
  
 الفیتامینات والمعادن
 فوائدھا ومصادرھا 

 
 Aفیتامین 

 . وكذلك للنمو والنظر الجید ومحاربة العدوى لي والبشرة وبطانة الجھاز الھضميالجھاز التناسو الرئتین  یفید 
الكاروتین الموجود وفي والجبنة وصفار البیض والسمك الدھني  والزبدالجیدة ھي الرتینول في الحلیب الكامل الدسم  مصادره

 لحوامل.النساء ا . ال ینصح تناولھ من قبلفي الفاكھة الحمراء والصفراء والبرتقالیة وفي الخضار
 

 B فیتامین المجموعة
 : من B تتألف مجموعة فیتامین

 
(B1) Thiamin,  (B2) Riboflavin, (B3) Niacin. (B5)  Pantothenic Acid (B6) Pyrodoxine, B12,  و 

Folic Acid. 
، وللمحافظة على جھاز عصبي سلیم بشرة والشعر ومحاربة العدوىلتوفیر الطاقة للجسم والمحافظة على سالمة الضروریة 

 . وإلنتاج خالیا الدم الحمراء
 لخضراء.مصادرھا الجیدة ھي الحبوب الكاملة والرقائق المقواة واللحم ومنتجات الحلیب والخضار ذات األوراق ا

 
 C نفیتامی

 . ، ولمساعدة الجسم في امتصاص الحدید من الطعامربة العدوى وللمساعدة على الشفاءولمحا كوالجینضروري لتقویة ال
 . وفاكھة الكیوي والفراولة والطماطم والفلفل والخضار الخضراء كل أنواع الحمضیات مصادره الجیدة ھي

 
 D فیتامین

یتكون في الجسم عبر تعرض البشرة  D معظم فیتامین للعظام واألسنان القویة.و ضروري ، لذا فھیحفز امتصاص الكالسیوم
 . ألشعة الشمس

 . وصفار البیض ورقائق الحبوب المقواةالجیدة ھي السمك الزیتي  مصادره
 

 E فیتامین
 . یمةر الحرة الضاّرة ، ویبقي البشرة واألعصاب والقلب والعضالت والدورة الدمویة سلویحمي الخالیا من الجذ

 . مصادره الجیدة ھي زیت بذور دوار الشمس والجوز والبندق والبذور ورقائق الحبوب
 

 K فیتامین
 .وري لتخثر الدم ولصنع البروتینات. وھو ضرالقلیلة التي تصنع في الجسم أحد الفیتامینات

 . مصادره الجیدة ھي الخضروات ذات اللون األخضر القاتم واللحم ومنتجات الحلیب
 

 الكالسیوم
 . ، وللمحافظة على تخثر الدم ووظیفة العصب وانقباض العضالتضروري للعظام واألسنان القویة

والسمك الزیتي المعلب مع عظامھ والخضار ذات األوراق الخضراء والحبوب  الحلیب والجبنة واللبنمصادره الجیدة ھي 
 . والجوز والبندق

 
 النحاس

 . یساعد على صنع خالیا الدم الحمراء ، ویتحكم بااللتھاب ویبقى الجھاز المناعي سلیماً 
 . مصادره الجیدة ھي الكبد والمحار والجوز والبندق والحبوب والبذور والحبوب الكاملة والخضروات

 
 

 الحدید



ر الدم الذي من عوارضھ ضعف التركیز ، إال أن النقص فیھ یمكن أن یؤدي إلى فقفي نقل األوكسجین في أنحاء الجسمیساعد 
 . واإلرھاق

اللحم األحمر والبیض والسمك الزیتي ورقائق الحبوب المقواة أو البذور وخبز القمح الكامل والفواكھ مصادره الجیدة ھي 
 ندق والبذور والخضروات الورقیة.المجففة والجوز والب

 
 یومالمغنیس

، ویساعد على تخفیف العوارض ھو ضروري لقلب وجھاز عصبي سلیمینو واألسنانو والمحافظة على العظام تحتاجھ للنم
 . التي تسبق الدورة الشھریة والتشنجات التي تتعلق بھا

 .ومصادره الجیدة ھي كل الحبوب الكاملة والجزر والبندق والبذور والخضروات ذات األوراق الخضراء والمحار 
 

 الفوسفور
 . ، ویساعد في إنتاج الطاقةوأسنان قویة الكالسیوم لصنع عظامیتحد مع 

 .. مصادره الجیدة ھي منتجات الحلیب واللحم والسمك
 

 السیلینیوم
 . ، وبالتالي یخفض من خطر اإلصابة بالسرطان وربما من مرض القلبور الحرةیحمي الجسم من الضرر الناتج عن الجذ

 .. وخاصة الفستق البرازیلي والبذور والمحار والحبوب الكاملة ،دره الجیدة ھي كل أنواع المكسراتمصا
 

 الزنك
 . ، ویساعد على التئام الجراح وشفاء األكزیما وحب الشبابللتناسل الصحي ولجھاز مناعي قوي حیوي

 . مصادره الجیدة ھي اللحم األحمر والمحار والدجاج والكبد والبیض والجبنة والبذور والجوز والبندق
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