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وطـبيـعتـهـا وإذا تعـرقت فإنـها
تـكون أكـثر عـرضـة لنـمو الـعفن

وتطور طعم ورائحة كريهة.
أمــا الـنــصــائح الــتي يــقــدمــهـا
فــــهـي: عــــدم لـــــفـــــهــــا بـــــغالف
بالســتـــيــكي وعــدم تـــنــاولــهــا
مـبــاشـرة من الــثالجـة وجتـنب
جتمـيدهـا واالبتـعاد عن اجل
ــبــشــور وشــراء احلـاجــة من ا
كن تناوله منها األجبان وما 
واســتـخـدام سـكـاكــ مـخـتـلـفـة
ألجــبــان مـخــتــلــفــة لالحــتــفـاظ
ــــذاق. وبـــــدالً من الـــــغالف بـــــا
الـبالستـيـكي يشـيـر إلى وجود
لــــفـــائـف مـــخــــصـــصــــة حلـــفظ
األجــبـان أو اســتـخـدام لــفـائف
شـــمع الـــعــسـل ألنــهـــا تـــســمح
لألجــبـان في الــتـنــفس وخـروج
بعض الرطوبة. كما ينصح قبل
تـقد األجـبـان بإبـقـائهـا خارج
الثـالجة حـتى تـصل إلى حرارة
الـغـرفـة وتـركـهـا لـتـتـنـفس بـ
15 إلى 30 دقـــيــقــة فـي ســبــيل
إطالق مذاقها الكامل فاألجبان
حـــسـب قـــوله: (أشــــيـــاء حـــيـــة
تـتـنـفس وكل تـلك النـكـهـة تـركد
في الــــثالجــــة). وهـــو يــــفـــضل
تخزينها في جارور اخلضار أو
وعــاء مـــغــلق ألنـه أقل جــفـــافــاً

وبرودة من باقي الثالجة.
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أعـلـن بـاحـثــون اكـتـشــاف بـقـايـا
ســمــكـة قــرش تــشـبـه الـثــعــبـان
عــمــرهـا 360 مــلــيــون سـنــة في

غرب. جبال األطلس با
وحـــسب مـــجـــلـــة (نــاشـــيـــونــال
جــيـــوغـــرافـــيك) فـــقـــد اكــتـــشف
الــعـلــمـاء الــعــديـد من اجلــمـاجم

وهـــيـــكالً عـــظــمـــيـــاً شــبـه كــامل
لسـمكتـ من نوع (فـويبودوس)

غرب. أثناء العمل في شرق ا
وقال الـبـاحث كـريسـتـيان كـلوغ
من جــامـعــة زيــوريخ إن دراسـة
تحجر أظهرت الهيكل العظمي ا
ـة كان أن (سمـكـة القـرش الـقد
لـهـا جـسم طـويل نـحـيف (يـشـبه

ثعبـان السمك تقـريباً) وجـمجمة
مسطحة وفك طويل). 

وأضاف أن (هـذه السـمـكة تـشبه
ـزركش إلى حــد كـبـيــر الـقــرش ا
احلـــديث الـــذي ال يــزال يـــجــوب
الــــبـــحــــار مع فـــروق فـي شـــكل
األسنـان فأسـنان سـمكـة القرش
ـة كــانت مـدبــبـة بـدالً من الـقــد

ــسـنـنــة لألسـمـاك في احلـواف ا
يـومـنــا هـذا).  وأشـار كـلـوغ إلى
ــســنـنــة ألســمـاك أن (األســنـان ا
القـرش احلـديثـة تـتيح لـهـا قطع
فــرائــسـهــا قــبل تــنـاولــهــا عـلى
عــكـس أســنــان ســمــكــة الــقــرش
ـة الــقــادرة عـلى الــتــقـاط الــقــد

الفرائس ثم ابتالعها بالكامل).

ــيــزات رهــيــبــة ابــتــديت
أبـقى ست طـبيـعـيـة وعـندي
وقت أعــمل حــاجــات كــتــيــر
أوي أقــعــد مع والدي وأكــلم
صحابي وأرد على التليفون
وأهتم بـصـحـتى الـلي كانت

اتدهورت).
وتــابـعـت: (راحــة الــبـال دي
أهم حــاجــة في الـدنــيـا مش
شـــايــــل هـم حــاجـــة وال هم
حـــــد احلــــاجــــة الـــــلي مش
حــلـــوة األكل بــاتـــســلى في
األكل والــــــــعـــــــشـــــــا قـــــــدام
الـتــلـيــفـزيـون وطــبـعًــا أنـتم
عــارفـــــــ إن اجلــيم بــكــرة
وبـــكـرة ده مـبـيـجـيش أبـدًا
لــو في حــد هـيــعـمـل مـعــايـا
ريــجـــيم يـــبـــدأ مـــعــايـــا من

بكرة).

موقع (انـسـتـغرام): (بـلـغبط
لغبطه السن في الدايت يا
لـهـوي يـا لهـوي.. الي يـزعل
ـــوت أحـــسن من هـــو حـــر ا

التخن). وكانت
ـصــريـة ريـهـام  اإلعـالمـيـة ا
ســعــيــد قـد كــشــفت مــؤخـرا
تـــفــاصـــيل حــيـــاتــهـــا بــعــد
اعــتــزالـــهــا الـــعــمل الـــفــني
واإلعالمي حـيث قـالت إنـها
حالـيا ليـست إعالمية ولكن
أصـبـحـت ربـة مـنــزل عـاديـة
جـدا مــثل بــاقي الــســيـدات
الفـــتــة إلى أن اجلــلــوس في

يزات وعيوب. نزل له  ا
وأضـافت: (أنـا دلـوقتي ست
مــصـريـة عـاديـة جـدًا قـاعـدة
فـي الــبـــيت واكــتـــشــفت إن
قــاعـــدة في الــبــيت دي لــهــا
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عـلـى الـرغم من األزمــة الـتي
تعرضت لها بـعد مهاجمتها
ـرضى السـمنـة والتي أدت
لوقـفهـا عن العمل اإلعالمي
ــصــريـة أثــارت اإلعالمـيــة ا
ريـهام سعـيد اجلـدل مجددا
وأعــــــــــادت احلـــــــــــديـث عـن

السمنة.
ريــهـام أكــدت أنــهــا تـرى أن
ــوت أفـضل من إصـابــتـهـا ا
بــالـسـمـنـة حـيث عـبـرت عن
حــزنــهـا الكــتــســابــهــا وزنـا
ـاضـية زائدا خالل الـفـترة ا
ـنـزل بـسـبب مــكـوثـهــا في ا
وعـــــدم انــــتـــــظــــامـــــهــــا في

الريجيم.
ــصـريــة كـتـبت اإلعالمـيـة ا
عـلى حـسابـها اخلـاص على
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سعرة حرارية فقط و13 غراماً
من الكربـوهيدرات و6 غرامات

. من البروت
وتوفر الـ 100 غرام من اللوبيا
الـــبــيـــضـــاء ربع احـــتــيـــاجــات
اجلـــــــسـم الـــــــيـــــــومــــــــيـــــــة من
ــئـة من ــغــنــيــســيــوم و8 بــا ا
احتياجاته من البوتاسيوم مع
يـجــعل هــذه الـلــوبـيــا صـديــقـة
لعـضلة الـقلب الـتي حتتاج إلى

عدن لتعمل بكفاءة. هذين ا
وتـعـتـبـر الـلـوبـيـا الـبـيضـاء من
األطـعمـة الغـنـية بـاألليـاف فكل
100 غــرام مـنـهـا حتــتـوي عـلى
11 غـرامـاً من األلـيـاف أي ثلث
احلد األقصى اليومي لإلنسان.
وتــسـاعـد األلـيـاف عــلى تـعـزيـز
اإلحـســاس بــالــشــبع وتــقــلـيل
عبور الكوليسترول والسكر من

األمعاء إلى الدم.
وإلى جـانب ذلك تـوفـر كـمـية الـ
100 غــــــرام من الــــــلــــــوبــــــيــــــا
ــــئــــة من الــــبـــــيــــضــــاء31 بـــــا
احتـياجات اجلـسم من فيـتام
ـئـة من فـيـتـام (سي) و15 بـا
ــئـة (ب9) أو الــفـوالت و10 بـا
ـئـة من فـيـتـامـ (ب6) و10 بـا
من احلـديــد وحـصـة جـيـدة من
احـــــتــــــيـــــاجــــــات اجلـــــسـم من

الفوسفور.
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ســــمـــــعت فـي ايــــام االزمـــــة االخــــيـــــرة وتــــصـــــاعــــد
االحـتجـاجات فـي العـراق  دعوات زعـامات سـياسـية
للـذهـاب الى انتـخـابات مـبـكرة . ويـبـدو انهـا رمـية من
غــيـر رام  ال هــدف لـهــا ســوى امـرين  األول ايــهـام
نـتـفض بـإنّ هذه االنـتـخـابات هي الشـارع الـعـراقي ا
ـكن خاللــهـا الـتـقـاط ــنـشـود فـيـهــدأ بـرهـة   احلل ا
انـفـاس اصـحـاب الـعـمــلـيـة الـسـيـاســيـة الـتي تـرنـحت

بشكل مثير للضحك .
واألمر الثـاني  هو اقالة احلـكومة احلالـية التي ولدت
متعـسرة أصالً  وكان بعض مـناصبهـا كحلول وسط
وتـرضـيـة  فـيـمـا التـزال هـنـاك حـقـيـبـة ضـائـعـة بـرغم
مرور سـنـة على اعالن احلـكـومة تـشـكيـلـتهـا. واالقـالة
فـي وقت الفـوضى تـعـني مـزيـداً من الـفـوضى في بـلد
مـثل الـعـراق مـضـطـرب سـيـاسـيـاً وأمـنـيـاً في الـتـقيـيم
الـعـام بـ بـلـدان الـعــالم  بـغض الـنـظـر عن اعالنـات

احلكومة واتباعها واعالمها .
اقالـة احلكـومة هي حـل عنـد البـلدان الـتي لـها تـقالـيد
سياسـية راسخة  وال وجود لـقنّاص مـجهول على
أسـطح بـنـاياتـهـا عـنـد قـيام الـشـعب بـتـظـاهـرات  تلك

مسألة أخرى تماماً . 
ـبـكرة الـذي هـو جزء من وكذلك مـفـهوم االنـتـخـابات ا
قراطيـة في البلـدان التي التزويـر فيها وال تقـاليد الـد

محاصصة والطائفية وال سالح منفلت .
حـ تـتعـسر االحـزاب في تـشكـيل حـكومـة تذهب الى
. انتخابات مبكرة بعد تسع يوماً كما في تركيا مثالً
ـبــكـرة حـ ــكن أن تـظــهـر دعـوة االنــتـخــابـات ا أو 
تواجه الدولة مأزقاً  تاريخـياً مثل  ملف بريكست كما

بريطانيا.
 في الـعـراق  تـبدو الـدعـوة النـتـخـابات مـبـكـرة شـيـئاً
مـهـلـهـالً . وهي نـوع من اعـادة الـتــدويـر الـسـيـاسي 
وتلك مـشـكلـة سـتقـود الى انـفالت السـابق له فيـمـا لو

تفاعلت تداعياتها.
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ان تنـاول الـدواء بـهدف الـتـخـفيـف من مرض مـا قـد يـعطي
ـدى الــقــصـيــر  عـلى ان الــشـفــاء يـتــطـلب مـفــعـوالً عــلى ا
رض  الـتـعـامل مع االسـبـاب احلـقـيـقيـة الـتي تـقـف وراء ا
ـرض دون ان وتـتـمـيـز الــعالجـات انـهـا تــسـتـهـدف اصل ا

تترك اثارا جانبية  ..
رضـية نقـدم لـكم اقتـراحـات بديـلة لـعالج بـعض احلـاالت ا
الشائعة . ويـشار الى اهمية ان يـتم مناقشة الـطبيب بشان

استعمال العالج البديل –
ـزمن  —يـقـوم الـعالج الــتـقـلـيــدي عـلى تـنـاول الـصـداع ا
سكنـات اخملتلـفة كاالسبـرين وااليبوبـروف  وتؤذي هذه ا
عدة ـعدة الداخـلية والـتي حتمي جـدران  ا االدوية بطـانة ا
من االحمـاض الهـاضمـة  كمـا انهـا قد جتـعل االلم يتـكرر

طول  مع االستعمال ا
ـغـنـسـيوم  –يـشـيـر تـكـرر الـصـداع الى انـخـفـاض كـمـية ا
غـنسيـوم  الذي يـساعـد في استـرخاء االوعـية الـدموية  ا
فتـشـنج االوعـيـة الـدمـويـة في الـراس يـؤدي الى الـصداع 
غـنـسيـوم  لـذلك فاحلـصول وطعـامـنا بـشكـل عام فـقيـر بـا
طـلوبـة والـتي تصل الى 320 ملغ تـقـتضي على الـنسـبـة ا
ضافة . غسيوم ا تعدد  او حصص ا تناول الفيتامينات ا
مـتالزمـة مـاقـبل الـطـمث  —يـقـوم الـعالج الـتـقـلـيـدي عـلى
ـسـكـنـات والـتي تــفـشل في الـتـخـفـيف من الم اسـتـعـمـال ا
ـزاج الـتي تمـيـز هـذه الفـتـرة من عـمر الصـدر او تـقـلبـات ا

عدة.. راة فضال عن تاثيرها السئ على بطانة ا ا
مشكالت اجملـرى البولي —ان عالج االلتهـاب يتم بـتناول
سببة لاللتهاب اال ضادات احليوية التي تقتل البكتريا ا ا
و ان كل هذه تقـتتل مـعهـا البكـتيـريا اجليـدة التي تـكافح 
رء بـداء فطري .. العالج الفطريـات  وبالتالي قـد يصاب ا
ـوجودة ـواد الكـيـميـاوية ا البديل  —التـوت البـري تـمنع ا
ثـانة  في التـوت البـري من تـراكم البـكتـريـا على جـدران ا
لـذلـك يـنــصح بــشـرب عــصــيـر الــتــوت بـشــكل يــومي عــنـد

االصابة بااللتهاب .
الوخـز باالبر  –الطريـقة الصـينـية  ..تعـمل االبر الصـغيرة
على حتريـرمسارات الـطاقة عـند غـرسها في مـناطق معـينة
من اجلـسم وتـشـيـر دراسـة الى ان االلـتـهـاب يـخف كـثـيـرا

عند متابعة الوخز باالبر الصينية على مدى شهر …
ـتوسط :  يـقوم العالج الـتقلـيدي على االكتئـاب اخلفيف وا
ثـبطات ـضادة لالكـتئاب   وحتـديدا  ا استعـمال االدوية ا
االنـتـقـائـيـة العـادة امـتـصــاص الـسـيـروتـونـ  والـتي تـرفع
نـسـبـته  ولـكن هـذه االدويـة تـسبـب الـنعـاس وتـقـلل الـدافع

اجلنسي ….
احلمض الـدهني  اومـيكا  3 يتـواجد هذا احلـمض بـكثرة
في سـمك االسـقــمـري والـســلـمـون  ويـحــافظ عـلى سالمـة

التوصيل ب اخلاليا العصبية …
 D تعليمات جديدة بشان فيتام

بعد ان كانت نصائح اخلبراء تتجه بتحديد احلاجة اليومية
من فيـتام D ماب 200 الى 600 وحدة دولـية  صار
الـبعض يـعـتـقـد بـانه من الـضـروري ان تـصل الـكـمـية  الى
1000 وحدة يـومـيـا تـتوزع مـابـ مـصـادره الطـبـيـعـية من
ـعـــــــززة بـالـفـيــتـامـ  وبــ الـتـعـرض الـسـمك وااللــبـان ا
اليـومي الشعـة الشـمس لفـترة  10 الى 15 دقيـقة وتـناول
D البوب التكميـلية  وتشير ابحـاث حديثة الى ان فيتام

فوائد كثيرة تتجلى .
 الــتــخــفــيف من االم الــظــهــر : بــيــنت
ـئـة منـهـم اسـتـفادوا جتـربة   95 بـا
من تناول فـيتام D بشكل مـستمر

على مدى  ثالثة اشهر .
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طبيب استشاري - هولندا

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ــمــثــلـة خــطــفت الــنــجــمــة وا
األمــريـكــيــة أجنــلـيــنــا جـولي
األنـــــفـــــاس خالل الـــــتـــــرويج

لفيلمها اجلديد:
Maleficent Mistress Of 

 Evil 
فـي مـــــــديــــــــــــــــــنـــــــة رومــــــا
ـمـثلـة ميـشيل االيـطالـية مع ا
فـــايــفــر الـــتي تــشـــاركــهــا في

بطولة الفيلم.
ـيـة  أجنــلـيـنـا الـنــجـمـة الـعــا
جولي ارتــــدت بلوزة فراشة
Gi- من تـــصـــمــيـم دار أزيــاء
venchy وظــهــرت الـــنــجــمــة
يـة وهي تـلـوح بايـديـها الـعـا
لـلـجـماهـيـر واالبتـسـامـة تمأل

وجهها.
وتـــــــــــدور أحـــداث الـــفـــيـــلم
حــول تــعـــدى (مــالــفــيــســنت)
على عائلة األميرة التى شكت
فـى الــــبــــدايــــة بــــتـــــــــــــورط
والـــدته بـــالـــســحـــر وأعـــمــال
الــــشــــــــــــــعــــوذة وهــــو مــــا
تـــســبب فى إســـقــاطـــهــا قــبل
الـــنــهــايــة من الـــســمــاء بــعــد
االعتداء عليهـا أثناء طيرانها

فوق القلعة.
ـــدويــة ـــفـــاجـــأة ا وحتـــدث ا
وهــــــى ظــهــور شــخــصــيـات
أخــرى مـــــــن الــهــيـــئــة الــتى
تـظـهر عـليـهـا ميـلـفـــــــيـسنت
فـى األحــــــــــــداث وهـــــو مــــا
يــــــــرجــــح أن يــــــــقــــــــومــــــــوا
ـسـاعـدتـهـا فى احلـرب على
ـمــلـكــة واسـتــعـادة األمــيـرة ا
الــنـائــمـة بــعـد تــورطـهــا مـرة

أخرى.
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ـصــريـة كـشـــــــفت الـفــنـانــة ا
نـــهــــــــــــال عـــنــبــر رئـــيــســة
الـلـجــنـة الـصـحـــــيــة بـنـقـابـة
ـهن الــتـمـثــيـلـيـة تــفـاصـيل ا
ــــــــــــــــــــرض الـــــــــذي أودى ا
بـحيـاة الفـنـان الراحل طـلعت

زكريا.
نـهــال قـــــــــــــــــالت: (دخــلــنـا
ستــــــشفى من أسبوع بيه ا
بــــــســـــــــــــــــــبـب إصــــــابــــــته
بـــالـــتــــهـــاب رئــــوي حـــاد ثم
اكـتشـفنـا أن احلالـة الصـحية
تـــدهـــورت وأجـــهــزة اجلـــسم
ارتــبــكت من بــيــنــهــا الــكــبـد

والكلى).
صـرية أضافت في الفـنانـة ا
تـــصــريـــحــات صــحـــفــيــة أن
طــلـعت زكــريــا تـوفـي بـعــدمـا
توقـفت جمـيع أجهـزة اجلسم

عن العمل.
ـصـري طـلعت وكـان الـفـنـان ا
ـنـيـة عـصر زكـريـا قـد وافـته ا
الـثالثـاء 8 أكـتـوبـر عن عـمـر
نـاهـز 58 عــامًــا بـعــد صـراع

رض. مع ا
ـــصــري يـــذكـــر أن الـــفـــنـــان ا
طلعت زكريـا قد تعرض ألزمة
صـحـيـة شـديـدة مـؤخـرا نـقل
عـــــــلـى إثــــــــرهـــــــا إلـى أحـــــــد
ـــســــتـــشــــــــــــفـــيــــات وقـــد ا
تـــدهــــورت حــــالــــته صــــبـــاح
الـثالثـاء 8 أكـتــوبـر وهـو مـا
دفع ابنه عـمر وابـنته الفـنانة
ـطــالـبـة ي طـلــعت زكـريــا  إ
جـمهـوره بالـدعاء له بـالشـفاء

العاجل.
ي كـتــبت عـلـى حـســابـهـا إ
اخلــــــــــاص عـــــــــــلـى مــــــــــوقـع

(انستغرام): 
(الــلــهـــم احــفظ أبى بــعــيــنك
الـتى ال تــنـام.. ربــنـا يـشــفـيك
يـانـور عـيـنـيه الـرجـاء الـدعاء
ألبي بــــالــــشـــــفــــاء يــــارب من

فضلكم).
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طلعت زكريا

فال بـد أن يـبـقى طـعم مـنـتـجات
األجـــبـــان لــذيـــذاً أطـــول فـــتــرة

كنة).
ــشـكـلـة األسـاسـيـة يـوضح أن ا
في حـــفظ األجـــبــان تـــكـــمن في
الـتــوازن مـا بـ (جتـفـيـفـهـا) و
(تـعـريـقـهـا) فـإذا جـفت األجـبان
تــخـــســر مــذاقــهــا ومــلــمــســهــا

بــتـنــاول األجـبــان مـبــاشـرة من
الثالجة.

ويـــعــتـــقـــد اخلــبـــراء أن هــؤالء
يــفـسـدون الــطـعم حــتى قـبل أن
يـــبــاشـــروا بـــإعــداد الـــطـــعــام
مـــشـــيـــريـن إلى عـــدد من طـــرق
احلفظ اخلاطئة التي تؤدي إلى
فــقــدان األجــبـــان جــودتــهــا في

ـا في ذلك الوجـبات األطعـمة 
اجلاهزة.

يقـول مؤسس »ذا تشـيز غيك«
إدوارد هانـكوك لـ (ديـلي ميل):
ـستهـلك تقع (بالنـسبة إلى ا
ــســـؤولـــيـــة في حـــفظ اجلــ ا
بشكل صحيح وتـناوله بسرعة
أما بالنسبة إلى محبي اجلبنة
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يرتكب الناس أخـطاء كثيرة في
طريقـة تعامـلهم مع األجبان إذ
يعـمـد كثـيرون إلى لـفهـا بغالف
ــا يـفــسـد بـالسـتــيــكي الصق 
طـعـمـهـا فـيـمـا يـشـتـري غيـرهم
ــبــشــور الـذي شــرائـح اجلــ ا
يــحـوي عـلى مــواد مـضـافـة أو

أمـــا بـــالــنـــســـبــة إلـى جتــمـــيــد
منتجات األجبان حلفظها لفترة
أطــــول يــــقــــول هــــانــــكــــوك إن
األجـــبـــان الـــطــريـــة والـــرطـــبــة
سـتـتلف أمـا االجـبـان القـاسـية
فــقـد يـبـدو مـظــهـرهـا جـيـداً إال
أنــهـــا ســتــكــون مـــســلــوبــة من

عقدة. نكهتها ا
وهـو يــنــصح بـإبــقــاء الـقــشـرة
اخلـــارجــــيـــة لألجــــبـــان وعـــدم
إزالـتــهـا إال عـنـد تـنـاول اجلـ

واالبــــــتـــــعــــــاد عـن األجــــــبـــــان
ــبـشـورة ذلـك أنه بـاسـتــثـنـاء ا
الــبـارمـيــزان يـضــاف لألجـبـان
مـواد لــضـمـان عـدم الـتـصـاقـهـا
مـــعــاً حــسب قــوله مــؤكــدا أن
تــــنــــاول اجلــــ أفــــضل بــــعـــد

تقطيعه للمرة األولى.
الى ذلـك تــــمــــتــــاز الــــلــــوبــــيـــا
(الـفـاصـوليـا) الـبـيـضاء بـكـمـية
ــعــادن واأللــيــاف والــبــروتـ ا
التي تـوفرهـا للجـسم كمـا أنها
مـــــــــعــــــــتـــــــــدلـــــــــة مـن حـــــــــيث
الــكــربــوهــيــدرات وال حتــتـوي
عــلى كــولــيــســتــرول أو دهـون
لذلك هي منـاسبة تـماماً لـلنظام
الغـذائي لـلسـكري والـقلب وفـقاً

وقع (هيلث ساينس)
وحتـــــتــــوي كل 100 غــــرام من
الــلــوبــيـــا الــبــيــضــاء عــلى 67


