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 ا�رشادات الغذائية
 للحفاظ على الصحة
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 كيف تحافظ على
وزنك  وصحتك؟





































اهتم بتناول إفطارك ١ ً
 


   

  
         


   





 

تناول األطعمة الغنية٢
 بفيتامين (ج) ألنها تساعد على 

 امتصاص الحديد في األكل

٣

٤

 ابتعد عن شرب الشاي 

 تناول وجبات خفيفة غنية
بالحديد بين الوجبات



سلطة الخبز اللذيذة

أخلط ... وبالهنا والشفا

–––––
––––

–––

 يحمص الخبز في الفرن١
ثم يقطع

يدق الثوم مع الملح٣

 يضاف خليط الثوم إلى٥
الخضار والخبز

 يضاف الزيت والخل٤
والليمون إلى ثوم

 تغسل الخضروات جيدا٢ً
ثم تقطع
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هل أستطيع أن أتجنب اإلصابة باألنيميا ؟


 احرص علي تناول كميات كافية من األغذية الغنية بالحديد
 









 
 ""
 
 
 
 






س: ما هى االنيميا ( فقر الدم) ؟

س: األسباب األكثر شيوعاً هي

س : لماذا أهتم؟؟

 س: ما هي أعراض األنيميا؟

األكالت الغنية بالحديد لصحة حديد

احذر!!
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 مهم جداً أن الواحد
 يأكل أكل مليان

حديد

 ياسالم على الكشري كله حديد
 ومعاه طبق سالطة عليه ليمون
 يساعد على امتصاص الحديد

وأحلي بجوافة١٠٠٪

في إيه؟ وأشرب بقى كباية شاي استنى
 أنت متعرفش لما

 تشرب شاي مع األكل
أو بعده

 من يوم ما بطلت
 الشاي جسمي بقى

 أنشط كتير وقادر أركز
 في دراستي

 جسمك مش هيستفيد من
الحديد اللي في األكل اللي أكلته

 بالش شاي ألنه مضر بصحتنا ...
 واألحسن نشرب عصير برتقال طازج

عد بالمنزل  أو عصير ليمون مُ
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حاول كل أسبوع أن تزيد عدد الوجبات الخفيفة الصحية

 األطعمة الغنية بالحديد
أطعمة لصحة حديد

 األطعمة الغنية بفيتامين ج

عندما تعطش اشرب

 الحلو

 عندما تجوع

  حينما تشعر بالجوع تناول وجبة خفيفة بين الوجبات


 




–

–––
–

 بقول

 للحوم والدواجن واالسماك
بكميات قليلة

––
–فواكه

 الخضروات

–––


–
–––

–

–––––––
––––––

– تسالي

––––
––
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