
حان وقت
تناول وجبة خفيفة!

وجبتي
ال تبدو جيدة!

 

لقد فقدت
 شهيتي لألكل

شباب! إذا كنت مكانكم
 فلن أتناول هذا!

فاوستو!!

هل تعلمون ما
 هو سوء التغذية؟

يحدث سوء التغذية عندما يتناول الشخص 
القليل جدا من الطعام، أو الكثير منه أو أن
يتناول نظام غذائي ال يحتوي على النوعية
 والكمية الصحيحتين من المواد المغذية.

إذن، فماذا 
سنأكل اآلن؟

ال أريد أن
 أتناول هذا!

بقول؟ مابقول!
 هي البقول؟



البقول هي بذور يتم تجفيفها وصالحة لألكل
 وذات محتوى منخفض من الدهون، وهي تنتمي

ألنوع معينة من المحاصيل البقولية.
ولكن ليست كل

 الخضروات البقولية تعد بقوال

البقوليات المستخدمة الستخراج
الزيوت (الفول السوداني

  وفول الصويا)، وأغراض البذر
(البرسيم والفصة)، وعندما تستخدم

 بوصفها خضروات (البازالء الخضاءر
 والفاصوليا) فهي ليست بقول

العائلة البقولية

فول الصويا
الفول السوداني

البقول
الفاصولياء المجففة
البازالء المجففة

الحمص

العدس

البازالء الخضراء
الفاصولياء الخضراء



البقول مليئة بالبروتينات - فهي تحتوي على ضعف
 كمية البروتينات الموجودة في القمح

وثالث أضعاف الموجودة باألرز.

كما أنها غنية باأللياف والمعادن مثل الحديد
 والزنك والفوسفور وحمض الفوليك

وفيتامينات ب.

وهذا يجعلها بديال جيدا للحم. فهي ليست
 فقط مثالية للنباتيين على اختالفهم، ولكن

أيضا لألطفال والرضع.

...وأيضا لألطفال
 األكبر عمرا!
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ال تستمع له!

سوف تشعر باالنتفاخ
بعد تناول تلك البذور.
أال تفضل تناول وجبتي

   الخفيفة؟

تريك يقلل من شأن 
البقول. تماما مثل أولئك الذين

 يسمونها "غذاء الفقير".

تقنيات الطهي التقليدية، مثل النقع، اإلنبات، التخمر
 والسحق، تجعل البقول أسهل

للهضم وتساعد على امتصاص المواد الغذائية في الجسم.

إلعداد البقول للطبخ، اغسلها جيدا، وتنقع في
 الماء لمدة 4-8 ساعات وتشطف حتى يصبح

الماء نقيا.

يمكن أن تتناول البقول ضمن أي وجبة

في بعض البلدان اآلسيوية، غالبا ما يتناولون الحمص والفول
 واللوبياء الذهبية في وجبة اإلفطار. كما أنها تشكل وجبة خفيفة عظيمة

 وبرغر الفول أو الفالفل المصنوعة من الحمص أو الفول هي الخيار األمثل
 لتناول طعام الغداء. ويمكن أيضا أن تضاف البقول وخاصة الفاصوليا

 إلى الحساء والسلطات وصلصات المعكرونة

يمكنك تناول هذا!لذيذ!

همف!


