إنين أطهو الطعام باستخدام كمية أقل من املواد الدهنية

باتباع بعض احليل الذكية وأساليب معينة يف الطهو ،يمكنك اإلقالل من املواد الدهنية يف اعداد طعامك.
بعض املعلومات

•الطهي باملاء :لكافة اخلرضاوات اخلرضاء أو البقوليات ،النشويات ،األسامك  ،اللحوم املطهية بالغيل البطيء ،اململحة قليال.
•الطهي يف قدر مزدوج ضد التصاق الطعام :للبيض املسلوق و رشائح السمك أو إعادة تسخني البواقي.
•الطهي عىل بخار املاء :للخرضوات و السميد والبطاطس و األسامك (السلمون ،املوسى ،القد (النازيل) واجلمربى )...أو قطعة حلم كاملة أو قطع
حلم صغرية مع اخلرضاوات.
•الطهي بمكونات مطهوة مسبق ًا (وهي طريقة موروثة عن الثقافة اآلسيوية وتستخدم كثري ًا اليوم) :جلميع اخلرضاوات و األرز و اللحوم واألسامك.
ارجع إىل كتيب وصفات الطعام ملعرفة كافة األطباق املختلفة واملتنوعة التى يمكن اعدادها بتلك الطريقة .وجيب إنقاص حليب جوزة اهلند
املستخدم دائ ًام يف هذه الوصفات من حصتك اليومية من املواد الدهنية( .يوجد حليب جوز هند خفيف).
•الطهي عىل نار هادئة :للخرضوات ،ألهنا حتتوي عىل املاء .طهو اخلرضوات ببطء عىل نار هادئة يسمح بغلياهنا برفق لتمتزج العصائر اخلاصة هبا.
•الطهي عىل نار هادئة :للحوم البيضاء (الدجاج و الرومي و حلم العجل و حلم اخلنزير )...أو اللحوم املطهية عىل نار هادئة (البيف الربغندي،
الدجاج الباسكي.)...
•الطهي بالشواء :للحوم احلمراء وحلم اخلنزيروأسامك الزنجور و الرسدين و السمك البوري األمحر و السلمون...
•الطهي يف املقالة :للبيض و األومليت و مجيع أنواع اللحوم واألسامك مقطعة رشائح .ليس هناك حاجة إلضافة الزيت أو الزبدة ،التي تؤثر بشكل
سيئ عىل احلرارة .يكفي استخدام ورقة ممتصة مترشبة بالقليل من الزيت إذا رغبت يف جتنب التصاق األطعمة.
•الطهي يف ورق الزبدة :لألسامك (البوري األمحر ،الشبوط ،التونة ،)...اللحوم قليلة الدهون (األرانب ،الدجاج ،)...و البطاطس والفاكهة.
•الطهي يف الفرن التقليدي :للطيور و األطعمة املحمرة و األسامك ،أطعمة الغرتن و التفاح املطهى و أسياخ الفاكهة...
•الطهي يف فرن امليكروويف :لألسامك و اخلرضاوات اخلرضاء و البطاطس و الفاكهة .ويسمح بإعادة تسخني باقي األطعمة بدون مواد دهنية.

بعض األساليب اليت ال جيب إهماهلا

استخدام األعشاب ذات النكهات اخلاصة الطازجة أو املجمدة و البهارات و املسطردة و اجلبنة البيضاء ذات  %0من الدهون والتوابل.
نزع طبقة الدهن املحيطة بالطعام املحمر و الدجاج احلبيش و ونزع الدهون من اللحم.
سكب نصف كوب من املاء يف املقالة أو القدر (الكرسوله) لتفادي التصاق األطعمة.
حشو األسامك من الداخل بالليمون و الشبث و الطرخون و الشامر...
التعود عىل الطهي فوق طبقة من اخلرضاوات (الكراث و الفلفل و الطامطم و اجلزر) مع الليمون والبهار ذو النكهة.
ال جيب أحيان ًا استخدام الكحول (النبيذ ،الروم (رشاب مسكر) ،الويسكي )...ألنه يتبخر يف الطهي وال يرتك أثر ًا سوى نكهته.
أضافة دقيق الذرة (النشا) جلعل املرق أكثر سمك ًا .أثناء الطهي ،يصبح النشا سميك ًا وجيعل املرق الساخن أكثر ليونة.

الدهون املفيدة

هي الدهون التي حتافظ عىل نظام القلب واألوعية الدموية وتوجد يف:
•زيوت اللفت والزيتون والكتان واجلوز وبذور العنب وعباد الشمس والذرة.
•األسامك الدهنية :الرسدين و الرنجه و التونة و السلمون و األنشوجة و الرتوتة (السلمون املرقط) ،اإلسقمري.
•هذه األطعمة التي حتتوي عىل األمحاض الدهنية األساسية :محض زيت الكتان (أو محض اللينولييك) ومحض زيت الكتان-ألفا ،وينتميان إىل
املجموعة أوميجا  3-وأوميجا .6-

•اجلوز و البندق.
•حلم البط.

الدهون الضارة

إهنا األمحاض الدهنية املشبعة واألمحاض الدهنية الغري مشبعة .فالنوع األول للدهون هو ضار ألنه يساهم يف رفع مستوى الكوليسرتول الضار
(الربوتني الدهني املنخفض الكثافة  .)LDLوتوجد هذه الدهون يف:
•اللحوم (ليس أكثر من  200جرام يف اليوم).
•حلم اخلنزير.
•األطباق الصناعية (الوجبات اجلاهزة و املكرونات و احللويات.)...
•الزبدة.
•منتجات األلبان (خصوصا اجلبن).
•جوز اهلند وزيت النخيل ولب النارجيل.
اختذ الوقت الكايف لقراءة امللصقات فهي أكثر تفصي ً
ال وموضوعية من املعلومات املطبوعة بخط كبري عىل املنتجات.
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