
الطريقة التي تجعل فيها نستله
منتجاتها مغذية أكثر

نظام نستله
للتصنيف الغذائي 

تكنولوجياعلم التغذية
الطعام

ماذا يعني هذا؟
طريقة عملية يدفعها العلم لتحويل 

التوصيات الغذائية 
إلى المزيد من ا�طعمة المغذية.

لماذا تتبع نستله هذا النظام؟
للتأكد من أن كل جهودنا في  ابتكار المنتجات وتطويرها 

يتماشى مع عهودنا في التغذية والصحة و العافية و مستندة إلى 
أدلة علمية و توصيات الصحة العامة.

أوال ، نحدد دور المنتج في النظام الغذائي.
على سبيل المثال : على المائدة لدينا أدناه ، صدر دجاج مشوي مع 

ا�رز المطهو على البخار - الطبق الرئيسي ، الحساء - الطبق الجانبي،
بارفيه الفاكهة - الحلوى والماء - الشراب.

وبعد ذلك،  نحدد المكون الرئيسي للمنتج .
على سبيل المثال : في شوربة الشوفان مع الدجاج الشوفان

هو المكون الرئيسي.

وأخير§ ننظر إلى الطريقة التي يتم فيها تصنيع المنتج.
على سبيل المثال : شوربة الشوفان مع الدجاج تخضع لعملية 

التجفيف، والتي يعد الدسم فيها مهم ل¬حتفاظ بالقوام الكلي 
لجميع مكونات الشوربة بعد تجفيفها.

بناًء على ذلك، يتم تصنيف المنتجات في أحد الفئات التي هي من 
ضمن الـ 32 فئة والتي تم تطويرها من أجل نظام نستله

للتصنيف الغذائي.

نحن نستخدم التوصيات الغذائية  الدولية و المحلية 
وتوصيات استهالك العناصر الغذائية (مثل التوصيات من

منظمة الصحة العالمية ، Codex) لتحديد أي عناصر مغذية نود أن 
نزيد نسبها وأي منها نود أن نحد من نسبها.

 المواد الغذائية التي نود زيادة نسبها هي خاصة بفئة الطعام
(مثل ا�لياف في الشوربة الغنية بالشوفان)

و  العناصر الغذائية التي نود الحد منها محددة لكل الفئات.

في نستله نؤمن أن كل منتج يمكن أن يكون جزء§
من نظام غذائي متوازن ، لذلك علينا أن نسأل أنفسنا كم

 يأكل ا�شخاص من هذا المنتج (ما هي الحصة  المتوسطة) ونقوم 
بتطوير وتغيير وصفة منتجاتنا  على أساس

الحصة المستهلكة . االحصة
تكون بناًء على بيانات االستهالك المحلي .

نحدد المستهلكين المحتملين
للمنتج (يطلق عليهم أيض¾ المستهلك المستهدف) ،

بما أن  االحتياجات الغذائية تختلف بين
ا�طفال والمراهقين و البالغين .

لمن سيوجه هذا المنتج؟

ما هو حجم الحصة؟
أدت كل الجهود المبذولة في نظام نستله للتصنيف الغذائي إلى 

تخفيض نسب العناصر الغذائية التي نود الحد منها على النحو التالي: 

محلي¾ في نستله الشرق ا�وسط 88% من منتجاتنا حققت تأسيس 
نستله التغذوي

100% من منتجات ا�طفال التي تم ابتكارها محلي¾ تحقق معايير نظام 
نستله للتصنيف الغذائي وحققت تأسيس نستله التغذوي

الصوديوم %7،2
الدهون %14،1

ما الذي حققناه

أي عناصرغذائية
نود أن نزيد من نسبها؟ 

البروتين،
ا�لياف، و الحبوب الكاملة،

والفيتامينات،
والمعادن

ا�طفال
(8-4 سنوات

و٩-١1 سنة)
البالغين

أي عناصر غذائية
نود أن نحد منها؟
الطاقة، الدهون،

الدهون المشبعة، الدهون 
المتحولة،

السكريات المضافة،
الصوديوم

تعزيز التغذية
مع ا¥حتفاظ

بمتعة النكهة

 ما هي العناصر الغذائية التي نودفئة المنتج ودوره في النظام الغذائي
أن نزيد من نسبها أو نحد منها؟ 
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تسمح الـ4 خطوات ا�ولى بتحديد نسب العناصر الغذائية التي نود 
تحقيقها

 لكل فئة و حسب الفئة العمرية .
يضبط أخصائي  التغذية  هذه ا�هداف وفقا ً

لبيانات السوق المحلية بعد تحديد حجم الحصة .
وبناًء على ذلك يتم تغيير وصفة المنتجات التي ال تحقق ا�هداف

لتحسين قيمتها الغذائية .
وتعتبر المنتجات التي تحقق ا�هداف 

Nutritional Foundation أنها حققت تأسيس نستله التغذوي

تقييم المنتج

التزاماتنا في التغذية،
الصحة والعافية

http://www.nestle.com/
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هل حققت الشوربة ا�هداف؟
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الطريقة التي تستخدمها نستله لرفع مستوى التغذية في منتجاتها
نظام نستله للتصنيف الغذائي 

32 فئة غذائية من  نظام ما هو طعامي...
نستله للتصنيف الغذائي 

ما دور هذا الطعام في
النظام الغذائي؟

ما هي العناصر الغذائية
التي ستأخذ بعين ا�عتبار

لهذه الفئة؟

ما هي الكمية المتناولة؟

تقييم المنتج مقابل قيم 
العناصر الغذائية التي نهدف 

إلى الوصول إليها

هل حققت شوربة الشوفان 
مع الدجاج هذه ا�هداف؟

 تعتبر المنتجات التي تتوافق مع ا�هداف المحددة قد 
حققت تأسيس نستله التغذوي 

نجاح: انخفض محتوى 
الدهون بنسبة 14,1% في 

الشوربة 

نجاح

عدم نجاح

تغيير الوصفة

الخطوات ١-٤ تحدد نظام نستله للتصنيف الغذائي وقيم 
العناصر الغذائية التي نهدف إلى الوصول إليها

الدهون المشبعة 20 غرام
ا�لياف 25 غرام

البروتين 50 غرام
السكريات المضافة 50 غرام 

 الصوديوم 2400 ملغ
بناءاً على نظام غذائي يبلغ 2000 كيلو كالوري

البالغين                                              
الطاقة  : ٢٠٠ كيلو كالوري        
الدهون المشبعة : 1،5 غرام 

السكريات المضافة : 2،5 غرام 
الصوديوم : 792 ملغ

ا�طفال                                                  
الطاقة : ١٧٠ كيلو كالوري

الدهون المشبعة : 1،4غرام
سكر مضاف : 2،1غرام

الصوديوم : 462 ملغ                                                   

الدهون المشبعة 19 غرام
ا�لياف 15 غرام

البروتين 24 غرام
السكريات المضافة 42.5 غرام 

 الصوديوم 1400 ملغ
بناءاً على نظام غذائي يبلغ 1700  كيلو كالوري

لمن يوجه هذا المنتج وماهي 
الكميات اليومية الموصى بها؟

أي عناصرغذائية نود 
أن نزيد من نسبها؟                                                                        

بروتين
ا�لياف والحبوب الكاملة

والفيتامينات
والمعادن

أي عناصر غذائية 
نود أن نحد منها؟

الطاقة
الدهون

الدهون المشبعة، 
الدهون المتحولة

السكريات المضافة
الصوديوم

طريقة التصنيع؟المكون الرئيسي؟

طبق رئيسي

شوفان
التخمير

شوربة
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ا�طفال
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طبق جانبي
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The NNPS system methodology was published in February 2016 in the European Journal of Nutrition. DOI:10.1007/s00394-016-1161-9
To learn more: http://www.nestle.com/nutrition-health-wellness/improving-products/nutrition-pleasure


