
 
 

 قامئــــة املكونـــــات    
 

 ىل الأقل وزاًن، فعند يمت ذكر املكوانت حسب وزهنا ابلتدرجي من الأعىل وزاًن ا 

اختيار الأطعمة املعلبة، اطلع عىل قامئة املكوانت لتتأأكد من ذكر الأطعمة الاكمةل مثل 

الفواكه واخلرضوات واحلبوب الاكمةل أأو دقيق القمح الاكمل يف أأعىل القامئة بدالً من 

  .املكوانت الأخرى مثل السكر
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  عدم ادخال امللح لأغذية أأطفالنا قبل معر الس نة. 

 التخلص من وجود اململحة عىل طاوةل الطعام. 

 ضافة مكيات كبرية من امللح  .حماوةل التقليل التدرجيي للأشخاص املعتادين عىل ا 

 احلد من اس هتالك املعلبات واللحوم املصنعة. 

 غسل حمتوايت املعلبات، اخمللالت يف حال تناولها للتقليل من امللح املس هتكل. 

  قـــراءة امللصق الغذائـــي ملعرفة مكية الصوديوم املوجودة يف احلصة الغذائية حيث

 :يعتبـــر املنتـــج 
    ( .ملغ يف احلصة 5أأقل من ) خاليا من الصوديوم 

    (.ملغ يف احلصة 55)قليل جدا ابلصوديوم 

    (.ملغ يف احلصة 041)قليل ابلصوديوم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجــــــــــــــــارة

مديريــــــــــــة التجـارة لوالية سوق أهراس     
   مع التنسيق جمعية امل لجماية المستهلك  

 تنظــــــــــم

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

        

 

 أخي المستهلك      
 

    ن الاس هتالك العقالين للسكر و امللح و املواد ادلهنية حيمي اجملمتع من اخملاطر الصحية ا 

اخملتلفـــــــة كام انه يوفر عىل ادلوةل تاكليف ادلواء و يقلص الفاتورة الباهظة لالس ترياد 

 .وابلتايل حيافظ عىل خزينة ادلوةل و حيمي الاقتصاد الوطين

  جيــــب احتـــرام أأســـس التغذية السلميــة يف تركيبــة الأغذيـــة املفيـــدة لصحة املس هتكل. 

   جيـــب ممارســة الامتريــن الرايضيـــة بشلك منتظــم للتخلـــص من السوائــل و الأمالح

 .و ادلهون الزائدة عن حاجة اجلسم

  اخرت وجبات غذائية غنية مبنتجات احلبوب و اخلضار والفواكه الطازجة.  

   غرام يوميا ابلنسبـــة  4جيــــب اس هتـــالك امللح و ادلهون وفق نظام صارم ال يتعدى

للملح، مع مراعاة العمر و الوضعية الصحيــة، أأما الزيــوت فالبد من تقليل اس هتالكهـــا 

 .بشلك كبري فضال عن جتنب اس تخدام زيوت القيل لأكثـــر من مرة

   قــــــاوم ابس مترار اال رساف يف شـــــراء احللوايت والشوكوالتــــــه، وكذكل الأطعمة

العناصـــــر الغذائيــــــة والعاليــــــة امللوحــــة كرقائــق البطاطـــــــا الهشــــة،  اخلاليـــة من

  .أأو العاليـــــــة السكر   اكملرشوابت الغازية
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 التصنيف الغذايئ املعلن للمنتج
 

يتشابه التصنيف الغذائي والصحي للمنتج بين الدول حيث أن معظم 

 الدول تتبع اإلرشادات الغذائية الخاصة بالدستورالغذائي الدولي وهي
  

ظروف و جهة دولية تحدد تصنيف المعلومات الغذائية والصحية 

   استخدامها

 ( معلومات غذائية)جدول القمية الغذائية  
 

 

  طلع عىل المكيات الغذائية املرجعيــة أأو النس بة املئويــــة  (اليت حيتاهجا الفرد) ا 

للقميــة اليومية املوجودة عىل امللصق للامدة الغذائية يف شلكني  حىت يتس ىن كل 

وهذه الأرقام تقارن مكية  .املقارنة بني خمتلف الأطعمة وحتديد اخليار الأفضل كل

املواد الغذائية املوجودة يف الأطعمة مع احتياجات الفرد اليومية ليمتتع بصحة 

  .جيدة

 تباعها يف هذا الشأأن هو أأن من المكية  % 05 من القواعد اليت يفضل ا 

قليال ابلنس بة الحتياجاتك    %5املرجعية أأو القمية املئوية يعد كثريًا بيامن يعد 

  .اليومية

  عليك اختيار الأطعمـــة اليت حتتــوي عىل أأعىل مكية من الألياف والاكلسيـوم

 . (أأو امللح)  واحلديد واقل مكية من السكر وادلهون املش بعة والصوديوم

  اجعل هدفك أأن حتتوي احلصة الغذائية عىل: 

   جاميل ادلهون للك  5أأقل من غرام من 0.5 أأقل من ) غرام 011غرام من ا 

 011غرام من ادلهون املتحوةل أأو املهدرجة للك  1.0ادلهون املش بعة وأأقل من 

 . (غرام

   غرام 011غرام من السكر لكل  5أقل من. 

    غرام 011مليغرام من الصوديوم لكل  021أقل من. 

  ال جيوز التخيل التام عن ملح الطعام لأنه: 

 .حيمي خالاي اجلسم من اجلفاف بفضل احتوائه عىل الصوديوم -

ابال ضافة ا ىل أأنه يساعد يف احلفاظ عىل التوازن املايئ ابجلسم وتنظمي المتثيل الغذايئ   -

 .وادلورة ادلموية

كام أأنه من الأفضل أأن يتخىل املس هتكل عن الأطعمة اجلاهزة، مع ا ماكنية حتسني مذاق 

الطعام من خالل ا ضافة الأعشاب والفلفل أأو مكيات صغرية من الفلفل احلار بدالً من 

 .اال كثار من امللح

 ؟ المواد الدسمة   

 

 

  ن تناول الأطعمة الغنية ابدلهون يشلك خطرًا عىل الكبد حيث ميكن أأن ترتسب ا 

ىل اال صابة مبا يعرف ب ىل السمنة ” الكبد ادلهين”ادلهون يف اخلالاي، مما يؤدي ا  ا ضافة  ا 

ىل أأمراض مزمنة   .اليت تقود بدورها ا 

  ينصح بتناول الأحامض ادلهنية غري املش بعة، مثل ادلهون النباتية والأسامك ، للمتتع

بفوائد ادلهون و الأحامض ادلهنية املهمة للجسم وخفض مس توى الكولسرتول يف ادلم، 

 .للحد من خطر اال صابة ابلسكتة ادلماغية 

 كيف نستدل على هذه العناصر في المواد الغذائية ؟ 

العديد من الأطعمة املعلبة حتتوي عىل بطاقة غذائية وحيتوي عادًة غالف املنتج عىل ثالث 

 :أأنواع من املعلومات الغذائية ويه

. التصنيف الغذائي المعلن للمنتج. 

  معلومات غذائية( جدول القيمة الغذائية( . 

 . قائمة المكونات. 

يتعني عليك أأيخ املس هتكل مراجعة هذه املعلومات مجيعها لتكوين فكرة اكمةل عن القميــــة   

 .الغذائيــــة الاكملـــة أأو الفيتامينـــات واملواد املعدنيــــة وغريها من العنارص
 

 

 

 

 

 

  هل تشلك املواد الغذائية خطرا عىل حصة املس هتكل ؟
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  ال أأن المكيات الزائدة عن احلّد؛ لك املـــــواد الغذائية مفيــــــدة لصحة اجلسم ا 

 تتسبــب بأأرضار تصيب الوظائف احليويــة اليت تقوم هبا أأعضاء اجلسم اخملتلفــة 

 .وقد تكون خطيـــرة يف بعض الأحيان

  تنطبق هذه القاعــدة بشلك خاص عىل امللح ، السكر و املواد ادلمسة حيث

 .وللك عنرص مهنم  فوائد ومضار. ال خيلو مهنم صنف غذايئ نتناوهل بشلك يويم
 

 

 

 

 

 السكر ؟  

 

 

 

   ىل الكربوهيدرات، مثل السكر والنشاء، للحصول عىل الطاقة حيتاج اجلسم ا 

الالزمة هل، ولكن  اال فراط يف تناول السكر يتسبب يف اال صابة  ابلسمنة ومن 

مث ارتفاع خطر اال صابة  مبرض السكري ، الس امي املرشوابت احملالة ابلسكر 

 .لعدم احتواهئا عىل عنارص غذائية أأخرى جبانب السكر

   س تخدام  السكر وتوفري ما يقرب من من الاس هتالك %  01ميكن احلد من ا 

عداد زابدي  ببعض احليل البس يطة، مثل استبدال الفواكه املعلبة ابلفواكه و ا 

ىل  ضافة مسحوق الاكاكو الصايف ا  الفواكه يف املزنل بداًل من املنتجات اجلاهزة وا 

 .احلليب بدالً من مسحوق الاكاكو رسيع اذلوابن 
 

 ملــــح  الطعـــام ؟ 

  ن  اال فراط يف تناول ملح الطعام ا 

واذلي يتسبب يف ارتفاع ضغط ادلم، 

يعد بدوره أأحد عوامل اال صابة 

 .ابلسكتات ادلماغية


