درهـــم وقـــاية

 �أف�ض��ل طريقة للريا�ض��يني يف رم�ضان هي ممار�س��ة متارين امل�شي والهرولة(الكارديو )قبل االفطار ويتناول افطار خفيف وبعدها ب�س��اعتني يتناول وجبة
ثانية وبع��د �صالة الرتاويح يذه��ب اىل النادي وميار���س التمارين الريا�ضية
ويتناول وجبة بعد التمرين ويف ال�سحور يتناول وجبة كاملة.
وفيما يخ�ص املكمالت الغذائية �أن�صح بتناولها يف �شهر رم�ضان ومنها الربوتني
بط��يء االمت�صا�ص (الكازي��ن) و(ال –كارنتني  ،وال – بي �سي ايه ) ويتناولهم
بكمية كبرية حتى اليخ�سر ع�ضل باال�ضافة اىل الفيتامينات املتعددة.

امل�سموح واملمنوع

ما هي الأطعمة التي ين�صح باالمتناع عنها لأنها ت�سبب العط�ش يف
رم�ضان ؟
 الأطعم��ة التي ت�سب��ب العط�ش خالل رم�ضان هي بالت�أكي��د الأطعمة املاحلةمثل املك�سرات اململحة والت�شيب�س والأ�سماك التي حتتوي الكثري من امللح والأكل
ال��ذي ي�ضاف ل��ه الكثري من املل��ح .بالإ�ضافة للحلوي��ات الد�سمة التي حتتوي
الكثري من الزيوت والزبدة وال�سكر.
ما هي الأطعمة الغنية بالطاقة والتي متنحنا ال�شعور بال�شبع لأطول
فرتة؟
 م��ن امل�ستح��ب خالل رم�ض��ان �أن ينتب��ه ال�شخ���ص اىل نوعي��ة الأكل الذييتناول��ه ك��ي يتمكن م��ن املحافظة على ج�س��م �سليم ،و�أن يتجن��ب الإكثار من
الده��ون وال�سكريات التي متثل �سعرات حرارية فارغة م��ن الفوائد ،و�أن يكرث
قدر امل�ستطاع م��ن الأكل القليل الد�سم والغني بالربوتني ،بالإ�ضافة للن�شويات
كاخلبز الأ�سمر والرز الأ�سمر واحلبوب الكاملة .كل اللحوم القليلة الد�سم مثل

احلمية تقلل من الكولي�سرتول وتقي من �أ�ضرار
الكلى والكبد يف رم�ضان

الدي��ك الرومي والدج��اج واللح��م الأحمر من غري
دهون وال�سمك �ش��يء �أ�سا�سي �أي�ضا .لكن على ال�صائم
مراع��اة �أن ال�سم��ك قد ي�سب��ب العط�ش ل��ذا يف�ضل
تناوله على الإفطار ولي���س ال�سحور .وبالإجمال ،كل
الربوتينات قليلة الد�س��م وم�شتقات احلليب من دون
د�سم ت�شبع لفرتة �أطول.

�صحة اجلهاز اله�ضمي يف ال�صيام

ما هي �أ�سو�أ العادات الغذائية التي يتبعها
ال�صائمون يف رم�ضان؟
 الإف��راط يف تناول احللويات وقلة احلركة هما �أكرثعادتني ت�ؤثران على وزن ال�صائم خالل رم�ضان.
البع�ض يعاين من ت�شنجات عقب بداية
االفطار فما ال�سبب يف ذلك؟
 ميكن ان ت�سمى هذه االعرا�ض بالتقل�صات �أو املغ�صويرتك��ز يف املع��ده وال�سب��ب دخول كمي��ة كبرية من
ال�سعرات �أو املوالح عق��ب االفطار التي ت�سبب �صدمة
للج�سم وت���ؤدي اىل الت�شنجات  .ويجب احلر�ص على
�أن تك��ون الكميات قليلة حتى لو ا�ضطررنا �إىل تق�سيم
الإفطار �إىل مرحلتني ،مرحلة �سلطة و�شوربه ومرحلة
وجبة رئي�سي��ة� ،أف�ضل من تناول كل الأ�صناف يف مرة
واحدة وتعري�ض �أنف�سنا لل�شعور بتلبك يف املعدة.
ما هي �أكرث االمرا�ض املتعلقة باجلهاز اله�ضمي
خالل رم�ضان؟
 �أك�ثر امل�ش��اكل املعوية الت��ي يعاين منه��ا ال�شخ�صخالل �شه��ر رم�ضان ه��ي �أكيد النفخ��ة ،والإم�ساك،
والوجع يف املعدة �أو الأمعاء .هذا ناجت عن ان ال�شخ�ص
قد مار�س ال�صيام لفرتة طويلة وعاد ليفطر على �أكل
مل يكن من املفرو�ض تناوله دون تهيئة املعدة
ام��ا بالن�سبة للإم�س��اك فهي م�شكل��ة �أ�سا�سية خالل
ال�شهر رم�ضان.

ن�صائح غذائية

العـامـل

يج��ب احلر�ص على تناول الكثري من املياه واحلر�ص
على �إبقاء التم��ر والفواكه املجففة ج��زء �أ�سا�سي من
مائ��دة الإفطار ،كما تناول كوبني من املياه قبل تناول
�أي طعام ي�ساعد على ترطيب املعدة.
واحلرك��ة �أ�سا�سية �أي�ضا ،ف�إذا قام ال�صائم بالنوم طول
النهار ثم الإفطار ثم العودة للنوم ثم ال�سحور من دون
حركة ،فالدورة الدموي��ة يف اجل�سم تكون غري فعالة
وبالنتيجة حت��ى عملية اله�ضم تك��ون بطيئة كثريا،
مما ي�ؤدي مل�شكلة الإم�ساك وحتى �أوجاع بعد الأكل.
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