
الفواكه  تحتوي   •
ألياف  على  الطازجة 

أكثر من عصائر 
أكثر  وهي  الفاكهة 

منها إشباًعا 

يوصى بتناول <5غ من   •
الكلية في كّل  الدهون 

حصة، و<3غ من 
في  المشبعة  الدهون 

كّل حصة 

التي  ا�صناف  باختيار  يوصى   •
الكاملة"  "الحبوب  تكون 

الكامل"  "القمح  أو 
ا�ول فيها المكّون 

اللحم  قطع  اختيار   •
الدهون.  من  الخالية 

أحمر  اللحم  كّلما كان 
نسبة  كانت  أكثر، 

الدهون فيه أقل

بدًال  الماء  اختيار   •
المشروبات  من 

المحالة
العصائر  شرب   •

باعتدال الطازجة 
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إبدأ با�طالع على
حجم الحصة المحدد

احصل على كمية 
كافية من المواد 
الغذائية التالية 

ِحد من استهالك 
المواد الغذائية 
التالية

تحقق من كمية
السعرات الحرارية
لكل حصة

فهم النسبة 
المئوية من 

االحتياج 
اليومي 

الخضروات 
اللحوم والبقولّيات المخبوزاتالحليب ومشتقاتهوالفواكه

ُتعّد الفواكه   •
والخضروات المجّمدة 

بديًلا ممتازاً للفواكه 
والخضروات الطازجة

التحّقق من كمية   •
الصوديوم والسّكر في 

ا�طعمة المجّمدة

ا�طعمة المجّمدة

اختيار أصناف خالية من   •
الصوديوم أو السّكر 

المضاف
محاولة تجّنب   •

ا�طعمة المعلبة مع 
الزيوت أو الصلصات 

الدسمة  

ا�طعمة المعّلبة
البحث عن حبوب إفطار   •

محضرة من الحبوب الكاملة 
تحتوي على >3غ من ا�لياف و  

<10 غرام من السكريات في 
الحصة الواحدة

اختيار المعكرونة المحضرة من   •
٪100 قمح كامل، وا�رز ا�سمر 

(حاول إيجاد مايحتوي على
3-5غ من ا�لياف بالحصة)  

حبوب ا�فطار 
والمعكرونة

اختيار رقائق البطاطس   •
المخبوزة أو الفشار 

الخالي من الدهون
تجّنب صلصات السلطة   •
والتوابل الغنية بالسكر 

والصوديوم والدهون  

الوجبات الخفيفة 
والتوابل 

المشروبات

≥ ١٥٪ أو أكثر من 
االحتياج اليومي في 
الحصة تعد نسبة 

مرتفعة 

≤ 5٪ أو أقل من 
االحتياج اليومي في 
الحصة تعد نسبة 

منخفضة  

ممرات السوبرماركتالبيــانــات الغذائيـة

• الدهون الكلّية والدهون 
المشبعة 

• الدهون المتحّولة
• الكوليسترول والصوديوم

• السكريات الكلية
• السكر المضاف 

الغذائية  ا�لياف   •
البروتين   •

والمعادن  الفيتامينات   •

بطريقة صحّية
�قّ�ا��

بطريقة صحّية
�قّ�ا��
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العافية

نستله 



(هل اخترتم أصناًفا وألوانًا متنّوعة؟)
الخضروات والفواكه

اللحوم والبقولّيات
(هل اخترتم بدائل منخفضة الدهون؟) 

لحم بقري قليل الدهون مفروم أو مقطع أو فيليه 
صدور دجاج منزوعة الجلد

لحم ديك رومي قليل الدهون 
سلمون

فيليه السمك ا�بيض 
روبيان

بيض
توفو

حمص
عدس

فاصولياء
______________________
______________________
______________________

الحليب ومشتقاته
(هل اخترتم أصناًفا قليلة الدسم /

منزوعة الدسم؟)  
حليب مدّعم منخفض الدسم / منزوع 

الدسم
حليب اللوز

حليب الصويا 
زبادي محتٍو على نسبة 1٪ من الدسم

لبنة قليلة الدسم
جبن موزاريال قليل الدسم

حليب مكثف محلى خالي من الدسم 
من نستله®
جبن كوتج 
جبن ريكوتا

جبن فيتا منخفض الصوديوم
______________________

كاتشب الطماطم من ماجي®
صلصة صويا ذات محتوى منخفض من الصوديوم

تتبيلة مشكله،ماجي®
زيت زيتون وزيت كانوال

رذاذ زيت نباتي
صلصات زيتية خفيفة

أعشاب مجففة وتوابل
فشار خاٍل من الدهون

زبدة فول سوداني غير محالة
بسكويت مالح مخبوز ذو محتوى منخفض 

من الدهون والملح والسّكر
مكّسرات وبذور (ُيفّضل أن تكون غير مملحة)
شوكوالته داكنة (70٪ من الكاكاو أو أكثر)   

بسكويت بالحبوب الكاملة
رقائق Fitness Toasties من نستله®

شوكوالته كيت كات ميني من نستله® 
شوكوالته كيت كات مينيز من نستله®

______________________
______________________

(هل اخترتم أصناًفا ذات محتوى منخفض من 
الدهون والسكر والصوديوم المضاَفين؟)

الوجبات الخفيفة والتوابل

خبز عربي بدقيق القمح الكامل
توست بدقيق القمح الكامل

كعك/ أصابع خبز محمصة 
أرز أسمر

برغل 
كينوا

شوفان 
معكرونة بالقمح الكامل 

Whole grain breakfast cereals
 Cheerios® Multigrain ®من نستله

Fitness Original ®من نستله
 Nesquik Cereals ®من نستله

______________________
______________________

(هل تتضّمن خيارات غنّية با�لياف؟)
حبوب ا�فطار والمعكرونة

سمك تونة في الماء
سردين ذو محتوى منخفض من الصوديوم

فاصولياء من دون صوديوم مضاف
 ذرة من دون صوديوم مضاف

صلصة / معجون طماطم 
معاجين الطبخ من ماجي®

صلصات المعكرونة من ماجي®
______________________
______________________
______________________
______________________

(هل اخترتم منتجات من دون
صوديوم أو سكر مضاف؟)

ا�طعمة المعّلبة

المشروبات
 مياه بيور اليف من نستله®

نسكافيه® 3 في 1 من نستله®
  نسكافيه® دولتشي غوستو

كابتشينو بارد من نستله®
نسكويك من نستله®

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

بازالء
خضروات مشكلة
ملوخية أو سبانخ

ثمار توتية
زبادي مثّلج قليل الدسم

أصابع البطاطس مقلية
بيتزا نباتية

روبيان
صدور دجاج

برغر لحم بقر
______________________

_________________________
___________________

(هل تحققتم من كمية الصوديوم في ا�صناف 
التي وقع اختياركم عليها؟)

ا�طعمة المجّمدة

الغذائية الصحية
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بروكلي
خس
خيار

سبانخ
كوسا

قرنبيط
خس

________
________

ثوم
فطر

جزر
بطاطا حلوة

بصل
فلفل

طماطم
________
________

استخدم قلم للمسح لتدوين قائمة المشتريات الغذائية الصحية في كّل مرة تذهبون فيها للتسّوق!  


