البروتين
يتواجد البروتين في العديد من األطعمة التي نتناولها ،وهو يساعد في المحافظة على أجسام قوية وصحية.

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

من المهم تناول األطعمة التي تحتوي على البروتين .يساعد البروتين
الجسم على النموّ والبقاء بصحة جيدة ،فهو مهم جدًا للمحافظة على صحة
العظام ،والعضالت ،والجلد والدم.

ما هو مقدار البروتين الالزم؟

يستطيع معظم الناس الحصول على ما يكفي من البروتين باتباع نظام
غذائي ص ِّحي يتض َّمن اللحوم ،واألسماك ،ومنتجات األلبان،
والمكسّرات ،والبذور ،والفاصوليا والبقوليات مع جميع الوجبات
والوجبات الخفيفة .استشر اختصاصي النظم الغذائية المسجل الخاص

بك أو طبيبك للتأكد من من مقدار البروتين الذي تحتاجه أو يحتاجه طفلك.

ما هو مقدار البروتين الالزم؟

فيما يلي قائمة باألطعمة ومقادير البروتين التي تحتويها.

الطعام

كمية البروتين
(بالغرامات)

الحصة

األطعمة التي تحتوي على مقادير عالية من البروتين
اللحوم ،األسماك أو الدواجن

حوالي ربع كوب

سجق بولونيا ،هوت دوغ ،قطع دجاج ناغيتس ،الخ.

حوالي شريحة أو قطعة

لحم معصور للرضّع

مرطبان ونصف أونصة

بيض

كاملة
نصف كوب

بازالء ،مطبوخة
فاصوليا مجففة ،عدس أو ِ
فول اإلداماميه ،مق ّشر

نصف كوب

زبد المكسرات/البذور (فستق سوداني ،لوز ،جوز
(الكاجو ،بذور دوار الشمس)

ملعقة كبيرة

مكسرات (فستق سوداني ،لوز ،جوز ،جوز الكاجو)

ملعقة كبيرة

بذور (اليقطين ،دوار الشمسِ ،س ْم ِسم)

ملعقة كبيرة

ح ّمص بطحينة

ملعقة كبيرة

توفو ( َروْ ب فول الصويا)

نصف كوب

خدمات المترجمين الفوريين المجانية

لمعرفة المزيد

• من داخل المستشفى ،اسأل ممرضة طفلك.

• التغذية

• من خارج المستشفى ،اتصل بخط ترجمة العائالت
.
المجاني على الرقم

• عيادة طب الدمويات/األورام

أخبر المترجم الفوري اسم الشخص أو
(رقم) التحويلة الذي تحتاجه.

• اسأل ممرضة أو طبيب طفلك
•

-

-

البروتين :أين يتواجد البروتين

الحصة

الطعام

كمية البروتين
(بالغرامات)

منتجات األلبان
حليب :كامل الدسم ،% ،شوكوالَتَة ،خال من الدسم
حليب جاف خا ٍل من الدسم ،مسحوق
مسحوق فطور فوري التحضير

كوب
⅓ كوب
ظرف

لبن زبادي

علبة كرتون أونصات

لبن زبادي يوناني

علبة كرتون
أونصات

فطر هندي (كفير)

كوب

لبن زبادي مثلج

–
-

نصف كوب
جبن

جبن ،مبشور
جبن على شكل جدائل/جبن على شكل أصابع

ربع كوب
ربع كوب
من كل نوع

بوظة

نصف كوب

پو ِدنغ (يُصنع باستخدام مزيج وحليب)

نصف كوب

پو ِدنغ (جاهز لألكل)

نصف كوب

-

أطعمة خالية من الحليب ومشتقاته
حليب الصويا

كوب

اللوز ،جوز الهند أو حليب األرز

كوب

الخضار والفواكه
ال ُخضار

نصف كوب

الفواكه ،طازجة او معلبة

ثمرة فاكهة كاملة أو نصف
كوب

الحبوب نصيحة :يحتوي القمح الكامل أو الحبوب الكاملة عادة على بروتين أكثر من الحبوب البيضاء أو المُكرَّ رة
خبز ،شرائح
الحبوب ،جافة أو مطبوخة
بسكويتات رقيقة (انظر بطاقة األغذية)
معكرونة ،مطبوخة

شريحة

-

¾ كوب

-

أونصة

-

نصف كوب

-

البروتين :أين يتواجد البروتين

أرُز ،مطبوخ
)َ ،علَس
) ،مطبوخة

كينوا

) ،قمح طوراني (

) أو قَطيفة

نصف كوب

-

نصف كوب

-

الدهون والسكريات
زيوت ،دهن ،زبد ،أو مرغرين

ملعقة كبيرة

السكريات والسوائل المركزة

ملعقة كبيرة

يوفر مستشفى سياتل لألطفال خدمات ترجمة للصم ،ضعاف السمع أو للمرضى وأفراد العائالت والممثلين القانونيين الناطقين بغير اإلنجليزية مجانا.
 .تمت
سيقوم مستشفى سياتل لألطفال بتوفير هذه المعلومات في صيَغ بديلة عند الطلب .اتصل بمركز موارد العائلة على الرقم:
مراجعة هذا الدليل اإلرشادي بواسطة الطاقم اإلكلينيكي في مستشفى سياتل لألطفال ،غير أن حاجات طفلك فريدة .وعليه ،وقبل التصرف على أساس هذه
المعلومات أو االعتماد عليها ،يرجى التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك.
 .جميع الحقوق محفوظة
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