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FOPCU CAN
البيض في اإلفطار

إرشادات
اإلفطار
الغذاء
فوائد الرنجة
مخاطر الرنجة

Dr. Khaled Meselhy Ibrahim
Assoc. Professor of Pharmacognosy, FOPCU
تفصلنا أيام قليلة عن احتفاالت شم النسيم وأعياد الربيع وكعادة الكثير من المصريين فيي كيل عيام
ترتبط هذه األعياد واالحتفاالت بعادات ثابتة ومنها تناول الفسيي واليرنيوية واألسيميال اليميميليحية
وبالرغم من مخاطر هذه العادات وبعض حاالت التسمم التي تحدث منها كل عيام ليكينيهيا ليم تيثين
المصريين عن التمسك بها واليوم سنلقي الضوء سريعيا عين اليويانيب اإلييويابيي والسيليبيي ليهيذه
العادات وكيفية تونب مخاطرها واالستفادة منها.

ارشادات هامة قبل تناول الفسيخ واألسماك المملحة







لتحضير األسمال المملحة والرنوة بطريقه صحيحة قبل تناولها ييفيضيل تيعيريضيهيا ليليحيرارة
لمحاولة قتل بعض الميكروبات.
يفضل استبدال الملح والخل بعصير الليمون .ويفضل نقع الرنوة في الزعتر وعصير الليمون
وزيت الزيتون وتناول البصل األخضر والمواد التي تحوى مضادات األكسدة ميثيل اليويرجييير
والمالنه وكلها أسلحه لتقليل مخاطر الملح وقتل الميكروبات.
عدم تناول أي أجزاء من جلد أو أحشاء او رأس الرنوة والفسي الحتوائهم على نسب عالية من
المعادن السامه مثل الزئبق والرصاص.
من الضروري تناول  3لتر من المياه على األقل لتقليل مخاطر الملح.
في حالة حدث اسهال وقيء يوب عدم تناول مضادات اإلسهال قبل استشارة اليطيبيييب ألنيه قيد
يكون اإلسهال وسيلة دفاع طبيعية من الوسم للتخيليم مين السيميوم .ييويب تينياول اليعيصيائير
والسوائل الالزمة لعدم حدوث جفاف والذهاب للطبيب أو التوجه ألحيد ميراكيز السيميوم فيور
حدوث أي من أعراض التسمم.
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لون البيض بكل األلوان لكن اجعل أكلك
وشربك لون واحد يوم شم النسيم وهو
اللون األخضر.
من المعتاد لدى الكثيرين تناول البيض
في وجبة اإلفطار ونظراً لعاداتنا وتقاليدنا
قد يقوم بعض األفراد من اإلكثار من
البيض المسلوق وفي هذه الحالة قد يكونوا
نسبة
ارتفاع
لخطر
معرضين
الكوليسترول في الدم باإلضافة الى
حدوث غازات وانتفاخات شديدة .يعد
تواجد اللون األخضر مع وجبة البيض
من الضروريات حيث يمكن تناول شرائح
الخيار المغطى بالنعناع األخضر
والبقدونس.
يلعب النعناع دوراً أساسيا ً في تهدئة
يحتوي
القولون وطرد الغازات.
البقدونس على نسبة كبيرة من األلياف
وبالتالي يساعد على هضم البيض وتأخير
امتصاص الدهون .كما يمكن تناول كوب
من الشاي األخضر بالنعناع لحرق
الدهون وخفض الكوليسترول كما يمكن
عمل خليط من الكزبرة والكمون
واضافتهما للبيض.

الرنجة في الغذاء

هل للرنجة فوائد؟

مخاطر الرنجة واألسماك المملحة

تعتبر الرنوة من العناصر األساسية في
وجبة الغذاء ولهذا يوب نقع الرنوة بعد
شويها في زيت زيتون أخضر يحتوي على
ملعقتين من الزعتر األخضر والليمون
لتقليل حدة الملح الذي يسبب مشاكل كبيره
لمرضى الضغط والكبد والكلى والقلب كما
أن الزعتر والليمون بهما مواد قاتله
للميكروبات ومطهرة للقولون تحسبا ألي
مشاكل قد تحدث نتيوة سوء التخزين أو
طبق
خالفه .يوب أن تشمل الوجبة
سالطة أخضر يحوى قطع من الورجير
والكابوتشي والبصل األخضر والقليل من
المشروم وحبيبات الرمان كل هذا في زيت
زيتون وعصير ليمون ودون اضافة أي
ملح .تعمل السالطة على تعويض الوسم
عن نقم المياه الناتج من تناول السمك
المملح .يعد الورجير والكابوتشي من
مصادر الفيتامينات والمعادن وكذلك
مصدراً مهما ً للمياه واأللياف وتمنع جفاف
الوسم والخاليا كما أن وجود الرمان
كمضاد لألكسدة يساعد فى تنظيف الوسم
والوهاز الهضمي والدم من أي سموم ناتوة
من تناول أسمال مخزنة أو مملحة كما يعد
البصل األخضر مضاد حيوي طبيعي يطهر
الوهاز الهضمي من أي تلوث ويعتبر
المشروم من مصادر األلياف والمعادن مثل
الزنك والسيلينيوم لزيادة التركيز وفيتامين
ب المقوي لألعصاب وتنشيط الخاليا.

لو تطرقنا للقيمة الغذائية للرنوة وفوائدها نود
أن كل  251جرام من الرنوة (ما يعادل وزن
سمكة متوسطة) تحتوي على  331سعراً
حراريا ً وكميات البأس بها من البروتينات
والدهون الغير مشبعة المفيدة وبعض المعادن
والفيتامينات وكلها عناصر ضرورية لصحة
الوسم وتنشيط وظائف الوسم.
تودر اإلشارة الى أن الرنوة بها نوعين من
الدهون الغير مشبعة  DHA & EPAوهي
تعمل كمواد مضادة لألكسدة وتزيد القدرة
الذهنية .وقد أثبتت بعض األبحاث الحديثة أن
األوميوا 3-من المواد التي يمكن أن تقي من
اإلصابة بمرض األلزهايمر .كما أن الرنوة
غنية بفيتامين ب 21والحديد واألحماض
األمينية فكل سمكه متوسطة الحوم تحتوي على
 18جرام من البروتين و 1مليورام من الحديد
و  21ميكروجرام من فيتامين ب  21وهذه
الكميات قد تفيد في الوقاية من األنيميا حيث تعد
الثالثة عناصر من المكونات األساسية
للهيموجلوبين .كما تحوى الرنوة على نسب من
الكوالجين والمعادن الضرورية لصحة العظام
واألسنان مثل الكالسيوم والماغنسيوم
والفوسفور الذين يكونون معا مركب
 hydroxyapatiteوهو المكون الرئيسي
للعظام واألسنان فالسمكة المتوسطة الحوم
تحتوي على حوالي  241ملليورام من
الكالسيوم و 391ملليورام من الفوسفور و55
ملليورام من الماغنسيوم .كما أن الرنوة غنية
بعنصران غاية في األهمية لصحة الوهاز
العصبي وهما البوتاسيوم وفيتامين ب 6ويدخل
كالهما في عمليات تنشيط المواد الناقلة
لإلشارات العصبية للم ومن الم لباقي الوسم
فالسمكة المتوسطة الحوم تحتوي على حوالي
 111ملليورام من البوتاسيوم وحوالي 2
ملليورام من فيتامين ب.6

تظهر مخاطر الرنوة واألسمال المملحة
وبخاصة الفسي في احتماالت ظهور حاالت
تسمم شديدة الخطورة وذلك نظراً الحتوائها
على ميكروبات فتاكه ومعادن سامه وخاصة
لو تم تحضيرها بطريقة خاطئة أو بيعها قبل
تمام نضوها أو تخزينها بطريقة تعرضها
للتلف .يعرف تسمم الفسي واألسمال المملحة
باسم ”البوتيوليزم“ وتظهر اعراضه بعد
حوالي  8الى  21ساعه من تناول الفسي
وتشمل حدوث زغللة في العين وجفاف في
الحلق وصعوبة في الكالم والبلع وضعف
العضالت تبدأ بعضالت الكتف وقد تصل
لعضالت الوهاز التنفسي مما يسبب صعوبة
في التنفس وقد يؤدي للوفاة .عند حدوث مثل
هذه األعراض البد من نقل المريض فوراً
ألحد مراكز السموم مع مالحظة أنه قد تصل
تكلفة عالج الشخم الوحد الى حوالي 211
ألف جنيه.

بعد الغذاء
يفضل بعد األكل بساعة تناول العصير
األخضر الذي يحتوي على قطع من التفاح
األخضر الغني بالبوتاسيوم وفيتامينات& A
 Cوالمسئول عن اعطاء طعم مميز
للعصير كما يمكن اضافة الليمون األخضر
كمصدر اخر لفيتامين  Cالمضاد لألكسدة
كما أن فيتامين سي يساعد على امتصاص
الحديد ويمكن اضافة نكهه للعصير بإضافة
نصف ملعقة قرفة وهى تساعد على حرق
الدهون وتنشيط الدورة الدموية .يتم مزج
هذه المكونات في الخالط وتناولهم بدون
سكر لتعويض الوسم عن المياه والمعادن
واصالح ما أفسده السمك المملح وتنشيط
خاليا وأعضاء الوسم وتنقيته من السموم
وتدعيم الكبد في التخلم من السموم
والدهون.
Page 2

وال يخفى أن التركيزات العالية من الملح في
هذه األسمال قد يسبب مضاعفات شديدة
الخطورة على مرضى ضغط الدم المرتفع
ومرضى القلب واألوعية الدموية ومرضى
الكلى والكبد .يوب استشارة الطبيب المعالج
قبل تناول األسمال أي من هذه األنواع وتحديد
الكميات المناسبة حسب شدة كل حالة أو منعها
نهائيا أو تعديل جرعات بعض األدوية.
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