
من نظام غذائي خاٍل من 
الالكتوز إلى نظام غذائي به 
نسبة منخفضة من الالكتوز

لماذا قمتم بإزالة الطعام الخالي من الالكتوز؟

نسبة منخفضة من  به  نظام غذائي  إلى  الالكتوز  نظام غذائي خاٍل من  انتقلنا من  لقد 

الالكتوز حيث أن األبحاث أظهرت أنه من المفيد لألشخاص الذين يعانون من إنخفاض 

إفراز إنزيم الالكتاز الحصول على الالكتوز عن طريق النظام الغذائي. وهذا يضمن 

اليوم يفضلون  الطالب  العديد من  أن  أيًضا  لقد رأينا  تماما.  إفراز اإلنزيم  عدم توقف 

نظام  تقديم  إن  الالكتوز.  من  الخالي  الغذائي  النظام  اليوم على  اختيار وجبات  بالفعل 

غذائي منخفض الالكتوز في األيام التي يحتاجها حقًا تُعتبر طريقة جيدة لتقليل انخفاض 

الحجم غير الضروري.

لن يحصل أي شخص على نظام غذائي خال من الالكتوز؟

عندما يكون من األفضل أن يتناول التلميذ وجبة غذائية منخفضة الالكتوز، فإننا نوصي 

بذلك. إذا كان شخص ما ينتمي إلى المجموعة الصغيرة )حوالي 40 شخًصا في العالم( 

الذين يعانون من نقص تام في إنزيم الالكتاز، فنحن نقدم نظام غذائي خالي من بروتين 

الحليب.

ماذا تفعل إذا تأثر التلميذ سلبًا بالتغيير؟

شخص  من  )يختلف  فردي  أمر  فرد  كل  يتحمله  أن  يمكن  الذي  الالكتوز  مقدار  إن 

إلى آخر( وبالتالي اخترنا أن نكون أقل من المستوى األدنى لما يُمكن أن يتحمله الفرد 

عادة. من المهم التأكيد على أن الفرد ال يمرض أو يتعرض لإلصابات بأكل األطعمة 

التي تحتوي على الالكتوز. ما يحدث هو أنك تواجه مشاكل مماثلة يمكن أن تحدث عند 

تناول شوربة البازالء والفاصوليا البنية وشرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية 

أو العصير.

من هو المسؤول عن الطعام الذي يمكن أن يتناوله التلميذ؟

تحتوي  الوجبة  أن  من  التأكد  المسؤولة عن  الجهة  هي   Kost & Restaurang إن 

على أقل من 2 غرام من الالكتوز ويتم تقديم نظام غذائي خاص بتقليل الالكتوز في 

قيام  أيًضا مسؤولون عن  الالكتوز. نحن  2 جرام من  الوجبة  فيها  التي تتجاوز  األيام 

الذين يعانون من عدم تحمل  مطعم المدرسة بتوضيح األطباق التي يمكن لألشخاص 

الالكتوز تناولها.

كيف سيكون الوضع إذا كنت تتناول كميات أكبر من الطعام ألن نسبة الالكتوز يتم 

احتسابها لكل حصة من وجبات الطعام؟

إذا حصلت على رد فعل فإن األمر يعتمد على مدى حساسيتك. يمكن للبعض أن يأكل 

حصص طعام أكبر من غيرهم. إذا حصلت على رد فعل، فيمكنك أن تأخذ كمية أقل مما 

ال يمكنك تحمله وأكثر من من غير ذلك بقليل.

االتصال ومزيد من المعلومات
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أسئلة وأجوبة

طلب للحصول على نظام غذائي خاص

ُمنخفض  نظام غذائي  إلى  وتحتاج  الالكتوز  تحمل  تعاني من عدم  كنت  إذا 

خدمة  إلى  األمر  هذا  حول  مكتوبة  معلومات  تقديم  عليك  يجب  الالكتوز، 

خاص  غذائي  لنظام  التقدم  ”طلب  عبر   )Elevhälsan( الطالب  صحة 

للمدرسة / روضة األطفال“. يمكنك العثور على استمارة الطلب على الموقع 

اإللكتروني أدناه.
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بلدية كريستيانستاد، األطفال والتعليم )عدم تحمل الالكتوز(
أسئلة وأجوبة من طبيبة المدرسة خالل اإلجازة المدرسية كريستينا جورجييف، بلدية كريستيانستاد
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أمثلة للبلديات التي قامت بهذا األمر قبلنا:

 • بلدية أورنخولدسفيك
 • بلدية يافله

 • بلدية فاكسهولم
 • بلدية مولخو

 • بلدية يونشوبينغ
 • بلدية بوليبيغد
 • بلدية ماركس

 • بلدية كريستيانستاد

يمكنك تناول كميات معتدلة من:
- البطاطس المهروسة

- الصلصة الباردة وصلصة الَسلَطة
- صلصة الكريمة والصلصة البنية

- سجق ستروجانوف
- جبن كيسو وجبن القشدة

- الخبز الذي يحتوي عل الحليب
-  وجبات البيض والفطائر التي 

تحتوي على الحليب

نحن نقدم أطعمة خاصة منخفضة 
الالكتوز. عل سبيل المثال عندما 

تكون الوجبات:
- جراتانج السمك والبطاطس

- صلصات المعكرونة
- جراتانج الالسانيا

- ثريد حبوب األرز
- الفطائر 

اعتباًرا من الفصل الدراسي الخريفي لعام 2019، يتم إجراء تغيير 
في النظام الغذائي ألولئك الذين يعانون من عدم تحمل الالكتوز. 

ستتمكن من تناول الطعام المعتاد الذي يتم تقديمه يوميًا تقريبًا. 

بكونك تعاني من عدم تحمل الالكتوز، يمكنك أن تأكل كمية معينة من الالكتوز 

)سكر الحليب(. اعتمادًا على مدى حساسيتك، يمكنك تناول 2.5 إلى 5 جم من 

الالكتوز. لقد قمنا بمراجعة الوصفات بعناية، وسيتم أيًضا تقديم جميع األطباق 

التي تحتوي على أقل من 2 غرام من الالكتوز لألشخاص الذين يعانون من عدم 

تحمل الالكتوز. 

عندما نقدم طبقًا يعتمد على وصفة تحتوي على أكثر من 2 غرام من الالكتوز 

من  منخفضة  نسبة  بها  خاصة  غذائية  وجبات  لك  سنعد  طعام،  حصة  لكل 

ألولئك  الالكتوز  من  خالية  مشروبات  أيًضا  سنقدم  الوجبات،  وفي  الالكتوز. 

الذين يرغبون في ذلك، تماًما كما نفعل اليوم. وفي المطاعم المدرسية، سيكون 

قائمة على  أيًضا  تناولها. كما سيكون هناك  يمكنك  التي  بالوجبات  قائمة  هناك 

.www.leanlink.se/kost-restaurant

ماذا يعني أن تكون تعاني من عدم تحمل الالكتوز؟

إن الشخص الذي يُعاني من عدم تحمل الالكتوز، هو الشخص الذي يكون لديه 

قدرة منخفضة عل هضم/تحليل الالكتوز بسبب انخفاض إنتاج إنزيم الالكتاز. 

وقد أظهرت األبحاث1 أنه من اإليجابي إضافة كمية صغيرة من الالكتوز عبر 

النظام الغذائي ألنه يحفز إنتاج الالكتاز في الجسم. كما أن تناول نظام غذائي خاٍل 

من الالكتوز يعطي تأثيًرا معاكًسا، مما يقلل من إنتاج الالكتاز الموجود. وتجدر 

إنزيم  تام في  يعانون من نقص  يولدون وهم  أن بعض األشخاص  إلى  اإلشارة 

الالكتاز ولكنه أمر نادر الحدوث، وهناك حوالي 40 حالة فقط مسجلة في العالم.

جيد لألطفال

يتطور عدم تحمل الالكتوز في عمر خمس إلى ست سنوات فقط. بالنسبة لألطفال 

األصغر سنًا، فإن حدوث مشاكل لهم مماثلة لمشاكل عدم تحمل الالكتوز تكون 

بسبب شيء آخر على األرجح2. على سبيل المثال، قد تسبب كميات كبيرة من 

العصير ردود فعل مماثلة لعدم تحمل الالكتوز. 

وأقراص  السكر،  من  الخالية  والحلويات  العلكة،  في  الموجودة  المحليات  حتى 

الحلق أو في المشروبات الغازية مثل الصودا يمكن أن تسبب نفس األعراض. 

مرض  مثل  آخر  مرض  عن  أساسي  بشكل  ناجمة  المشاكل  تكون  أن  يمكن 

يعتبران  المرضين  وكال  األمعاء.  التهاب  مرض  أو  الهضمية  االضطرابات 

من  خاٍل  غذائي  نظام  على  الطفل  إذا حصل  الخطيرة.  المرضية  الحاالت  من 

الالكتوز، يمكن تخفيف األعراض وبالتالي تأخير التشخيص الصحيح. 

ومن أجل مصلحة األطفال، لن تقدم Kost & Restaurang الوجبات الغذائية 

منخفضة الالكتوز لألطفال دون سن الخامسة، حيث أننا ال نريد المساهمة في 

تأخير حصول األطفال على التشخيص الصحيح.

ليس مرض 

القدرة عل  لكنه، كما ذكرنا سابقًا، عدم  الالكتوز مرًضا،  يُعتبر عدم تحمل  ال 

الخطر  من  ليس  فإنه  الغلوتين،  تحمل  الالكتوز. على عكس عدم  هضم/تحليل 

الحصول على كمية أقل من الالكتوز ألن ذلك ال يسبب أي أضرار جسيمة. وقد 

أظهرت األبحاث أنه من المفيد لألشخاص الذين يعانون من نقص إفراز إنزيم 

الالكتاز الحصول على الالكتوز عن طريق النظام الغذائي3. وهذا يضمن عدم 

توقف إفراز اإلنزيم تماًما.


