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فوائد الصيام الصحية
(إن التزمث بوجبات متوازنة)

•

ٌعطً راحة الجهزة الجسم خاصة الجهاز الهضمً وتنظٌف الجسم من
السموم والشواذر الحرة

•

ٌحارب اإلدمان ( كالتدخٌن و االدمان علً الوجبات السرٌعة) فالصوم طرٌمة
جمٌلة لبدأ نظام غذائً صحً.

•

ٌعٌد ضبط افراز اإلنسولٌن  ..فإنه ٌنخفض مع الصوم وبالتالً فإن الكبد
ٌخرج الجلوكوز المخزن فٌه  ،وٌستخدم األحماض الدهنٌة كمصدر للطالة و
ٌخلّص الكبد من الدهون (دهون الكبد) .

•

ٌخفض الوزن كما أنه ٌزٌد من حرق الدهون فً الجسم عامه و ٌخفض
كولٌستٌرول الدم وٌملل من تصلّب الشراٌٌن و ٌحمً اإلنسان من اإلصابة
بجلطات الملب والمخ،و ٌخفض ضغط الدم ..

•

مفٌد جدا للصحة النفسٌة فهو ٌساعد على التغلب على األفكار والمشاعر
سن لدرتنا على تحمل
السلبٌة مثل الغضب والكراهٌة والتوتر والملك وٌح ِّ ّ
المصاعب الحٌاتٌة ،كما ٌحسن النوم وٌهدّئ الحالة النفسٌة وٌساعد فً تعلم
الصبر .

•

ٌزٌد من معدل البكتٌرٌا النافعة فً المولون

•

ٌحمً من السرطان  ..بل أنه ٌساعد العالج الكٌماوي علً اعطاء نسبة
شفاء اعلً حٌث ٌزٌد معدل تجدٌد الخالٌا

• تناول وجبات خفٌفة بٌن الفطار والسحور ،كالمكسرات والفواكه .

• التنوع بالوجبات وادخال البروتٌنات مثل الدجاج واللحم والسمن والبٌض
والحلٌب واٌضا عدم اهمال الخضروات والفواكة.
• مضغ الطعام جٌدا لتجنب مشاكل الهضم ،وعدم اإلسراع فً تناول
الطعام.

• اإلكثار من السوائل وٌفضل كوب ماء كل ساعتٌن بممدار  3 – 2لتر
مٌاه حتى ال تصاب باإلمسان ولكن عدم شرب الماء بكمٌة مفرطة ولت
الفطور ألن امتالء المعدة بالسوائل أشد ضٌما على النفس من امتالءها
بالطعام.
• االهتمام بتناول الفواكه الطازجة والخضروات ،ألنها غنٌة بالمٌاه
والفٌتامٌنات و ٌفضل تناول الفواكهة بٌن الوجبات
• اإللالل من تناول األطعمة الدسمة ألنها تساعد على حدوث مشاكل
الهضم ،وخصوصا مع للة نسبة السوائل فً الجسم مع الصٌام.
• عدم اإلكثار فً تناول حلوى الشهر الكرٌم ،لتجنب زٌادة الوزن و االبتعاد
عن المشروبات الغازٌة فً وجبه اإلفطار ،ألنها تملل من كفاءة الهضم.
• ال ٌنصح بممارسة الرٌاضة مباشرة بعد الفطور مباشرة ألن الدم بالجسم
ٌكون متمركز بالمعدة .وٌفضل ممارسة الرٌاضة او اي نشاط خفٌف بعد
األكل بساعتٌن ،لتسهٌل الهضم.
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• التدرج فً تناول اإلفطار فمثال :تناول تمر وعصٌر ثم الصالة،
وبعدها بنصف ساعة تناول الوجبة األساسٌة ،لتهٌئة المعدة
وتنشٌطها بعد خمولها لساعات طوٌلة.
• ٌنصح بزٌادة تناول األلٌاف الغذائٌة الموجودة فً منتجات الحبوب
الكاملة ،خبز النخالة والبرغل.
• عدم تناول الحلوٌات مباشرة فً الفطور ٌفضل تناول الحلوٌات بعد
ساعتٌن من تناول الفطور لتتجنب الدوخة والخمول،واالصابة
بمرض السكري.
• تأخٌر وجبة السحور وتجنب شرب الشاي والمهوة لتفادي الشعور
بالجوع أو العطش فً ولت مبكر من الصٌام وٌفضل اكل الزبادي
فً السحور .
• ٌنصح عدم اإلكثار من تناول السكرٌات أو األمالح فً السحور،
بالعطش.
الشعور
على
تساعد
ألنها
و ال ٌنصح بتناول طعام ٌحوي كمٌات من الصودٌوم و
تناول طعام ٌحوي كمٌات من البوتاسٌوم.
االفضل
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