األطعمة قليلة الدسم ليست خفيفة هلذه الدرجة

سواء كان األمر متعلق بالزبد أو الزبادي أو األجبان ...فإن األنواع املخففة منترشة يف كل مكان! لكن هل تلك األنواع مفيدة بالفعل
ً
للصحة كام تبدو؟ لذا عليك أن تتعلم فهم مضمون ملصقات املأكوالت واالختيار بينها الستهالك أفضل.
املواد الغذائية قليلة الدسم تشبه إىل حد كبري املنتجات الغذائية املعتادة .ويف الواقع  ،يبدأ املصنعون بمنتج يتم إختاذه كمعيار ،ثم يقومون بتخفيف
السكر و/الدهون منه .أما هدفهم هو احلد من حصته من الطاقة.
والستبدال السكر ،يستخدم املصنعون مواد صناعية :وهي بدائل السكر التي ال حتتوي عىل سعرات حرارية أو حتتوى عىل كمية قليلة منها.
والستبدال الدهون ،فإهنم يستخدمون أساليب عديدة .أوهلا هو استبدال الدهون باملاء .وتلك هى طريقة صنع صوص اخلل املخفف .أما إذا كان
األمر متعلق بالبسكويت قليل الدسم ،فإن املصنع قد يزيد من كمية السكر ،أو عىل العكس من ذلك ،إذا كان البسكويت قليل السكر ،فإنه يقوم بزيادة
معا .تصنيع الزبادى من لبن منزوع الدسم ،جيعله حيتوى عىل
مقدار الدهون .وأخريا ،بعض املنتجات ،مثل الزبادي ،تكون قليلة الدهون والسكر ً
كمية أقل من الدهون (جرام واحد أقل ،وهو ليس بالقدر الكبري) ويتم حتليتها ببدائل السكر يف حاالت كثرية.

األطعمة قليلة الدسم ال تؤدي لنقص الوزن

إهنا بالطبع حتتوي عىل كمية أقل يف السعرات احلرارية إال إهنا ليست منتجات سحرية .ولقد اجتمع رأي أخصائي التغذية واملصنعني عىل إن االكتفاء
باستبدال األغذية املعتادة بأغذية قليلة الدسم لن يؤدي إلنقاص الوزن ىف أى من األحوال .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن بعض املستهلكني لدهيم قابلية
لتناول ضعفي كمية الطعام من املنتجات املخففة بزعم أهنا ال تؤدي لزيادة الوزن.

أحسن اختيار املنتجات الغذائية قليلة الدسم

إن القراءة املتأنية مللصقات األطعمة تسمح بتقييم فائدة هذه املنتجات.
•اللبن :قليل الدسم ،يكون إما نصف دسم أو منزوع الدسم .وهو حيتفظ بنفس معدل الربوتني والكالسيوم والسكريات .ويؤدي نزع الدسم إىل
فقد كمية كبرية من الفيتامينات .وهلذا يتم إضافة الفيتامينات إىل بعض املنتجات.
•الزبادي :عىل غرار الزبادي التقليدي ،حيتوي عىل سكر اللبن الطبيعي (الالكتوز) ،ونفس كمية الربوتني والكالسيوم .ويفضل الزبادي التقليدي
نظرا لقلة كمية السكر به.
الطبيعي الذي ال حيتوي سوى عىل قدر قليل من الدهون .كام يكون الزبادي منزوع الدسم املضاف إليه الفاكهة مفيدً ا ً
ويتم استخدام بدائل السكر يف الزبادي الذي ال حيتوي عىل مواد دهنية عىل اإلطالق .اخرت أنواع الزبادي التي حتتوي عىل أقل قدر من السكريات.
•الزبد :حيتوي الزبد عىل مواد دهنية بنسبة  .%96وعند ختفيفها ،حتتوي عىل  41ل  %65من املواد الدهنية .ويتم استبدال املواد الدهنية بصفة
أساسية باملاء .فالقواعد ال تشري عىل الدوام للزبد ،ولكن لعجينة الفرد أو ملنتجات األلبان اخلاصة بنسبة املواد الدهنية املصنعة من األلبان.
•السمن :حيتوي السمن التقليدي عىل مواد دهنية بنسبة  .%82وترتاوح نسبة املواد الدهنية يف الزبد املخفف بني  40و  %60مما يقلل من حمتواها
من السعرات احلرارية.
•املايونيز :حيتوى عىل مواد دهنية أقل مرتني من املايونيز العادي.
•األجبان :هناك أنواع قليلة الدسم من اجلبن الطري حتتوي عىل  25إىل  %30مواد دهنية وهناك أنواع من اجلبن املطبوخ أو اجلامد والتى حتتوي عىل
يوميا عىل  30جم ،فاخرت النوع الذي يروق لك .وتشهد أنواع اجلبن املعجون قليل الدسم
 20إىل  .%25وإذا اقترص مقدار اجلبن الذي تتناوله ً
خاصا .وعادة ما يتم تناوهلا عىل اإلفطار أو يتم تناوهلا ىف الفطار أو استخدامها ىف العديد من وصفات الطعام.
بالفرد إقباال ً
•بدائل السكر :متتاز بدائل السكر اجلديدة بطعم قريب من طعم السكر لكنها أقل يف السعرات احلرارية بأكثر عرش مرات من السكر .ويتم التفريق
بني بدائل السكر التي تعرف باسم السكريات الكحولية (السوربيتول ،املانيتول ،املالتيتول )...املستخدمة يف البونبون واللبان و بدائل السكر
الصناعية (األسربتم ،االسيسولفام بوتاسيوم ،سكرالوز) املوجودة يف منتجات األلبان واملرشوبات واحللويات .وتتوافر يف صورة مسحوق أو
سائل وىف أقراص ،أو يف أكياس صغرية .وإن كثرة تناوهلا (خاصة بالنسبة للسكريات الكحولية) قد يؤدي إىل مشاكل يف اهلضم.

•عصائر الفواكه :احذر منها ،حيث أن عصائر الفاكهة التي ال حتتوي عىل سكر مضاف ،ال حتتوي عىل السكروز لكنها حتتوي دائماً عىل سكر الفاكهة
الطبيعي .وتعادل ثمرة الفاكهة املعصورة نصف كوب .أما الكوب الكبري فيعادل ثمريت فاكهة.
•الشوكوالتة قليلة السكر :ال تكون ذات فائدة كبرية ،ألنه عادة ما يتم استبدال السكر هبا بالدهون.

املنتجات قليلة الدسم والقانون

وفقًا للقانون ،يمكن تصنيف املنتج عىل أنه قليل الدسم إذا تم خفض حمتواه من السعرات احلرارية أو حمتواه من أحد العنارص (السكر،
املواد الدهنية ،الخ)  %25-عىل األقل بالنسبة للمنتج املعياري.
وذكر كلمة «قليل الدسم» هى مرادف لكلمة «اليت» أو «قليل املحتوى من .»...
وجيب أن تعرف أن :مجيع منتجات األلبان و األجبان منزوعة الدسم حتتوي عىل نفس كمية الربوتني والكالسيوم التى حتتوهيا املنتجات
كاملة الدسم .ال هيتم نزع الدسم سوى باجلزء الدهني من املنتج فقط.
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