و ،بضرورة اتباع نظام
غذائ���ي صحي للحف���اظ عل���ى الوزن
ومنع زيادته.
يق���ول أليمينك���و ،للحف���اظ عل���ى
الصح���ة و”تجنب الزي���ادة في
ال���وزن والس���منة ف���ي فترة
الحجر الصحي وخاصة في
المنزل ،يجب شراء كميات
قليلة من المواد المفضلة،
التي عادة ما تخزن كميات
كبيرة منها في المنازل.
هذه المواد تسمى ‘المواد
االستفزازية’ ،والناس
الذين يخزنونها
في منازلهم
يكون وزنهم
عادة
أعلى بـ9
كيلوغرامات
في المتوسط
من اآلخرين”.
ويساعد
اتباع نظام
غذائي على
أساس السعرات
الحرارية ،في

الحف����اظ على الوزن ،حيث يفضل تناول
مواد غذائية تعطي يوميا في المتوسط
 2000س����عرة حراري����ة .ه����ذه الطريق����ة
تتطلب تناول الطعام كل ثالث س����اعات
بكميات قليلة ولكن ال تس����مح بالشعور
بالجوع.

تذكر دائما أن المكسرات
والفواكه من مسببات
زيادة الوزن ألنها تعطي
سعرات حرارية عالية ،وال
تعطي شعورا بالشبع
ويؤك���د الخبير على أن���ه عندما ال
يغادر الشخص المنزل ،عليه االمتناع
نهائي���ا ع���ن تن���اول المأك���والت التي
تعطي س���عرات حراري���ة عالية ،وعليه
إج���راء تماري���ن رياضي���ة بي���ن فترة
وأخرى خالل النهار.
كم���ا علي���ه أن يتذك���ر دائم���ا أن
المكسرات والفواكه من مسببات زيادة
ال���وزن ألنه���ا تعطي س���عرات حرارية
عالي���ة ،وف���ي نف���س الوق���ت ال تعطي
ش���عورا ثابتا بالش���بع ،لذل���ك ينصح
بش���رب كمية كافية من الس���وائل ،لكي
ال نتناول الطعام بإفراط.

