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شكر وتقدير

مريــم  قيــادة  تحــت  الداعمــة  المــواد  وسلســلة  المطبوعــة  هــذه  مشــروع  جــاء 

الغمــراوي، الخبيــرة االستشــارية لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، 

فــي إطــار مشــروع “خفــض الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء وتطويــر سلســلة اإلمــداد 

لألمــن الغذائــي فــي مصــر وتونــس” الــذي تــم تنفيــذه بموجــب دعــم كريــم مــن الوكالــة 

اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي، وتــم تنفيــذه فــي مصــر بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة 

األراضــي. واســتصالح 

ولقــد انتفعــت هــذه المطبوعــة بدرجــة كبيــرة مــن إســهامات الكثيريــن. وفــي المقــام 

األول، نتوجــه بشــكر خــاص ألعضــاء فريــق منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة 

الذيــن دعمــوا هــذه المطبوعــة طــوال فتــرة إعدادهــا، وهــم جينيفــر ســموالك، الموظفــة 

المختصة بالتغذية واألمن الغذائي في مكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

في مصر، وجوزيمو ســانتوس روتشــا، من قســم الصناعة الزراعية، المكتب اإلقليمي 

لمنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا. وقــام محمــود بنــداري، 

الخبيــر االستشــاري لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة ورئيــس وحــدة خبــز 

الذرة بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، بتقديم المعلومات األساســية واإلرشــاد الفني 

وباألخــص علــى المســتوى الميدانــي، وقــدم المبــادئ التوجيهيــة خــالل حلقــات العمــل 

ممــا ســاعد علــى صقــل المحتــوى والتصميمــات المرئيــة. كمــا نتوجــه بالشــكر الخــاص 

كذلــك إلــى ســهير محمــد، الخبيــرة االستشــارية فــي مجــال إدارة المخاطــر لــدى منظمــة 

األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، مركــز الطــوارئ ألمــراض الحيــوان العابــرة للحــدود، 

لمســاهمتها فــي البــاب الســابع حــول االعتنــاء بالحيوانــات والدواجــن.
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يحدث الهدر الغذائي في هذه الحاالت:

عندما نتخلص من بقايا الطعامعندما نشتري أكثر مما نحتاج
عندما نحفظ الغذاء بطريقة غير 

سليمة
عندما نطهو كميات أكثر من الالزم

مقدمة عن الهدر الغذائي

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 

إذا فســد طعــام فــي ثالجتــك ألنــك لــم تتناولــه فــي 
حينــه أو وضعــت فــي طبقــك طعامــًا أكثــر مــن الــالزم  
وقمــت بإلقــاء بقايــا األكل بــداًل مــن تناولــه فــي وقــت 
ــي هــو  ــي. الهــدر الغذائ الحــق... هــذا هــو الهــدر الغذائ
كل الغــذاء الــذي يتــم التخلــص منــه والــذي كان مــن 

الممكــن أن يكــون صالحــًا لــألكل.

الحــد مــن الهــدر الغذائــي أمــر هــام ألن الهــدر الغذائــي 
يعنــي هــدر المــال والعمالــة والمــوارد مثــل الطاقــة 
واألرض والميــاه ممــا ُيســتخدم فــي إنتــاج الغذاء. كما 
أن الهــدر الغذائــي يؤثــر علــي البيئــة بطريقــة ســلبية, 
غــازات  انبعاثــات  كميــة  يرفــع  المثــال:  علــي ســبيل 

ــاخ. 1 ــر المن ــاس الحــراري ويســاهم فــي تغي االحتب

SAVE FOOD  1

Think.Eat.Save,  2014  2

تقليل كمية الغذاء المهدر في حياتك 
هو وسيلة لرفع الوعي االجتماعي 
والبيئي وخفض النفقات في نفس 

الوقت!2

1.1

المصدر: مراسل بناًء على بيانات من واقع برنامج العمل المتعلق بالموارد المائية – 2014.

 الشكل 1-1 أسباب الهدر الغذائي
shutterstock  ©,  2017
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تنــاول  تبــدأ  أنــك  تأكــد   – الطعــام!  بتقليــل  ابــدأ   1-
الوجبــات بكميــة صغيــرة مــن الطعــام فــي الطبــق. 
اســتمرار  حالــة  فــي  المزيــد  طلــب  دائمــًا  ويمكنــك 
شــعورك بالجــوع. وهنــاك فكــرة أخــرى: أن تبــدأ فــي 

أصغــر! أطبــاق  اســتعمال 

-2 افحــص المخــزن علــى الــدوام – قّيــم مــا لديــك 
بالفعــل فــي الثالجــة وفــي الخزانــات وحــدد المنتجــات 
المطلــوب اســتهالكها أواًل. وحتــى يظــل المطبــخ بــال 

هــدر، اصنــع وجبــات تتضمــن تلــك األغذيــة.

ــم  ــم تكــن تعل ــزام بالتخزيــن الســليم! – إن ل -3 االلت
الطريقــة الســليمة لحفــظ منتــح معين, قــم بمراجعة 
الفصــل الثانــي الــذي يشــرح الطــرق الســليمة لحفــظ 

الغــذاء.

الطعــام  بقايــا  اســتخدم   – شــيء  أي  تــرم  ال   4-
التخلــص  مــن  بــداًل  التالــي  اليــوم  لوجبــة  كمكونــات 

3 منهــا. 

-5 افهم تاريخ صالحية الطعام

ممــا  أكثــر  نشــتري  مــا  غالبــًا   – بــذكاء  تســوق   6-
يجــب  صالحيتــه.  انتهــاء  قبــل  تناولــه  نســتطيع 
التخطيــط مســبقًا وإعــداد كشــف بطلبــات التســوق 
واالمتنــاع عــن شــراء كميــات ضخمــة. والبــد أن نتذكــر 
أن عــروض “شــراء ســلعتين بســعر ســلعة واحــدة” 
ُتعتبــر عمليــة نهــب إذ البــد مــن اســتهالكها كلهــا قبــل 

تفســد! أن 

-7 إفحــص ثالجتــك – ال تنــس األغذيــة المحفوظة في 
أعمــاق الثالجــة. اتبــع دائمــًا طريقــة اســتهالك الغــذاء 
بأســبقية الشــراء! احتفــظ بالمنتجــات القديمــة فــي 
مقدمــة الثالجــة والســلع الحديثــة فــي الخلــف حتــى 

يمكنــك اســتهالك األقــدم أواًل.

والخضــروات  الفواكهــة  مــن  التخلــص  عــدم   8-
الغيــر متجانســة – فــي حالــة وجــود فواكــه وخضروات 
غيــر متجانســة الشــكل فــي المخــزن، ال تتخلــص منهــا 

أبــدًا، بــل اســتخدمها فــي الشــوربة أو العصيــر

الغــذاء  لتصنيــع  المبتكــرة  لألفــكار  الجــأ   9-
بالمنــزل – ســواء المربــات أو األجبــان أو المخلــالت 

الالنشــون. أو 

-10 التقاســم مــن التراحــم – تبــرع بالفائــض. اتبــع 
ــراه  ــذي ت ــران” لتقاســم الغــذاء ال ــق الجي طريقــة “طب

فائضــًا. 4

Think.Eat.Save,  2014  3

SAVE FOOD,  2016   4

1.2

كيفية الحد من الهدر الغذائي 
قلــل حجــم فواتيــر البقالــة واألثــر البيئيــة الســلبية مــن خــال تقليــل الهــدر الغذائــي. ســواء كنــت فــي المنــزل أو المدرســة 

أو المكتــب، أنــت محــاط بالفــرص لتقليــل الهــدر الغذائــي.
إذن كيف ومن أين تبدأ؟



الفصل  الثاني52
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 الحفظ السليم
 وسالمة الغذاء

shutterstock  ©,  2017
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الحفظ السليم
ســوف تحتــاج أن تحفــظ الغــذاء حســب نوعــه فــي 

الثالجــة أو الفريــزر أو فــي علــب أو علــى األرفــف. حفــظ 

علــى  يحافــظ  ألنــه  مهــم  ســليمة  بطريقــة  األغذيــة 

أو  لالســتهالك  يظــل صالحــًا  حتــى  الغــذاء  ســالمة 

للطهــي فــي وقــت الحــق. والحفــظ الســليم أساســي 

الفواكــه  بعــض  أن  حيــث  الحفــظ،  مــدة  إلطالــة 

ــاء النضــج التــي تســبب  والخضــروات تفــرز غــازات أثن

فــي إســراع عمليــة نضــج منتجــات أخــرى فــي نفــس 

الخضــروات. درج  أو  الفاكهــة  طبــق 

تحتــاج بعــض األغذيــة إلــى حفظهــا فــي الثالجــة لمنــع 

مطهــو  طعــام  كانــت  ســواء  عليهــا  البكتريــا  نمــو 

أو لــم ُيســتهلك بالكامــل أو طعــام نيــئ. وفــي حالــة 

يجــب  ال  لهــم،  الطعــام  وتقديــم  ضيــوف  اســتقبال 

تــرك الطعــام خــارج الثالجــة أكثــر مــن أربــع ســاعات. 

ويجــب أن تتــراوح درجــة حــرارة الثالجــة مــا بيــن واحــد 

وإال  األوقــات،  جميــع  فــي  مئويــة  درجــات  وخمســة 
ســتتمكن بكتريــا الغــذاء الســامة مــن النمــو.  5

مهــم  الثالجــة  فــي  الغــذاء  بــة  ترتــب  الــذي  النظــام 

أيضــًا حيــث أن الهــواء يتدفــق داخــل الثالجــة بطريقــة 

معينــة. ويجــب تقليــل عــدد مــرات فتــح الثالجــة قــدر 

اإلمــكان لضمــان اســتمرار درجــة الحــرارة الســليمة. 

ويبيــن الشــكل 1-2 الطريقــة المناســبة لترتيــب الغــذاء 
داخــل الثالجــة.  6

 Nidirect  5

WRAP, 2018  6

الثالجة

طعام جاهز 
لألكل

على الرف

اللحوم 
والدجاج 

واألسماك 
النيئة

منتجات جاهزة 
لألكل مثل 

منتجات األلبان 
والبيض

السلطة 
والفاكهة 

والخضروات

في مكان بارد ومظلم

2.1

   الشكل 1-2  الطريقة المناسبة لترتيب 
الغذاء داخل الثالجة

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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البيض المسلوق - حيث يغلظ البياض ويصبح مطاطيًا

بياض البيض المسلوق

الحساء والصلصة مما يدخل في مكوناتها الكريمة

مكونات السلطة الخضراء وغيرها من المكونات النيئة في السلطة مثل الخيار والخس والفجل - حيث تفقد 
قرمشتها ويختلف مذاقها

الحلوى بالمارينج/ حيث يتقلص حجم المارينج ويصبح قاسيًا ولزجًا

األغذية المقلية - تصبح رطبة

الجيالتين/ األطعمة التي تحتوي عىل الجيالتين - تفرز سوائل

المايونيز والسلطات التي تتضمن المايونيز وغيره من أنواع تتبيلة السلطات - ينفصل أثناء التجميد

الكريمة - تنفصل عند تجميدها وحدها، فيتم مزجها ببقية المكونات )السكر والجبن والقشدة( ثم ُتجمد

 البطاطس النيئة - ربما يصبح لونها داكنًا، تتعرض لتغير في الملمس وتتفتت

عجين الكيكة قبل خبزه - ال يرتفع جيدًا

فطيرة بالكريمة/ حشو الكيك والكاسترد - ينفصل ويصبح مائيًا

الفلفل األسود والقرنفل - يصبح له مذاق مر

الفريزر

NHS  7

 The University of Tennessee, Institute of Agriculture  8

المصدر: مراسل بناًء على بيانات جامعة تينيسي، المعهد الزراعي  8

يمكــن تجميــد تقريبــًا كل شــئ، بمــا فــي ذلــك الزبــادي واألجبــان )باســتثناء األجبــان 

اللينــة حيــث أن عمليــة التجميــد تؤثــر علــى الملمــس( واللبــن واللحــوم واألســماك 

والبيــض )بمــا فــي ذلــك البيــض المســلوق( والمــوز والمخبــوزات واألرز والخبــز وغيــر 

ذلــك. كل مــا يحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن المــاء، مثــل الفراولــة والطماطــم، ســوف 

يصبــح إســفنجيًا إال أنــه يظــل مــن الممكــن اســتخدامه فــي الطهــي أو تحويلــه إلــى 
عصيــر.  7

يمكــن حفــظ الطعــام فــي الفريــزر لفتــرة تتــراوح بيــن شــهر وســنوات طالمــا أنــه 

الغــذاء وملمســه يتغيــران فــي حالــة  الوقــت. إال أن طعــم  يظــل مجمــدًا طــوال 

تجميــده لمــدة طويلــة. والتجميــد طريقــة حفــظ هامــة حيــث أنهــا تحــد/ تبطــئ مــن 

هــدر الغــذاء. منتجــات الغــذاء لهــا طــرق مختلفــة فــي التجميــد، وبعــض األطعمــة ال 

تتجمــد جيــدًا كمــا يتضــح مــن الشــكل 2-2. والبــد مــن توخــي الحــذر عنــد إعــادة تســخين 

ــه ربمــا يتعــرض للتلــوث.  الغــذاء المجمــد ألن

الشكل 2-2  األغذية التي ال يمكن تجميدها
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مــن الممكــن تجميــد الخضــروات والفواكــه، إال أن ضمــان الحصــول علــى مســتوى 
جيــد لجــودة الغــذاء عنــد إذابتــه يتطلــب إجــراء بعــض التجهيــزات للطعــام مســبقًا. 
التجميــد والوقــت  الفواكــه والخضــروات قبــل  الجــدول 1-2 كيفيــة تجهيــز  يوضــح 

ــه. ــة تناول ــالزم إلعــادة تســخين الطعــام قبــل إمكاني ال

ــر اللــون  عنــد تجميــد الفاكهــة، ُتتبــع اإلرشــادات التاليــة للحــد قــدر اإلمــكان مــن تغي
بيــن  تتــراوح  والمــذاق. وتحتفــظ معظــم الفواكــه المجمــدة بجــودة عاليــة لمــدة 
ــوازن قبــل  ــز والت ــي واثنتــي عشــر شــهرًا، والجــدول 1-2 يوضــح خطــوات التجهي ثمان

التجميــد.

 طرق تعبئة
الفاكهة

أكياس السكرشراب السكر
مــن  الالزمــة  الكميــة  ُتــرش 
الســكر علــى الفاكهــة وُتحرك 
الســكر  يغطــي  حتــى  برفــق 

القطــع. كل  والعصيــر 

الالزمــة  الكميــة  إذابــة  يتــم 
مــن الســكر فــي المــاء البــارد، 
وتركــه  الخليــط  وتحريــك 
ليهــدأ حتــى يصبــح المحلــول 

. صافيــًا

وُتجفــف  الفاكهــة  ُتغســل 
جيــدًا، وتوضــع فــي علــب ثــم 

ُتجمــد.

أكياس غير محالة

 2018  – مينيسوتا  جامعة  من  حكام   :  المصدر

الشكل 3-2  طريقة تعبئة الفاكهة قبل تجميدها

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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 الخطوة األولى:
التجهيز

 الخطوة الثانية:
 مدة السلق/

دقيقة

 الخطوة الثالثة:
 إعادة التسخين
بالبخار/ دقيقة

ُينزع البذر، ُيقطع إىل 
شرائح من 1 إىل 1.5سم 

ُيقطع إىل زهور صغيرة 
من 2.5 إىل 3.5سم

ُيقشر وُيقطع إىل شرائح 
أو مكعبات 0.5سم

ُقشر الذرة وُتنزع النواة

ُينزع البذر، ُيقطع إىل 
شرائح من 1 إىل 1.5سم 

2-3

2-4

2-3

2-3

2-3

2-3

3

2

2

2-3

والخضروات قبل التجميد الجدول 2.1 تجهيز الفواكه

الفلفل الرومي

البروكولي / القرنبيط

الجزر

الذرة الحلوة

السبانخ

يمكن حفظه من 8 
إىل 12 شهر

يمكن حفظه من 8 
إىل 12 شهر

يمكن حفظه من 8 
إىل 12 شهر

يمكن حفظه من 8 
إىل 12 شهر

يمكن حفظه من 8 
إىل 12 شهر

الفواكه/ الخضروات

2-32-3 تهذيب أطراف الجذوع

الفاصوليا الخضراء
يمكن حفظه من 8 

إىل 12 شهر

k isspng ©,  2018 1

1

1

1

1

1

1
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3

3

2

2-3

2-4

2-4

2-3

2-3

 الخطوة الثانية:
 مدة السلق/

دقيقة

 الخطوة الثالثة:
 إعادة التسخين
بالبخار/ دقيقة

ُتنزع حبوب البسلة من حجراتها 
وتوضع حبات البسلة الصغيرة 

عىل جنب

ُتقطع إىل شرائح من 1 إىل 
1.5سم

ُتنقع شرائح التفاح في محلول 
ملحي )كوب ونصف ملح إىل 
3.75لتر ماء( لمدة 15 دقيقة 

وُتصفى وُتعبأ في شراب السكر 
باستخدام عدد 2 كوب ونصف 

ملعقة صغيرة من حمص 
االسكوربيك لكل 1لتر ماء.

أو 
ُيغسل التفاح كاماًل وُيصفى 
وُيجفف ويوضع في أكياس 
التجميد وُيجمد في الفريزر. 

والستخدامه في عمل الفطائر أو 
الصلصات أو غيرها من الحلوى 
المطهوة، يتم وضع كل ثمرة 

تفاح مجمدة تحت الماء الجاري 
قبل تقشيرها مباشرة. ُتقشر 
وُتقطع شرائح وُتستخدم في 

الحال.

ُيغسل بالماء البارد ويتم فرزه. ُتغطس 
ست حبات من المشمش الناضج في 
الماء المغلي حتى تنفصل قشرتها، 

لمدة حوالي 20-15 ثانية. ُيبرد وُيقشر 
وُيقطع نصفين وُتزال النوى. ُتمأل علبة 
حتى ثلثها بالشراب )3 كوب سكر إىل 
1لتر ماء مع نصف ملعقة صغيرة من 
حمض االسكروبيك(. وُيعبأ المشمش 

في الشراب.
أو

ُتقطع الثمرة الناضجة اللينة إىل 
نصفين وُتعرض للبخار لمدة 4 دقائق 
وُتهرس وُتعبأ مع كوب سكر إىل 8-9 

كوب فاكهة. 

البسلة

الكوسة

التفاح

المشمش/ 
النكتارين /  

الخوخ

يمكن حفظه من 8 
إىل 12 شهر

*ُيفضل استخدام 
المعبأ  المشمش 

عن المجمد

الفواكه/ الخضروات
 الخطوة األولى:

التجهيز

k isspng ©,  2018 2
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2-32-3

22-3

3

3

2-4

2-4

 الخطوة الثانية:
 مدة السلق/

دقيقة

 الخطوة الثالثة:
 إعادة التسخين
بالبخار/ دقيقة

ُغسل الفاكهة وُتقشر وُتقطع أقسام 
أو شرائح. ُيرش السكر عىل كل طبقة 
من طبقات الموالح، لتحليتها حسب 
الرغبة. ُتترك في الثالجة حتى تهدأ 

وتكّون عصيرًا. ثم ُتنقل إىل الفريزر. 
في حالة الرغبة في االحتفاظ بالخليط 
لمدة 4-3 أشهر، ُيضاف ربع ملعقة 
صغيرة من حمض االسكوربيك إىل 
السكر المستخدم لكل عدد 4 كوب 

من الفاكهة.

ُتغسل بالماء البارد وُتفرز وُتزال 
جذوعها. وُتعبأ كاملة أو شرائح 

)ُيفضل( أو مهروسة في كوب واحد 
سكر لكل 8-7 كوب فاكهة. وُتعبأ 
الفراولة الكاملة في الشراب، 3-4 

كوب سكر لكل لتر ماء.
نصيحة خاصة لتنظيف الفراولة: ال 

ُتنقع الفراولة في الماء لتنظيفها. بل 
توضع الفراولة في مصفاة وُتغطس 
في الماء البارد ويتم هزها وشطفها 

وُتصفى جيدًا.

توضع بعض األغصان الصغيرة أو 
األوراق في أكياس الثالجة أو في علبة 

ُمحكمة.
أو

توزع عىل صينية أو لوح خبز الكعك 
وتوضع في الفريزر. عندما تتجمد، ُتعبأ 

في علب ُمحكمة.
أو

الستخدامها في الشوربة أو  اليخني، 
ُتقطع األعشاب وُتعبأ في قوالب 

مكعبات الثلج. ُتمأل الفراغات بالماء. 
وعندما تتجمد، ُتخرج المكعبات وُتخزن 

في علب ُمحكمة. )ضع الصورة(

الموالح

الفراولة

األعشاب

الموز 

الفواكه/ الخضروات
 الخطوة األولى:

التجهيز

ُيقشر وُيغلف أو يوضع أو في علب 
ُمحكمة قبل تجميده

 2018  – مينيسوتا  جامعة  من  حكام   : المصدر
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ــة( أو ال  ــًا بالكامــل ولكــن فــي درجــة حــرارة الثالجــة )5-3 درجــة مئوي ُيمكــن إعــادة تجميــد الغــذاء بأمــان إذا كان مذاب
يــزال يحتــوي علــى بلــورات الثلــج 10. ويمكــن إعــادة تجميــد الخضــروات، إال أنهــا تفقــد الكثيــر مــن ملمســها ومذاقهــا 
ومظهرهــا حتــى وإن كانــت بلــورات الثلــج ال تــزال موجــودة فــي العبــوة. وربمــا ترغــب فــي طهــو الخضــروات المذابــة 
لتوهــا أو إضافتهــا إلــى الشــوربة فــي وقــت الحــق. يمكــن إعــادة تجميــد الخبــز والكعــك وغيرهــا مــن المخبــوزات 
ــه. وال يجــب إعــادة تجميــد المثلجــات  ــة األمــر ربمــا يكــون أكثــر جفافــًا وتقــل جودت المماثلــة، إال أن المنتــج فــي نهاي

)اآليــس كريــم(.

مــن الضــروري معرفــة أنــه البــد دائمــا مــن إعــادة تجميــد الغــذاء عــن طريــق وضعــه فــي أبــرد مــكان فــي الفريــزر 
ووضــع ملصــق بالتاريــخ واســتخدامه خــالل شــهرين أو ثالثــة أشــهر أو وفقــًا للمذكــور فــي القســم التالــي.

حتــى  للتبريــد  الغــذاء  مــن  عديــدة  أنــواع  تتطلــب  ال 
والمكرونــة  األرز  مثــل  الجــاف  فالغــذاء  اســتهالكها، 
والدقيــق وكثيــر مــن المشــروبات والطعــام المعلــب 
والبرطمانــات التــي لــم يتــم فتحهــا يمكــن حفظهــا خارج 
الثالجــة أو الفريــزر فــي مــكان جــاف. إال أنــه ال يــزال مــن 

المهــم االهتمــام بكيفيــة حفــظ الطعــام الجــاف.

مــن أجــل حفــظ األطعمــة الجافــة بطريقــة ســليمة 
وآمنــة، البــد مــن أخــذ بعــض االحتياطات فــي االعتبار.

• حفــظ الطعــام فــي أكيــاس أو عبــوات مغلقــة حيــث أن ذلــك يســاعد علــى حفــظ نضــارة الطعــام وحفــظ الطعــام 
مــن أي شــئ قــد يســقط داخلــه عرضــًا؛

• عدم حفظ األطعمة أو المشروبات بالقرب من منتجات النظافة أو غيرها من المواد الكيماوية؛
ــوات  ــة، وعــدم حفــظ الطعــام فــي عب ــة المنزلي ــوات الطعــام القديمــة لحفــظ المــواد الكيماوي • عــدم اســتخدام عب

اســُتعملت فــي أغــراض أخــرى؛
• عدم حفظ الطعام على األرض حيث أن ذلك من شأنه جذب الفئران والنمل وغيرها من اآلفات؛

• االحتفاظ بمنطقة الحفظ جافة وال تكون دافئة أكثر من الالزم.  11

ــًا مــا تظــل التوابــل واألعشــاب لســنوات علــى رف التوابــل وتكــون صالحــة لالســتهالك، ولكــن ربمــا فــي هــذه  غالب
الحالــة يقــوم بزيــادة الكميــة المســتخدمة فــي الطهــو حيــث أن قــوة النكهــة قــد تقــل مــع مــرور الوقــت.  كمــا أنــه 
مــن المهــم وضــع جميــع التوابــل واألعشــاب فــي عبــوات ُمحكمــة الغلــق لتفــادي تلفهــا بســبب الحشــرات. برجــاء 

مراجعــة الفصــل 4-4-2 بشــأن طــرق تجنــب الحشــرات والســيطرة عليهــا فــي المخــازن.

ــات المــاء داخــل  الطعــام  يئ ، تتحــول جز ــج – عندمــا يكــون الطعــام مجمــدًا ات الثل ــور 10 بل

الثلــج  ات  بلــور وتنمــو  التبلــور.  باســم  ُتعــرف  عمليــة  فــي  ســويًا  وتتجمــع  ثلــج  إلــى 
http:/ /worldfoodscience.com/art ic le/ ice-crys- الســائل.  فــي  )الصغيــرة 

)t a l - fo r m a t i o n

Nidirect  11
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 الحفظ السليم لكل

مجموعة غذائية

يمكــن ضــم األغذيــة ســوياً فــي خمــس 
مجموعــات غذائيــة رئيســية: الخضــروات 
والفواكــه والبروتينــات والحبــوب واأللبان. 
ويتــم جمــع الغــذاء معــاً ألنــه يقــدم نفس 

كميــة المغذيــات األساســية. 

البيض

ــد التعامــل مــع البيــض الطــازج  ــه يجــب توخــي الحــرص عن ــة. إال أن ــة والمغذي ــة االقتصادي البيــض واحــد مــن األغذي
وتحضيــره مــن أجــل تجنــب التســمم الغذائــي. ويوضــح الجــدول 2-2 طريقــة الحفــظ الســليمة ومــدة حفــظ البيــض.

وفيمــا يلــي بعــض النصائــح الهامــة للحفــظ يتعيــن معرفتهــا بشــأن البيــض:

• عــدم غســل البيــض قبــل حفظــه. وإذا كانــت هنــاك حاجــة لتنظيفــه، يســتخدم ورق الصنفــرة أو الفرشــاة فــي 
تنظيــف البيــض؛

• ُيستبعد البيض المكسورة قشرته أو المشققة؛

ــه إذا  ــم التخلــص من ــخ. ويت ــل اســتعماله لتجنــب اســتخدام البيــض الفاســد فــي الطب ــاء قب • ُيكســر البيــض فــي إن
ــه؛ 14 لوحــظ أي عيــب في

البروتين

الكالســيوم والبروتيــن. وبالمثــل، فــإن  األلبــان تتضمــن  المغذيــات األساســية لمجموعــة  المثــال،  علــى ســبيل 
مجموعــة أغذيــة الفواكــه مصــدر جيــد للفيتامينــات وباألخــص فيتاميــن جيــم13. ويتــم تنــاول مجموعــات األغذيــة 

الخمــس بمزيــد مــن التفاصيــل فــي الفصــل الســادس.

واآلن قــد تعرفنــا علــى الطريقــة الســليمة لحفــظ الطعــام فــي الثالجــة والفريــزر وخارجهمــا، فلنتعــرف علــى بعــض 
األغذيــة الموجــودة فــي المطبــخ وعلــى الطريقــة الســليمة لحفــظ كل نــوع وكذلــك علــى الممارســات الُمثلــى وبعــض 

النصائــح الجيــدة. وُتقســم األقســام الفرعيــة التاليــة إلــى خمــس مجموعــات غذائيــة رئيســية.

2.2

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 

Eat for health   13
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أســهل طريقــة لمعرفــة إذا كان البيــض طــازج هــى 
تاريــخ الصالحيــة المــدون علــى كرتونــة البيــض، لذلــك 
مــن األفضــل دائمــًا حفــظ البيــض فــي عبوتــه األصلية. 
وفــي حالــة شــراء البيــض بالقطعــة، فيمــا يلــي بعــض 

الطــرق البســيطة لتحديــد مــدى نضــارة البيــض:

• للتمييــز بيــن البيــض المســلوق والبيــض النيــئ، يتــم 
ــر البيــض: البيضــة المســلوقة ســوف  ببســاطة تدوي
تــدور مــدة أطــول مــن البيضــة النيئــة. والمركــز الســائل 
كافيــة  بقــوة  الــدوران  مــن  يمنعهــا  النيئــة  للبيضــة 

لتســتمر فــي الــدوران.

• وبيــاض البيضــة الغائــم عالمــة علــى النضــارة وليــس 
الُعمــر: والتغّيــم نتيجــة كميــة ثانــي أكســيد الكربــون 

المرتفعــة عندمــا توضــع البيضــة.

•البيضــة الطازجــة ســوف تغطــس فــي المــاء بينمــا 
ــد  البيضــة األقــدم تطفــو. وعندمــا تقــدم البيضــة، يزي

ــة الهــواء ممــا يجعلهــا تطفــو. حجــم خلي

أعلــى  الصفــار  يكــون  الطازجــة،  البيضــة  حالــة  فــي 
قــرب.  عــن  بالصفــار  ويحيــط  ســميك  والبيــاض 
ينكســر  مســطح  صفــار  لديهــا  األقــدم  والبيضــة 

ومائــي38. رقيــق  وبيــاض  بســهولة 

• البيــض الــذي يحتــوي علــى بقــع دمــاء يكــون آمنــًا لتناولــه. فبقعــة الدمــاء التــي نراهــا علــى صفــار البيــض غالبــًا مــا 
تكــون وعــاء دمــوي قــد تمــزق وهــو مــا يحــدث عنــد تكــون الصفــار؛

• عنــد الشــعور بــأن مــدة صالحيــة البيــض قريبــة لإلنتهــاء، يجــب اســتخدامه أو فصــل الصفــار عــن البيــاض وتجميــد 
كل منهمــا منفصليــن. الصفــار يمكــن اســتخدامه فــي إثــراء األومليــت أو طــالؤه بالفرشــاة علــى ســطح الطعــام، 

وُيســتخدم بيــاض البيــض فــي صنــع المارينــج.  15

Regents of  the Univers ity  of  Minnesota ,  2018   38
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5-3 أسابيع

4-2 أيام

ال يجب تجميدة, اال في الحالة التالية:

عام واحد

فــي  وُيصــب  ببعضــه  يمتــزج  حتــى  البيــض  ُيخفــق 
غلقــه.  وُيحكــم  أكيــاس  فــي  أو  التجميــد  عبــوات 
وتوضــع بطاقــات علــى العبــوات توضــح عــدد البيــض 

الفريــزر. فــي  ويوضــع  والتاريــخ 

البيــاض: ُيكســر البيــض وُيفصــل كل مــع التأكــد مــن 
عــدم مــزج الصفــار مــع البيــاض. وُيصــب فــي عبــوات 
عليهــا  وتوضــع  غلقهــا  وُيحكــم  الفريــزر  أكيــاس  أو 
ثــم  والتاريــخ،  البيــض  بيــاض  عــدد  بطاقــات توضــح 
ولســهولة  بســرعة  وإلذابتهــا  الفريــزر.  فــي  توضــع 
قياســها، يتــم تجميــد كل بيــاض بيضــة فــي مكعــب 
ثلــج وبعــد ذلــك ُينقــل فــي علبــة مخصصــة للفريــزر أو 

فــي كيــس ويتــم غلقــة جيــدًا.

عبوتــه  فــي  البيــض  لحفــظ  المثاليــة  الطريقــة 

المصنوعــة مــن الــورق المقــوى )الكرتــون(. وفــي حالــة 

شــرائه بالقطعــة، ال يجــب حفظــه فــي بــاب الثالجــة 

ولكــن فــي جســم الثالجــة نفســها لضمــان حصولــه 

وبــاردة.  حــرارة متســاوية  درجــة  علــى 

يجــب وضــع بقايــا صفــار وبيــاض البيــض النيــئ فــي 

مباشــرًة.  الثالجــة  فــي  وحفظهــا  ُمحكمــة  عبــوات 

مــن  قليــل  بقــدر  ُيغطــى  الصفــار،  جفــاف  ولتفــادي 

االســتخدام. قبــل  المــاء  وُيصفــى  البــارد.  المــاء 

الثالجة

الثالجة

الفريزر

الفريزر

البيض الطازج )داخل قشرته)

بياض وصفار البيض )منفصلين)

 البيض - طريقة الحفظ
16والمدة

 الجدول 2-2

الصفــار: يتطلــب صفــار البيــض معاملــة خاصــة. حيــث أن خاصيــة التجلــط لصفــار البيــض تتســبب فــي تخثــره عنــد 
تجميــده. وعنــد تجميــده علــى حالــه، يصبــح صفــار البيــض جيالتينــي ويســتحيل اســتعماله فــي وصفــات الطبــخ. 
وإلبطــاء هــذه العمليــة، ُيخفــق فــي ثمــن ملعقــة صغيــرة ملــح )0.5مللــي( أو ملعقــة ونصــف صغيــرة )7مللــي( ســكر 
أو شــراب الــذرة لــكل ربــع كــوب )50مللــي( صفــار بيــض )عــدد 4 صفــار(. توضــع بطاقــة علــى العبــوة توضــج عــدد 

الصفــار والتاريــخ وإضافــة الملــح أو التحليــة )للمخبــوزات أو الحلــوى(.



ال يرغب في تجميدةخالل أسبوع

رائحــة  تالحــظ  ربمــا  المســلوق،  البيــض  عنــد حفــظ 

كبريتيــد  عــن  الرائحــة  وتنتــج  الثالجــة.  فــي  “غــاز” 

الهيدروجيــن الذيــن يتكــون عنــد ســلق البيــض. وهــو 

بعــد بضعــة ســاعات. يختفــي  مــا  غيــر ضــار وغالبــًا 

المصدر: قام مراسل بجمع بيانات الجدول باستخدام البيانات من مزارعي البيض في كندا

الفريزرالثالجة

البيض المسلوق

17
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 البقوليات

لمــدة  الجافــة  البقوليــات  معظــم  حفــظ  يمكــن 

وتظــل  تفســد  أن  دون  إلــى ســنوات  تصــل  طويلــة 

عامــة،  وكقاعــدة  الغذائيــة.  بعناصرهــا  محتفظــة 

تحتفــظ البقوليــات بجــودة ممتــازة لمــدة 18 شــهرًا 

علــى الرغــم مــن أن طــول فتــرة حفظهــا تــؤدي إلــى 

زيــادة فــي مــدة طهوهــا وارتفــاع التكلفــة. وتشــمل 

باإلضافــة  التاليــة  الكبــرى  المجموعــات  البقوليــات 

إلــى أصنافهــا المختلفــة: الفاصوليــا الجافــة والبيقيــة 

والبســلة  والعــدس  والفــول  البســلة  و  الترمــس  و 

والحمــص. الجافــة 

البــد أن يتــم الحفــظ فــي مــكان جــاف وبــارد. وفــي حالــة 

تعــرض البقوليــات لبيئــة دافئــة، ســيكون هنــاك نفس 

بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  الغذائــي  التســمم  خطــر 

لألغذيــة األخــري. ويجــب حفــظ البقوليات فــي برطمان 

أو عبــوة زجــاج أو فــي كيــس مغلــق أو فــي علبــة مــن 

محفوظــة فــي المخــزن أو يتــم تجميدهــا ممــا يســهل 

دائمــُا  تحضــر  ألنهــا  ونظــرًا  بــه.  ويســرع  تحضيرهــا 

عــن طريــق الغلــي، فــال يوجــد خطــر التســمم الغذائــي 

بشــرط طهوهــا وتناولهــا فــي الحــال أو تبريدهــا بعــد 

الطهــو17.  وبعــد طهــو البقوليــات، يجــب حفظهــا فــي 
الثالجــة داخــل حاويــة مغلقــة.18
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اللحم البقري

إعــادة تعبئتهــا فــي تغليفــه  أو  لمــدة قصيــرة  للحفــظ  البقــري فــي أطبــاق مــن االســفنج  اللحــم  يمكــن حفــظ 
بالبالســتيك أو فــي ورق الفريــزر أو وضــع العبــوة داخــل كيــس للحفــظ لمــدة قصيــرة فــي حالــة الحفــظ مجمــدًا لمــدة 

ــرة تكفــي لوجبــة واحــدة. ــد اللحــم البقــري فــي كميــات صغي ــة. يوصــى دائمــًا بتجمي طويل

التغليــف الســليم يحمــي اللحــم مــن “الحــرق الناتــج عــن التجميــد” والــذي يظهــر فــي شــكل بقــع جلديــة باللــون 
الرمادي/البنــي وينتــج عــن نفــاذ الهــواء إلــى ســطح الطعــام. ُتقطــع وُتفصــل أجــزاء الطعــام المصابــة بالحــرق الناتــج 
عــن التجميــد ســواء قبــل أو بعــد طهــو اللحــم البقــري. وقــد نوصــي بالتخلــص مــن المنتجــات المصابــة بحــرق شــديد 
نتيجــة التجميــد ألنهــا قــد تكــون جافــة أكثــر ممــا يجــب أو تفقــد مذاقهــا والعناصــر الغذائيــة. وللحصــول علــى أفضــل 
ــراوح بيــن تســعة واثنتــي عشــر شــهرًا.  مســتوى مــن الجــودة، ُيســتخدم الســتيك والروســتو فــي غضــون فتــرة تت
والبــد مــن التأكــد مــن اإلطــالع علــى تاريــخ “الصالحيــة لالســتهالك حتــى...” إذا كان هــذا التاريــخ موضــح علــى المنتــج19. 

shutterstock  ©,  2019
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الروســت بيــف الطــازج أو الســتيك 
أو   الكباب أو الريش 

فــي  المطهــو  البقــري  اللحــم 
المنــزل أو الشــوربات أو اليخنــى أو 

جــن الطوا

شوربة اللحم البقري المطبوخ

عبــوة  فــي  البقــري  دوج  الهــوت 
حــة مفتو

لحــوم  أو  الطــازج  البقــري  الكبــد 
عــة متنو

الوجبــات الجاهــزة المطهــوة فــي 
المتاجــر

الهــوت دوج البقــري أو الالنشــون 
المغلــف فــي عبــوات

الالنشون في عبوة مفتوحة

المعلــب  البقــري  اللحــم  منتجــات 
فــي المخــزن

من 3 إلى 5 أيام

من 3 إلى 4 أيام

من 1 إلى 2 يوم

7 أيام

من 1 إلى 2 يوم

من 1 إلى 2 يوم

أسبوعان )أو أسبوع 
بعد انتهاء تاريخ 

“الصالحية”(

من 3 إلى 5 أيام

المصدر: مراسل قام بجمع الجدول من واقع البيانات الخاصة بدائرة سامة األغذية وفحصها

برجــاء االطــالع علــى القســم 4-2 لمزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة التعامــل مــع اللحــم 
بأمــان. البقــري 

من عامين إلى 5 أعوام 
بالمخزن، ومن 3 إلى 4 

أيام بعد فتحها

من 6 إلى 12 شهر

من 2 إلى 3 أشهر

من 2 إلى 3 أشهر

من 1 إلى 2 شهر

من 3 إلى 4 أشهر

من 2 إلى 3 أشهر

من 1 إلى 2 شهر

من 1 إلى 2 شهر

من 2 إلى 3 شهر بعد 
فتحها

الفريزرالثالجةالمنتج

مدة حفظ منتجات اللحم البقري
  الجدول 2-3
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الدواجن

ــد الدواجــن فــي  يمكــن تجمي
االســفنج  مــن  أطبــاق 

لمــدة شــهرين أو إعــادة 
ورق  فــي  تعبئتهــا 

محكــم  ألومنيــوم 
للخدمــة  الغلــق 
الشــاقة أو غــالف 
بالســتيك أو ورق 

تجميــد بالفريــزر أو 
وضعــه فــي عبــوة داخــل 

كيــس فريــزر في حالــة التجميد 
ألكثــر مــن شــهرين. ويوصــى دائمــًا 

بحفــظ الدجــاج بكميــات تكفــي وجبــة 

واحــدة.   

الدواجــن مــن  التغليــف الســليم يحمــي 

الفريــزر”  فــي  التجميــد  بســبب  “الحــرق 

والــذي يظهــر علــى هيئــة بقع جلديــة باللون 

الهــواء  نفــاذ  عــن  وينتــج  البنــي  الرمــادي/ 

إلــى ســطح الطعــام. ُتقطــع وُتفصــل أجــزاء 

الطعــام المصابــة بالحــرق الناتــج عــن التجميــد 

نوصــي  وقــد  الدجــاج.  بعــد طهــو  أو  قبــل  ســواء 

شــديد  بحــرق  المصابــة  المنتجــات  مــن  بالتخلــص 

نتيجــة التجميــد ألنهــا قــد تكــون جافــة أكثــر ممــا يجــب أو 

تفقــد مذاقهــا والعناصــر الغذائيــة.

• الدجــاج الجاهــز: عنــد شــراء المشــاوى المطبوخــة أو 

الوجبــات الســريعة المضــاف اليها الدجــاج، يجب التأكد 

مــن ســخونة الوجبــة عنــد شــرائها. وُتســتهلك خــالل 

ســاعتين أو ُتقطــع إلــى عــدة أجــزاء وُتبــرد فــي علــب 

قليلــة العمــق بغطــاء. وتــؤكل خــالل ثالثــة أو أربعــة 

أيــام ســواء بــاردة أو ُمعــاد تســخينها علــى درجــة حــرارة 

عاليــة جــدًا. إن تجميــد الدجــاج الجاهــز آمــن، وللحصــول 

علــى أفضــل جــودة ومــذاق وملمــس، ُيســتهلك خــالل 
أربعــة أشــهر. 20
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الدجاج الطازج – كامل

الدجاج الطازج – قطع

الدجاج المفروم

الدجاج المطبوخ – البقايا

شوربة الدجاج

ناجتس أو فطائر الدجاج المطبوخ

الدجاج المقلي

النشون الدجاج

هوت دوج الدجاج بعد فتحه

منتجات الدجاج المعلبة

هوت دوج الدجاج غير المفتوح

سلطة الدجاج

الدجاج المنسل )مشوي أو مقلي أو غير ذلك(

شــوربة  أو  أطبــاق  أو  طواجــن 
المطبــوخ الدجــاج 

قطــع الدجــاج المطبــوخ المغطــاة 
بالشــوربة

المصدر: مراسل جمع الجدول من واقع بيانات من 
دائرة سامة األغذية وفحصها

برجاء االطالع على القسم 4-2 لمزيد من التفاصيل حول التعامل اآلمن مع الدواجن.

مدة حفظ منتجات الدواجن
  الجدول 2-4

الفريزرالثالجةالمنتج

من 1 إلى 2 يوم

من 1 إلى 2 يوم

من 1 إلى 2 يوم

من 3 إلى 4 يوم

من 3 إلى 4 يوم

من 3 إلى 4 يوم

من 3 إلى 4 يوم

من 3 إلى 5 يوم

أسبوع واحد

من 2 إلى 5 أعوام في المخزن

أسبوعان )ولكن أسبوع واحد 
فقط من تاريخ “صالحية البيع(

من 3 إلى 5 يوم

من 3 إلى 4 يوم

من 3 إلى 4 يوم

من 3 إلى 4 يوم

عام واحد

9 أشهر

من 3 إلى 4 أشهر

4 أشهر

من 2 إلى 3 أشهر

من 1 إلى 3 أشهر

4 أشهر

من 1 إلى 2 شهر

من 1 إلى 2 شهر

ال يتم تجميدها في 
عبوات

من 1 إلى 2 شهر

ال يتم تجميدها إذا 
احتوت على المايونيز 

4 أشهر

من 4 إلى 6 أشهر

6 أشهر
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 الخضروات

مــن أجــل حفــظ الخضــروات بطريقــة ســليمة، يجــب 

التعــرف علــي أنــواع الخضــروات التــي يمكــن حفظهــا.

والتعــرف علــى الخضــروات المطلــوب فصلهــا لتجنب 

أي هــدر. ويســاعد كل مــن الجــدول 5-2 والجــدول 2-6 

ــح للحفــظ مــن أجــل  ــم نصائ فــي توضيــح ذلــك وتقدي

الحــد مــن هــدر الخضــروات.

 الخضروات التي يصلح
حفظها معاً

المصدر: مراسل جمع الجدول من واقع بيانات برنامج العمل المتعلق بالموارد المائية

  الجدول 2-5

البصل

الخيار

الجزر

القرنبيط

الذرة الحلوة

البطاطس

القيم المشتركةأفضل ما يصلح معهاإلسم

الثوم

الفلفل

البنجر

البروكولي

البسلة

البطاطا الحلوة

ُيحفظ في مكان بارد وجاف.

ُيحفظ بعيدًا عن الفاكهة حيث أنه 
يفسد بسبب غاز االثيلين. 

ُيحفظ في الثالجة.

ُيحفظ في الثالجة.

ُيحفظ في الثالجة بعيدًا عن المنتجات 
التي تنتج االثيلين.

ُحفظ مبردة ولكنها تفقد حالوتها بعد 
أسبوعين تقريبًا.

ُيحفظ في مكان بارد ومظلم وجاف 
بعيدًا عن الفاكهة التي تنتج نسبة 
عالية من االثيلين ألنه يتسبب في 

النمو المبكر.
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ــح  ــي ال يصل ــي يصلــح حفظهــا معــًا وتلــك الت ــى الخضــروات الت ــا عل اآلن وقــد تعرفن
القــادم, ســوف نوضــح أفضــل طــرق للحفــظ الســليم  الجــزء  حفظهــا معــًا. فــي 
للخضــروات األكثــر انتشــارًا فــي المطبــخ بالنقــاش الخضــروات األكثــر انتشــارًا فــي 

المطبــخ وأفضــل طريقــة للحفــظ اآلمــن.

المصدر: مراسل جمع الجدول من واقع بيانات من برنامج العمل المتعلق بالموارد المائية

البصل
وفــي  االثيليــن،  مــن  صغيــرة  كميــة  البصــل  ينتــج 
ــه االثيليــن مــن حيــث اإلفســاد،  ــر في ــذي ال يؤث الوقــت ال
ــة  فالبطاطــس ُعرضــة للتلــوث بنكهــة البصــل فــي حال

معــًا. البطاطسحفظهمــا 

سبب عدم حفظهما معًأ

x

كيفية حفظهامكان حفظها الخضروات

 الخضروات التي ال يصلح
حفظها معاً

أماكن وطرق حفظ الخضروات

   الجدول 2-6

     الجدول 2-7

الخرشوف الطازج

الريحان

الفاصوليا

الفجل \ الجزر

االفوكادو

الجرجير \ الورقيات 
الخضراء \ الخس 

\ السبانخ \ 
الملوخية

يوضع في ماء في الثالجة.

ُتنزع األربطة. ُتهذب الجذوع وُيحفظ مستقيمًا 
في كوب ماء مع وضع كيس بالستيك أعاله.

ُتحفظ في كيس بالستيك أو علبة مغلقة.

ُيحفظ في علبة مغلقة مبطنة بمنشفة جافة. 
ُتحفظ الرؤوس الخضراء منفصلة )راجع 

“الورقيات الخضراء”(.

ُيخزن سائبًا.
نصيحة: إلطالة عمر قطع االفوكادو، ُتترك 

النواة داخله وُيمسح السطح بالليمون أو عصير 
الليمون. ُيبرد في علبة مغلقة.

ُتنزع األربطة ويتم حفظه في علبة مغلقة مبطنة 
بمنشفة رطبة.

الثالجة

على الرف

الثالجة

الثالجة

ُيترك لينضج على الرف 
ثم يوضع في الثالجة

الثالجة
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كيفية حفظهامكان حفظها الخضروات

الفلفل الرومي

الكرنب \ الليمون 
الحامض \ 

الباذنجان \ 
الليمون \ الفلفل 

الحار

القرنبيط

الكرفس \ البسلة

الذرة 

الخيار

الشبت

الثوم

 \ األخضــر  البصــل 
ســكاليون \ الكرات

األعشاب – الخشبية 
)روزماري – مريمية(

األعشاب – 
المورقة )الكسبرة 

– البقدونس( \ 
نبات الهليون

بروكولي

ُيحفظ سائبًا.

ُتحفظ نصف ثمرة فلفل رومي بالساق والبذر – 
وسوف تعيش أطول.21

ُيحفظ سائبًا.

ُيحفظ في كيس بالستيك أو علبة مغلقة.

ُيحفظ في علبة مغلقة.

ُتحفظ سائبة.

ُيحفظ سائبًا أو يمكن مراجعة القسم التالي 
للتعرف على كيفية إطالة عمر الخيار.

ُتنزع األربطة وُتقطع الجذوع وُيحفظ مستقيمًا 
في كوب ماء مع كيس بالستيك أعاله.

ُيحفظ سائبًا.

ُيلف في منشفة رطبة.

ُتنزع األربطة وُتلف في منشفة رطبة وُتحفظ في 
علبة مغلقة.

ُتنزع األربطة وُتقطع الجذوع وُتحفظ مستقيمة 
في كوب ماء مع كيس بالستيك أعاله. باستثناء: 

الريحان.

يتم لفه في منشفة رطبة.

الثالجة – في الدرج

الثالجة – في الدرج

الثالجة – في الدرج

الثالجة

الثالجة

الثالجة – في الدرج

الثالجة

المخزن

الثالجة

الثالجة

الثالجة

الثالجة – في الدرج
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كيفية حفظهامكان حفظها الخضروات

عيش الغراب 
)المشروم( \ 

البامية

الكوسة

القرنبيط

البصل \ 
البطاطس

ُيحفظ في كيس ورق.

ُتلف كاملة أو مقطعة األطراف في منشفة 
رطبة.

ُيحفظ في كيس بالستيك أو علبة مغلقة.

ُيحفظ سائبًا أو في شبكة منفصاًل عن 
البطاطس.

ال يجب حفظ البطاطس والبصل أسفل 
الحوض، حيث أن تسرب الماء من المواسير 

يمكنه إتالف الطعام. وُيعتبر حفظ ثمرة تفاح مع 
البطاطس وسيلة رائعة لمنع نمو البراعم.22 

الثالجة

الثالجة

الثالجة – في الدرج

الثالجة – في الدرج

pdf.037049_1/https://www.seattle.gov/util/cs/groups/public/@spu/@conservation/documents/webcontent - المصدر: المرافق العامة في سياتل
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الخيار

يكــون الخيــار النيــئ فــي أفضــل حاالتــه عندمــا يكــون مقرمشــًا وطازجــًا. إال أنــه قــد 

يفســد ســريعًا فــي حالــة حفظــه خطــأ. والخبــر الجيــد أن هنــاك طريقتــان لحفــظ 

الخيــار ليظــل طازجــًا حتــى بعــد مــرور أكثــر مــن اســبوع.

هل كنت تعلم؟
هل تتساءل عن السبب وراء استخدام فوطة جافة لبعض أنواع الخضروات؟ 
بالنسبة لألنواع التي ال يجب أن تكون مبللة، فإن الفوطة الجافة تساعد عىل 
امتصاص الرطوبة غير الالزمة24.  وكذلك بالنسبة للمنتجات التي ال يجب أن 

تكون رطبة أكثر من الالزم، فاألكياس الورقية تساعد عىل امتصاص البلل مع 
احتفاظ المنتج ببعض الرطوبة.

الحفــظ فــي غــالف بالســتيك: ُيلف الخيــار )مجموعة 

مــن أربــع إلــي ســت ثمــرات خيــار( فــي ورق بالســتيك. 

إن االحتفــاظ بالخيــار مغلفــًا يقلــل مــن كميــة البلــل 

علــى الخيــار ممــا يبطــئ عمليــه تلفــه. وبعــد تغليــف 

الخيــار، يوضــع فــي الثالجــة وهــذا مــن شــأنه الحفــاظ 

عليــه مبــردًا بمــا يحفظــه طازجــًا لمــدة تتــراوح بيــن 

ــام. أســبوع وعشــرة أي

التغليــف فــي فوطــة جافــة: ُيلــف الخيــار فــي فوطــة 

ثــالث  إلــى  اثنتيــن  عــدد  مــن  مجموعــة  )كل  جافــة 

درج  فــي  الملفــوف  الخيــار  يوضــع  خيــار(.  ثمــرات 

الخضــروات. لــف الخيــار فــي فوطــة جافــة يحافــظ علــى 

الخيــار بســبب امتصــاص المــاء والرطوبــة مــن خــالل 
25 الفوطــة.  اســتعمال 
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الفاكهة

لتجنــب هــدر الفاكهــة فــي المطبــخ، يســاعد الجــدوالن 
التاليــان 8-2 و9-2 علــى توضيــح أي لبــس حــول أنــواع 
التــي يصلــح حفظهــا معــًا ومــا ال يصلــح  الفاكهــة 
وبعــض  بســيط  شــرح  تقديــم  مــع  معــًا،  حفظهــا 

النصائــح المفيــدة:

اآلن وقــد تعرفنــا علــى أنــواع الفاكهــة التــي يصلــح حفظهــا معــًا والتــي ال يصلــح 
حفظهــا معــًا، ســوف نتنــاول بعــض الفواكــه الشــائعة فــي المطبــخ وأفضــل طريقــة 

للحفــظ اآلمــن.

البطيخالعنب

الكريز

 جميع أنواع
الفاكهة

البرقوق

ُيحفــظ كل مــن التفــاح والبطيــخ فــي الثالجــة، إال ُتبرد على الفور لمنع تلفها.
أن التفــاح ينتــج كميــات كبيــرة مــن االثيليــن الــذي 

يجعــل البطيــخ طريــًا.

التــي  المرتفعــة  االثيليــن  بنســبة  الكريــز  يتأثــر  ال 
الثالجــة. فــي  ُيحفــظ  التفــاح.  ينتجهــا 

ابعده عن غيره من الفاكهة!
فالمــوز يتســبب فــي ســرعة نضــج وفســاد معظــم 

أنــواع الفاكهــة أو الخضــروات.

حــرارة  درجــة  فــي  وتوضــع  الثالجــة  فــي  ُتحفــظ 
مــذاق. أفضــل  لضمــان  تناولهــا  قبــل  الغرفــة 

التفاحالفراولة

التفاح

الموز

الطماطم

السبب وراء عدم توافقهاالقيم المشتركة

القيم المشتركة

السبب وراء عدم توافقها

القيم المشتركة

+x

+

x

+

 أنواع الفاكهة التي يصلح 
حفظها معاً

 أنواع الفاكهة التي ال يصلح
حفظها معاً

       الجدول 9-2       الجدول 2-8

المصدر: مراسل جمع الجدول من واقع بيانات برنامج العمل 
المتعلق بالموارد المائي

المصدر: مراسل جمع الجدول من واقع بيانات برنامج العمل 
المتعلق بالموارد المائية
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أماكن وطرق حفظ الفاكهة

  الجدول 2-10

كيفية حفظهامكان حفظها الفاكهة

التفاح

الرمان

الموز

الكريز

الموالــح \ الجريــب 
فــروت \ البرتقــال

العنب

المشمش \ 
الكنتالوب \ الكيوي 
\ المانجو \ الشمام 
\ الخوخ \ الكمثرى \ 
األناناس \ البرقوق  

\ البطيخ

بمعزل عن بقية األنواع.

ُيحفظ سائبًا.

ُيحفظ بعيدًا عن بقية الفواكه والخضروات. 
والموز يسود لونه داخل الثالجة! لذلك، يمكن 

االكتفاء بحفظه في مكان لطيف وبارد.

ُيحفظ في كيس بالستيك أو علبة مغلقة. 
وُيغسل فقط عندما يكون جاهزًا لألكل.

ملحوظة: ثمرة واحدة فاسدة من الكريز يمكنها 
إعطاب الباقي. ُتنزع الثمرة المعطوبة قبل 

الحفظ.

ُتحفظ سائبة.

ُيحفظ في علبة مغلقة وُيغسل فقط قبل 
تناوله. ملحوظة: ثمرة عنب واحدة معطوبة من 

شأنها إفساد الباقي. ُترفع الثمرة المعطوبة 
قبل الحفظ.

ُيحفظ سائبًا.

الثالجة

الثالجة

على الرف

الثالجة

الثالجة – في الدرج

الثالجة

ُيترك لينضج على 
الرف ثم ُيحفظ في 

الثالجة
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هل كنت تعلم؟
هل تتساءل عن بعض التعليمات التي تتضمن استخدام فوطة جافة؟ بالنسبة 

لألنواع التي تحتاج إىل بعض البلل، تساعد المنشفة الرطبة عىل الحفاظ عىل 
كمية الرطوبة المناسبة. 26

pdf.037049_1/https://www.seattle.gov/util/cs/groups/public/@spu/@conservation/documents/webcontent المصدر: المرافق العامة في سياتل

القرع

الفراولة

الطماطم

ُيحفظ سائبًا.

ُتحفظ في علبة مسطحة مبطنة بمنشفة جافة، 
وُيترك الغطاء مفتوحًا قلياًل. وُتغسل قبل 

تناولها مباشرًة.

ُتحفظ بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

المخزن

المخزن

ُيترك  لينضج على 
الرف ثم ُيحفظ في 

الثالجة.

كيفية حفظهامكان حفظها الفاكهة
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الحبوب
 

الحــرارة والهــواء والبلــل هــم أعــداء جميــع أنــواع الحبــوب. يجــب حفــظ جميــع الحبــوب الكاملــة فــي عبــوات ُمحكمــة 
بغطــاء. أمــا نــوع العبــوة المســتخدمة، فيرجــع لتفضيــالت المســتخدم. ويمكــن اســتخدام العبــوات الزجــاج أو 
البالســتيك أو األلومنيــوم أو األكيــاس البالســتيك بجــرار للغلــق طالمــا أنهــا جميعــًا ُمحكمــة. والغلــق يســمح 
بالحفــاظ علــى النضــارة ويحفــظ الحبــوب مــن امتصــاص الرطوبــة والروائــح والنكهــات الناشــئة عــن األطعمــة 

األخــرى.

Whole Grains Counci l  27  

مدة حفظ الحبوب الكاملة السليمة والدقيق

المصدر: مراسل جمع الجدول من واقع بيانات برنامج العمل المتعلق بالموارد المائية

  الجدول 2-11

المــدة التــي تحتفــظ فيهــا الحبــوب بالمنــزل تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى كيفيــة حفظهــا. وفيمــا يلــي بعــض 
اإلرشــادات المســاعدة مــن مجموعــة متنوعــة مــن 

الخبــراء. 27

الشعير \ األرز 
البني \ الذرة 

الحلوة \ الفيشار \ 
القمح

قلقاس

الشوفان \ الكينوا 
\ الحنطة \ األرز

المخزن: 6 أشهر
الفريزر: عام واحد

المخزن: 6 أشهر
الفريزر: عام واحد

المخزن: 4 أشهر
الفريزر: 8 أشهر

المخزن: 3 أشهر
الفريزر: 6 أشهر

المخزن: 3 أشهر
الفريزر: 6 أشهر

المخزن: 2 شهر
الفريزر: 4 أشهر

الحبوب الكاملة السليمة
)حب أو مجروش)

 الدقيق/ الوجبات
الكاملة الحبوب

نوع الحبوب

k isspng ©,  2019 20
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WRAP  28  

مدة حفظ منتجات األلبان في الثالجة

من 12 إلى 14 يوم.
ملحوظة: اللبن خالي الدسم والمضاف له 

نكهات له مدة صالحية أقصر.

من 4 إلى 6 أسابيع.

من 3 إلى 6 أسابيع 
)حسب النوع(.

من 1 إلى 2 أسبوع.

4 أسابيع.

الفريزر: من 2 إلى 6 أشهر.

اللبن المبستر الكامل

الزبادي

الجبن الصلب

الجبــن القريــش والجبــن 
األبيــض والجبــن الكريمي

الزبدة

اآليس كريم

مدة الحفظ منتجات األلبان

المصدر: مراسل قام بجمع 
الجدول من واقع بيانات سامة 

الغذاء من األلبان - فيكتوريا

  الجدول 2-12

الخبز

ُيفضــل عــدم حفــظ الخبــز فــي الثالجــة حيــث أنــه ســوف 
يفســد أســرع. ُيحفــظ الخبــز بشــكل أفضــل فــي مــكان 
بــارد ومظلــم مثــل ســلة الخبــز أو خزانــة بالمطبــخ. 
ــدًا الســتعماله فــي وقــت  ــز جي باإلضافــة يتجمــد الخب

الحــق.  28

األلبان

يجــب حفــظ تقريبــًا جميــع منتجــات األلبــان فــي الثالجــة عنــد درجــة حــرارة 4 مئويــة، 
فــي  حفظهــا  يمكــن  التــي  المجفــف  والحليــب  البــودرة  اللبــن  منتجــات  باســتثناء 
المخــزن، أو اآليــس كريــم الــذي يحتــاج إلــى الفريــزر. ويقــدم الجــدول 9-2 قائمــة توضــح 

مــدة حفــظ منتجــات األلبــان فــي الثالجــة.

shutterstock  ©,  2019
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وأفضــل نصيحــة هــى اتبــاع تعليمــات الشــركات المصنعــة المدونــة علــى البطاقــة، 
ومراعــاة تاريــخ الصالحيــة حيــث أنهــم غالبــًا مــا يحــددون آخــر موعــد مســموح بــه 
لالســتهالك اآلمــن للمنتــج. وأخيــرًا، إذا فســد اللبــن قبــل انتهــاء تاريــخ صالحيتــه 

المــدون علــى العبــوة، ربمــا تكــون درجــة حــرارة الثالجــة دافئــة أكثــر مــن الــالزم.  29

 Dairy  Food Safety Victoria ,  2015  29

NHS  30

بقايا الطعام

مــن المأمــون تــرك بقايــا الطعــام لتبــرد تمامــًا فــي درجــة الغرفــة المحيطــة قبــل 
حفظهــا فــي الثالجــة. وال يجــب وضــع العلــب الصفيــح فــي الثالجــة ألن الطعــام 
ــا الغــذاء ألنــك: يمكــن أن  قــد يكتســب مــذاق المعــدن داخلهــا. ال تتخلــص مــن بقاي

تســتعملها فــي غــداء اليــوم التالــي أو حلــوى اليــوم نفســه.

وفيمــا يلــي بعــض النصائــح بشــأن الحفــظ األمــن 
بقايــا الطعــام:

- يجــب تبريــد بقايــا الطعــام بأســرع وقــت ممكــن، 
تقديــر. أقصــى  علــى  فــي غضــون ســاعتين 

- ُتقســم بقايــا الطعــام إلــى كميــات فرديــة وُتبــرد أو 
ُتجمــد.

- ُتســتهلك بقايــا الطعــام المبــردة خــالل يومين.

- عنــد إعــادة تســخين الطعــام، البــد مــن التأكــد مــن 
ــه  ــدًا حتــى تكــون الســخونة قــد لحقــت ب تســخينه جي

كلــه.

فــي  ســواء  بالكامــل،  الطعــام  بقايــا  إذابــة  يجــب   -
المايكروويــف. فــي  أو  الثالجــة 

واحــدة  مــرة  تســخينه  ُيعــاد  الطعــام،  إذابــة  عنــد   -
فقــط، حيــث أنــه كلمــا تكــرر تبريــد الطعــام وإعــادة 
كمــا  الغذائــي.  التســمم  خطــر  زاد  كلمــا  تســخينه، 
بــع وعشــرين ســاعة  يجــب تناولــه بالكامــل خــالل أر

مــن وقــت إذابتــه بالكامــل.

- الطعــام المجمــد فــي الفريــزر، مثــل اآليــس كريــم 
الفريــزر  إلــى  إعادتهــا  يجــب  ال  المجمــدة،  والحلــوى 

عندمــا يتــم إذابتهــا.  30
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 ممارسات التخزين
الشائعة

ُيعتبــر اســتخدام ورق األلومنيــوم أو الغــالف البالســتيك لحمايــة الطعــام فــي المطبــخ واحــدة مــن أكثــر الممارســات 
شــيوعًا بيــن النســاء حــول العالــم، ســواء لتخزيــن الغــذاء أو الغــذاء المتبــل أو لحفــظ نصــف بطيخــة أو وعــاء لبــن. 
إال أنــه يســتلزم اتبــاع طريقــة ســليمة الســتخدام معــدات التخزيــن. وفيمــا يلــي كل مــا يجــب معرفتــه حــول اســتخدام 

الغــالف البالســتيك وورق األلومنيــوم فــي المطبــخ.

ال يجــب حفــظ الطعــام فــي عبــوات مــن الصفيــح 
أبــدًا!

وال  صفيــح  عبــوة  فــي  طعــام  عبــوة  ُتفتــح  عندمــا 
ُيســتهلك الطعــام كلــه فــي الحــال، ُيفــرغ الطعــام فــي 

وعــاء أو فــي علبــة أخــرى ويوضــع فــي الثالجــة. 

ال يجــب حفــظ الطعــام فــي علــب صفيــح مفتوحــة 
أو  طهــو  فــي  فارغــة  عبــوات  اســتخدام  إعــادة  أو 
حفــظ الطعــام. والســبب هــو أنــه عندمــا يتــم فتــح 
العبــوة ويتعــرض الطعــام للهــواء، ربمــا ينتقــل مــادة 
الصفيــح فــي العبــوة بســرعة إلــى الغــذاء فــي العبــوة.

ال تســري هــذه النصيحــة علــى األغذيــة التــي تبــاع فــي 
مثــل  الغلــق  إلعــادة  قابــل  بغطــاء  صفيــح  عبــوات 
الســمن ألن هــذه األنــواع مــن األغذيــة ال تتفاعــل مــع 

العبــوة. 31

توجــد ثالثــة نقــاط البــد مــن إدراكهــا عنــد اســتخدام 
البالســتيك: الغــالف 

كانــت  إذا  البالســتيك  الغــالف  اســتخدام  يجــب  ال   •
هنــاك إمكانيــة ذوبانــه فــي الطعــام، مثــل اســتخدامه 

داخــل الفــرن أو فــي األوانــي علــي الموقــد؛

فــي  البالســتيك  الغــالف  اســتخدام  يمكــن   •
عــدم  مــن  التأكــد  مــن  البــد  ولكــن  المايكروويــف، 

للطعــام؛ البالســتيك  الغــالف  مالمســة 

األغذيــة  البالســتيك  الغــالف  يالمــس  أن  يجــب   •
عاليــة  األغذيــة  وتشــمل  فقــط:  الدســم  العاليــة 
الدســم أنواعــًا مــن الجبــن واللحــوم النيئــة التــي تحتــوي 
علــى طبقــة مــن الدســم واللحــوم المقليــة والفطائــر 
والكيــك المكســو بالســكر أوالمغطــى بالشــوكوالتة.

العبــوات  أو  األلومنيــوم  ورق  اســتخدام  يجــب  ال 
الــذي  الطعــام  لحفــظ  األلومنيــوم  مــن  المصنوعــة 
يحتــوي علــى أحمــاض عاليــة، مثــل الطماطــم والراونــد 
والكرنــب والفاكهــة اللينــة، حيــث أن األلومنيــوم يؤثــر 

علــى مــذاق تلــك األغذيــة.

2.3

العبوات الصفيح الغالف البالستيك

ورق األلومنيوم

Nidirect  31   

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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مــن حــق اإلنســان أن يتوقعــوا طعامــًا آمنــًا ومناســبًا لــألكل. وتشــير ســالمة الغــذاء إلــى مناولــة الغــذاء وتحضيــره 
وحفظــه بطريقــة تقلــل قــدر اإلمــكان مــن خطــر إصابــة األفــراد باألمــراض المنقولــة مــن األغذيــة. وتهــدف مبــادئ 
ســالمة الغــذاء إلــى منــع تلــوث الغــذاء والتســبب فــي التســمم الغذائــي. وتتحقــق ســالمة الغــذاء مــن خــالل طــرق 

مختلفــة بمــا فيهــا مــا يلــي علــى ســبيل المثــال:

النظافة والتعقييم لجميع أسطح المطبخ والمعدات واألواني.. 1

نصائح حول النظافة والعناية الشخصية.. 2

طرق التخزين المناسبة )تم مناقشتها في الجزءان 1-2 و2-2(.. 3

مكافحة األفات بطريقة فعالة.. 4

إدراك أنواع الحساسية من الغذاء والتسمم الغذائي. 32. 5

النظافــة والتعقييــم بالطريقــة الســليمة تــؤدي إلــي صحــة جيــدة لإلنســان مــن خــالل 

منــع نقــل األمــراض البشــرية فــي الغــذاء. وتســاعد النظافــة والتعقييــم علــى منــع 

ــا الغــذاء التــي يمكنهــا جــذب ودعــم اآلفــات  ــة باآلفــات مــن خــالل تقليــل بقاي اإلصاب

فــي المنــزل. كمــا أنهــا تعــزز مــدة صالحيــة وجــودة المنتجــات الغذائيــة. إذ يمكــن 

ــا والجراثيــم، وباألخــص عندمــا يكــون  ــة خصبــة لنمــو البكتري للمطابــخ أن تصبــح ترب

الطهــو لعائلــة كبيــرة أو ألغــراض تجاريــة. ويمكــن تجنــب ذلــك بواســطة تنظيــف 

وكذلــك  بعنايــة،  واألحجــار  والمعــدن  والخشــب  البالســتيك  مــن  المطبــخ  أدوات 

ــة الكائنــات الدقيقــة فــي  األســطح بعــد االنتهــاء مــن الطهــو مباشــرًة، وكذلــك إزال

المنــزل. الضــارة بواســطة التطهيــر الــدوري. ويمكــن أن يســاعد الحفــظ الســليم 
ألدوات المطبــخ فــي ضمــان الحفــاظ علــى مطبــخ نظيــف وآمــن. 33

2.4

 النظافة والتعقييم لجميع
 أسطح المطبخ والمعدات

واألواني

.1

 Austra l ian Inst itute of  Food Safety,  2016    32

Univers ity  of  F lorida IFAS Extension   33

 سالمة ونظافة الغذاء

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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المرافق الصحية النظافة

البد من غسل معدات وأسطح 
المطبخ، بما في ذلك األواني 
والمقالة واألدوات وأسطح 

األرفف وألواح التقطيع بالماء 
وصابون تنظيف األطباق. وبعد 
إزالة األجزاء القابلة لالنفصال، 

ُتنظف بالماء والصابون 
وُتستخدم في ذلك فرشاة أو 

اسفنجة للتأكد من إزالة جميع 
بقايا الطعام والمخلفات 

من األجزاء العضوية. وُتترك 
في الهواء لتجف أو ُتجفف 
باستخدام فوطة نظيفة.

التعقييم عملية تقليل البكتريا 
لمستوى آمن. ويمكن تحقيق 
ذلك من خالل وضع محلول 

مكون من ملعقة صغيرة من 
المسحوق المبّيض إلى 3,5لتر 

من الماء الدافئ لتقليل البكتريا 
الضارة. ُتنقع معدات المطبخ 
في المحلول لمدة دقيقتين ثم 
ُتشطف بالماء الساخن وُتترك 

في الهواء لتجف. ولحماية 
بشرة اليد، يمكن ارتداء قفازات 

البالستيك عند استخدام 
المبّيض.

وتوجد طريقة أخرى تعتمد 
على تسخين الخل األبيض 

)وهي طريقة أرخص( في إناء 
حتى يسخن، بشرط أال يصل 
للغليان. وُينقل المحلول على 

الفور في زجاجة برشاش وُيرش 
على معدات المطبخ لتطهيرها، 

وبعد ذلك ُتشطف.

قبل حفظ معدات المطبخ، 
ُتطهر أدراج التخزين والخزانات 

واألرفف بمطهر جاهز أو 
باستخدام نفس المحلول 
المستعمل في التطهير 

)الوصفة في النقطة الثانية(. 
يتم التأكد من أن جميع المعدات 

واألدوات واألطباق قد تم 
تنظيفها وتجفيفها تمامًا قبل 

حفظها مجددًا.

الحفظ

الشكل 2-4 الخطوات المتبعة للحصول على مطبخ للغذاء اآلمن

 نصائح حول النظافة والعناية
الشخصية

شــركات األغذيــة تتحمــل مســؤولية عــدم تلــوث الطعــام بســبب النظافة الشــخصية 
أو بســبب صحــة القائميــن علــى نقــل الطعــام. عنــد إعــداد الطعــام ألنفســنا أو للغيــر، 
ُيفضــل اتخــاذ االحتياطــات للتأكــد أن الطعــام أو األســطح التــي تالمــس الطعــام غيــر 
ملوثــة بســبب جســدنا أو أي شــئ آخــر نرتديــه )علــى ســبيل المثــال المجوهــرات أو 

األربطــة أو الشــعر أو الُلعــاب أو المخــاط أو العــرق أو الــدم أو األظافــر أو الثيــاب(.

.2



36

المصدر: منظمة الصحة العالمية - 2018

تحضيــر  بدايــة  قبــل  وباألخــص  بانتظــام  وتجفيفهــا  األيــدي  المهــم غســيل  ومــن 
الطعــام، وبعــد التعامــل باللحــم النيــئ والبيــض وبعــد اســتخدام دورة الميــاه. يجــب 
تجفيــف األيــدي بطريقــة جيــدة.m. حيــث أنــه إذا ظلــت األيــدي رطبــة، يمكــن أن يحتــوي 
البلــل علــى بكتريــا أو فيروســات ضــارة ويمكنهــا االنتقــال إلــى الطعــام أو األســطح 

المالمســة للطعــام.  34

األيــدي.  غســل  فــي  الســليمة  التقنيــة  ُتســتخدم 
الجراثيــم  مــن  للتخلــص  اليديــن  شــطف  يكفــي  ال 
ممارســة  يجــب  لألمــراض  المســببة  والبكتريــا 

التاليــة: الخطــوات 

1. تُبلــل اليــدان بالمــاء الجــاري النظيــف )دافــئ أو بــارد( 
ثــم ٌتغلــق الحنفيــة ويوضــع الصابون؛

التأكــد  ويتــم  بالصابــون.  وتفــركان  اليديــن  تُرغــى   .2
مــن وصــول الرغــوة إلــى ظهــر اليديــن وبيــن األصابــع 

وتحــت األظافــر؛

3. تُفرك اليدان لمدة عشرين ثانية على األقل؛

4. تُشطف اليدان جيدًا بالماء الجاري النظيف؛

فــي  تتــركان  أو  نظيفــة  بفوطــة  اليــدان  تُجفــف   .5
35 لتجــف.   الهــواء 

بخــالف غســيل اليديــن بطريقــة ســليمة، مــن المهــم الحفــاظ علــى درجــة عاليــة مــن 
النظافــة الشــخصية بالنســبة للعــادات الشــخصية، مثــل:

- عدم التدخين في أماكن الطعام؛  

- االمتناع عن السعال والعطس والبصق على الغذاء؛  

- عدم استعمال عطور قوية أثناء التعامل مع الطعام؛  

- عدم وضع طالء األظافر؛  

- ارتداء القليل من المجوهرات – دبلة زواج وأقراط أذن بسيطة   
وقالدة صغيرة الحجم؛  

- ويجب أن يكون الشعر مهندمًا ومربوطًا لمنع سقوطه في الطعام؛  

- البد من تغطية أي جروح أو قروح. 36  

SA Health. ,  2012  34

 Centers  for  Disease Control  and Prevention,  2016  35

North Devon Counci l ,  2015  36
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يتعــرض الجميــع لتلــوث المخــزن بطريقــة أو بأخــرى. ومعظــم المنتجــات الغذائيــة 
والبــذور  الحبــوب  منتجــات  مثــل  واألفــات  بالحشــرات  لإلصابــة  معرضــة  الجافــة 
والمكســرات والشــوكوالتة والفواكــه المجففــة واللبــن البــودرة والشــاي وطعــام 
الحيوانــات األليفــة واألعشــاب الجافــة. وآفــات المخــازن مــن شــأنها إصابــة المنتجات 
التــي تــم فتحهــا ولكــن قــد تزحــف نحــو الكراتيــن وورق األلومنيــوم والبالســتيك غيــر 
المفتوحــة. وتتكاثــر الحشــرات داخــل العبــوة المصابــة ويمكنهــا االنتشــار إلــى بقيــة 
األغذيــة المحفوظــة وليــس فقــط فــي نفــس المنطقــة ولكــن أيضــًا فــي بقيــة غــرف 

المنــزل.

عثة الدقيق الهندية

 خنفساء الحبوب
 بأسنان منشارية

 خنفساء األدوية

حــول  تطيــر  أو  المصابــة  المنتجــات  داخــل  الهنديــة  الدقيــق  عثــة  علــى  العثــور  يمكــن 

المنــازل. واليرقــات عبــارة عــن دود لونــه مائــل للبيــاض مــع درجــات مــن األصفــر أو الــوردي 

أو األخضــر أو البنــي وينمــو حتــى يصــل طولــه إلــى نصــف بوصــة. اليرقــات فقــط هــي التــي 

تتغــذى علــى المنتــج المخــزن الــذي قــد يكــون أي طعــام جــاف أو حبــوب كاملــة مخزنــة. 

والغــذاء المصــاب بتلــك الحشــرات ســيكون لديــه شــبكة مــن خيــوط الحريــر علــى ســطح 

المنتــج.

وغالبــًا مــا تتــرك اليرقــات الطعــام عنــد نضوجهــا وقــد تنتقــل عبــر مســافات طويلــة 

قبــل أن تغــزل شــرنقة. ومــن الشــائع العثــور علــى اليرقــات والشــرنقات علــى األســقف 

والجــدران. ويمكــن رؤيــة العثــة البالغــة حتــى بعــد أســابيع عديــدة مــن إزالــة الطعــام الــذي 

كان مصــدرًا لوجودهــا.

هــذه الخنافــس مســطحة ونحيلــة ومــن لــون أحمــر مائــل إلــى البنــي ويصــل إلــى الســواد. 

أمــا اليرقــات فلونهــا كريمــي ونحيلــة وطولهــا حوالــي ثمــن بوصــة.

وتوجــد فــي العديــد مــن أنــواع الغــذاء المختلفــة بمــا فــي ذلــك الفواكه المجففــة والحبوب 

والمكســرات واللحوم المجففــة والمكرونة والبذور.

هــذه الخنافــس طويلــة وبيضاويــة وبنيــة اللــون. وهــي تكيــر ويمكــن أن تجدهــا حــول 

النوافــذ. واليرقــات الناضجــة لونهــا أبيــض مائــل لالصفــرار مــع رأس بنــي فاتــح. ولديهــا 

جســم مقــوس ومغطــى بشــعر خفيــف. وتتغــذى خنفســاء األدويــة علــى المنتجــات 

الجافــة مثــل التوابــل والمكرونــة وغيرهــا مــن األغذيــة القائمــة علــى الحبــوب والزهــور 

المجففــة ومنتجــات التبــغ والمنتجــات الورقيــة بمــا فــي ذلــك الكتــب.

 البيان37آفات المخازن
الجدول 13-2 آفات المخازن األكثر انتشارًا
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 خنفساء الدقيق
  الحمراء

 سوس األرز والذرة –
سوس الشونة

 سوس الفاصوليا

هــذه الخنافــس طويلــة وبيضاويــة ولونهــا بنــي مائــل لألحمــر. واليرقــات تكون اســطوانية 

ولونهــا مائــل للبيــاض أو بلــون كريمــي ولديهــا عمــودان فقريــان صغيــران مدببــان فــي 

طــرف الذيــل. خنفســاء الدقيــق الحمــراء تصيــب المنتجــات الغذائيــة المجففــة مثــل 

والمكســرات  المجففــة  والفواكــه  الحبــوب  ومنتجــات  والنخالــة  )الدقيــق(  الدقيــق 

والشــوكوالتة.

هــي حشــرات نحيلــة ولهــا خرطــوم ممــدد إلــى األمــام مــن الــرأس. ولونهــا بنــي داكــن 

وأحيانــًا يكــون لديهــا أربــع نقــاط تشــبه البرتقــال علــى أغطيــة األجنحــة. واليرقــات بيضــاء 

ــذور. ــة أو الب ــوى الكامل ــال أرجــل ومجعــدة وتتواجــد فقــط داخــل الن وب

وتــأكل الحبــوب الكاملــة أو البــذور فقــط، وتتــرك ثقــوب صغيــر مســتديرة للخــروج فــي 

والمكرونــة  المجففــة  والفواكــه  المكســرات  فــي  توجــد  مــا  ونــادرًا  المصابــة.  النــوى 

الدقيــق. مثــل  المتقشــرة  أو  المتخثــرة  المطحونــة  والمنتجــات 

وهــي منقطــة بلــون بنــي فاتــح وداكــن ولهــا شــكل بيضــاوي متســع مــع أغطيــة أجنحــة 

قصيــرة تكشــف عــن جــزء مــن البطــن. واليرقــات صغيــرة ولونهــا مائــل للبيــاض وبــال 

ــا الجافــة والبســلة. أرجــل ولهــا شــكل حــرف C. وتتغــذى داخــل الفاصولي

تنظيــف الخزانــات واألرفــف جيــدًا، وباألخــص فــي الشــقوق واألركان )ُتســتخدم المكنســة الكهربائيــة إن وجدت، . 1
ــة(.  مــع التأكــد مــن التخلــص مــن محتــوى كيــس المكنســة الكهربائيــة بعــد اســتخدامها لمنــع تكــرار اإلصاب

وهــذه الطريقــة تلتقــط الحشــرات الزاحفــة والمــواد المنســكبة أو المصابــة.

فــي حالــة التطهيــر، ُيرجــى التأكــد مــن التنظيــف بشــكل ســليم وعــدم تــرك بقايــا كيماويــة لمنــع مالمســتها . 2
للغــذاء. إن تنظيــف األماكــن بالمطهــر أو األمونيــا أو المبّيــض لــن يمنــع اإلصابــة بالحشــرات. وال يوجــد دليــل 
علــى أن وضــع أوراق الغــار )الــالورا( أو عيــدان النعنــاع فــي الدواليــب يمنــع أو يــؤدي إلــى التخلــص مــن آفــات 
ــر( أو  ــة المحفوظــة. واألفضــل مســح الســطح باســتخدام الخــل )راجــع قســم 2-2 التطهي وحشــرات األغذي

ــاه الســاخنة بالصابــون. المي

ولمنــع تكــرار اإلصابــة، ُتحفــظ األغذيــة فــي عبــوات مغلقــة مــن الزجــاج أو المعــدن أو البالســتيك الســميك أو . 3
داخــل الفريــزر أو الثالجــة حتــى التأكــد مــن إزالــة اإلصابــة.

كيفية التخلص من آفات المخزن:

 البيانآفات المخازن
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الحساســية هــي عبــارة عــن رد فعــل مفــرط للجهــاز المناعــي بالجســم بســبب نــوع 

مــن أنــواع األغذيــة أو غيرهــا. ربمــا تكــون مــن الطعــام أو حبــوب اللقــاح أو األتربــة 

وكلمــة  الحساســية.  مســببات  وُتســمى  العفــن  أو  الحيــوان  شــعر  أو  المنزليــة 

الحساســية تعنــي أن الجهــاز المناعــي قــد تجــاوب مــع مــادة غيــر ضــارة باعتبارهــا 

ســامة.

لبعــض  يحــدث  كيميائــي  فعــل  رد  هــو  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الغــذاء  تحمــل  عــدم 

األشــخاص بعــد تنــاول بعــض األغذيــة أو المشــروبات، وليســت رد مناعــي. ولقــد 

العصبــي. والقولــون  المزمــن  واإلرهــاق  بالربــو  الغــذاء  تحمــل  عــدم  ارتبــط 

وفــي أكثــر األحيــان تظهــر األعــراض الناتجــة عــن حساســية الغــذاء ســريعًا عقــب 

تنــاول الغــذاء. وفــي الوقــت الــذي يمكــن أن تكــون فيــه األعــراض الناتجــة عــن عــدم 

تحمــل الغــذاء فوريــة، ربمــا أيضــًا يســتغرق ظهورهــا مــن اثنتــي عشــر إلــى أربــع 

وعشــرين ســاعة.

مــن الممكــن رؤيــة عثــة الدقيــق الهنديــة طائــرة لمــدة تصــل إلــى ثالثــة أســابيع بعــد 

التخلــص مــن الغــذاء المصــاب. إال أنــه إذا اســتمر رؤيتهــا بعــد مــرور ثالثــة أســابيع، 

فهــذا يعنــي وجــود مصــدر غذائــي مصــاب لــم يتــم التوصــل إليــه.

وإن كانــت هنــاك منتجــات غذائيــة قديمــة وليــس متأكــد إذا كانــت مصابــة، يمكــن 

وضعهــا داخــل الفريــزر لمــدة أربعــة أيــام علــى األقــل أو فــي صوانــي الخبــز أو فــي 

مقــالة فــي الفــرن علــى درجــة حــرارة منخفضــة لمــدة ثالثيــن دقيقة على األقــل. درجات 

الحــرارة ســوف تقضــي علــى البيــض أو الحشــرات38.  كمــا يمكــن ســواء التخلــص مــن 

األغذيــة المصابــة بالفعــل أو اســتخدام نفــس الطريقــة معهــا، ولكــن يجــب التأكــد 
أن أجســاد العثــث والخنافــس ســوف تظــل فــي الغــذاء، لذلــك يجــب تصفيتــه أواًل. 39

وفــي حالــة إصابــة الحشــرات للزينــات والزخــارف المصنوعــة مــن منتجــات النباتــات أو 

البــذور، توضــع فــي الفريــزر لمــدة أربعــة أيــام علــى األقــل.

Regents of  the Univers ity  of  Minnesota ,  2018    38

 Pest ic ides and You,  Beyond Pest ic ides/Nat ional  Coal i t ion Against   39

the Misuse of  Pest ic ides ,  2003
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عصبية حكة والتهاب وتورم حول الفم 

رجفة
تورم الوجه والعينين

تعرق

رشح األنف
خفقان

طفح جلدي )اكزيما(
أنفاس سريعة

طفح االرتكريا )يصبح لون 
الجلد أحمر ومرتفع(

ألم في الرأس وصداع نصفي

إسهال وتقلصات معوية
إسهال

صعوبة في التنفس مصحوبة بالربو

إحساس بالتهاب الجلد

ضيق في الوجه والصدر

مشاكل في التنفس – أعراض تشبه الربو

ردود أفعال تشبه الحساسية

عدم تحمل الغذاء حساسية الغذاء

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/food-allergy- - المصدر: باحث من واقع بيانات والية فيكتوريا
and-intolerance

الجدول 2-14 - أعراض حساسية الغذاء
وعدم تحمل الغذاء
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العينان – حرقان ودموع

األنف – شخير وعطس ورشح

الفم – حرقان وتورم

الحلق – انتفاح

الجهاز الهضمي – آالم في البطن وقئ وإسهال

الجلد – طفح مثل االرتكريا

الرئتان – أزيز وسعال وربو

 الجهاز العصبي – آالم في الرأس وتهيج 

وتشنجات وإرهاق

أجزاء الجسم المتأثرة بالحساسية الفــول  الغــذاء  حساســية  أســباب  وتتضمــن 
ــن والقمــح والسمســم  الســوداني والبيــض واللب
وبالمثــل،  الصويــا.  والمحــار وصــوص  والســمك 
تتضمــن األغذيــة التــي تســبب ردود أفعــال بســبب 
عــدم تحمــل الغــذاء لــدى األشــخاص الحساســة: 
والزبــادي(  والجبــن  )اللبــن  األلبــان  منتجــات 
النكهــات  ومعــززات  والبيــض  والشــوكوالتة 
والموالــح  والفراولــة  الغــذاء  إلــى  واإلضافــات 

والطماطــم.

السبب، ربما يجب إجراء اختبارات للتشخيص مثل:

• متابعة يومية لألغذية واألعراض لفحصها؛  

• عدم تناول األغذية المشتبه بها لمدة أسبوعين ثم تناولها مجددًا كل على حدة الختبار ردود األفعال؛  

• إجراء اختبارات دم للحساسية.  

وأســهل طريقــة لعــالج حساســية الغــذاء أو عــدم تحمــل الغــذاء هــي اســتبعاد األغذيــة المؤذيــة للحالــة مــن النظــام 
ــرة، وذلــك  ــات صغي ــه مجــددًا بكمي ــم تناول ــرة ث ــه لفت ــًا يســتطيع الجســم تحمــل الغــذاء بعــد تجنب ــي. وأحيان الغذائ

باألخــص فــي حــاالت عــدم تحمــل الغــذاء.

يجــب قــراءة البطاقــات الموضحــة علــى األغذيــة لتجنــب تنــاول المنتجــات الغذائيــة التــي تحتــوي علــى عناصــر غذائيــة 
تســبب الحساســية.  40

والتســمم الغذائــي ُيســمى كذلــك بســبب األمــراض المنقولــة عــن طريــق الغــذاء وينتــج عــن تنــاول األغذيــة 
ــر األســباب شــيوعًا فــي  ــات( أو ســمومها هــي  أكث ــا والفيروســات والطفيلي ــة )البكتري ــات المعدي ــة. والكائن الملوث

التســمم الغذائــي. ويمكنهــا تلويــث الطعــام فــي أي مرحلــة مــن مراحــل سلســلة اإلمــداد الغذائــي.

وقــد تبــدأ أعــراض التســمم الغذائــي فــي غضــون ســاعات مــن تنــاول الغــذاء الملــوث. وتســبب معظــم أنــواع 
التســمم الغذائــي واحــدة أو أكثــر مــن العالمــات واألعــراض التاليــة: الغثيــان والقــئ واإلســهال وألــم وتقلصــات 

المعــدة والحمــى.

الخطوة األولى هي:
تحديد مسببات الحساسية!

State of  V ictoria ,  2018  40  
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ولتفادي التسمم الغذائي في المنزل:

وأســطح . 1 واألدوات  اليديــن  غســل  يجــب 
باســتمرار؛ الطعــام 

عــن األطعمــة . 2 بعيــدًا  النيئــة  حفــظ األطعمــة 
لــألكل؛ الجاهــزة 

طهــو الطعــام على درجــة حرارة آمنة؛. 3

للتلــف . 4 القابلــة  األطعمــة  تجميــد  أو  تبريــد 
؛ عة بســر

إذابة الطعام بطريقة آمنة. 41. 5

ولمعالجة التسمم الغذائي:

1. وقف الغثيان والقئ

 1.  االبتعــاد عــن األغذيــة الصلبــة حتــى توقــف القــئ. ثــم البــدء بتنــاول أطعمــة خفيفــة 
ولطيفــة مثــل المقرمشــات المملحــة وأصابــع الخبــز والمــوز واألرز والعيــش؛

2.  قد يساعد رشف السوائل على تفادي القئ؛

3.  عدم تناول األطعمة المقلية والدهنية والحارة والحلوة؛

4.  مراجعــة الطبيــب قبــل تنــاول أي عــالج ضــد الغثيــان أو اإلســهال. إذ يكــون لــه 
أعــراض جانبيــة وربمــا يــؤدي إلــى تفاقــم اإلســهال. ربمــا يوصــي الطبيــب بتنــاول عــالج 

ضــد الغثيــان إذا كان هنــاك خطــر اإلصابــة بالجفــاف. 

2. تجنب الجفاف

1.  تناول المشروبات الفاتحة اللون والبدء برشفات صغيرة.

3.  يتــم زيــارة الطبيــب إذا اســتمرت األعــراض أكثــر مــن ثالثــة أيــام أو إذا كان 
هنــاك:

1.  ألم شديد في البطن؛

2.   حمى؛

3.  إسهال مصحوب بدم أو براز داكن اللون؛

4.  قئ ممتد أو مصحوب بدم؛

5.  عالمــات الجفــاف )جفــاف الفــم وانخفــاض كميــة البــول ودوخــة وإرهــاق وضعــف 
معــدل التنفــس أو معــدل ضربــات القلــب(. 42

 Mayo Foundation for  Medical  Educat ion and Research )MFMER( ,  41  
 1 9 9 8 - 2 0 1 8

WebMD LLC,  2005-2018    42
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فــي  الغــذاء؟  ســالمة  الطعــام  غســل  يعنــي  هــل 
فنحــن  للنظافــة.  مكافئــًا  الغســل  كان  الســابق 
نغســل المالبــس والســيارات واألطبــاق وأنفســنا. 
ومــن الطبيعــي أن يعتقــد الكثيــرون أن غســل اللحــوم 
ســالمتها.  مــن  ويرفــع  أنظــف  يجعلهــا  والدواجــن 
فهــل هــذا صحيــح؟ هــل غســيل اللحــوم والدواجــن 
آمنــة  أنهــا  تعنــي  والخضــروات  والفاكهــة  والبيــض 

لــألكل؟

فلنتناول هذا األمر فيما يلي:

ُيعتبــر نقــع الدواجــن واللحــوم النيئــة في المــاء المالح/ 

الليمــون ضمــن التفضيــالت الشــخصية وال  الخــل/ 

يخــدم أغــراض ســالمة الغــذاء. ولكــن فــي حالــة القيــام 

بذلــك، فالبــد مــن تجنــب التلــوث عنــد نقــع الدواجــن 

أو  اللحــوم  تــرك  المهــم  ومــن  المــاء.  مــن  ورفعهــا 

 2-15 والشــكل  نقعهــا.  أثنــاء  الثالجــة  فــي  الدواجــن 

يوضــح الطــرق اآلمنــة للتعامــل مــع الدجــاج والشــكل 

16-2 الللحــوم.

البقــري  واللحــم  الدواجــن  بغســل  ُينصــح  ا  ال 

تنتشــر  قــد  طهــوه.  قبــل  النيــئ  والبتلــو  والضانــي 

البكتريــا الموجــودة فــي مــاء اللحــوم والدواجــن إلــى 

بقيــة األغذيــة واألدوات واألســطح. ويعتقــد بعــض 

المســتهلكين أنهــم يزيلــون البكتريــا لتكــون اللحــوم 

أو الدواجــن آمنــة. إال أن بعــض البكتريــا تعلــق بقــوة 

ــًا كان عــدد مــرات الغســل.ولكن  وال يمكــن إزالتهــا أي

ــا التــي يمكــن غســلها  ــواع أخــرى مــن البكتري هنــاك أن

بســهولة وإزالتهــا مــن علــى أســطح المطبــخ. وربمــا 

إلــى  الملوثــة  المناطــق  هــذه  تنظيــف  عــدم  يــؤدي 

الغــذاء.  طريــق  عــن  المنقولــة  باألمــراض  اإلصابــة 

والطهــو )الخبــز والغلــي والشــوي( علــى درجــات حــرارة 

صحيحــة يقتــل البكتريــا، ولذلــك فــإن غســيل اللحــوم 

غيــر ضــروري. والدواجــن 

نقع اللحوم والدواجن في الماء المالح غسيل اللحم البقري والدواجن

 غسيل الطعام ونصائح أخرى
تتعلق بسالمة الغذاء
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التتبيل

لون الجلد

العظم الداكن

السائل الوردي

يمكن نقع الدجاج في الثالجة لمدة تصل إلى يومين.
- يتــم طهــو التتبيلــة قبــل االســتخدام. ويتــم التخلــص مــن التتبيلــة المتبقيــة غيــر 

المطبوخــة.

يتغيــر لــون جلــد الدجــاج مــن اللــون الكريمــي إلــى األصفــر. وينتــج لــون الجلــد عــن نــوع 
غــذاء الدجــاج وال يكــون مقياســًا للقيمــة الغذائيــة أو الليونــة أو الدســم.

- اللــون الداكــن حــول العظــم ُيالحــظ باألســاس فــي الدواجــن الصغيــرة. ونظــرًا ألن 
عظمهــا لــم يتكلــس بالكامــل، قــد تتســرب األصبــاغ مــن نخــاع العظــم مــن خــالل 

المســام.

- ويســاعد التجميــد كذلــك علــى ذلــك التســرب، وعنــد طهــو الدجــاج تتحــول األصبــاغ 
إلــى اللــون الداكــن. وال يوجــد أي خطــر فــي تنــاول لحــم الدجــاج الــذي يتحــول إلــى 

لــون داكــن عنــد الطهــو.

يعتقــد الكثيــرون أن الســائل الــوردي الــذي يظهــر أســفل الدجاجــة الطازجــة دمــاء، إال 
أن أغلبــه يكــون مــاًء امتصتــه الدجاجــة أثنــاء عمليــة التبريــد. إذ أنــه يتــم إزالــة الدمــاء 

مــن الدجــاج دائمــًا أثنــاء الذبــح وتبقــى كميــة بســيطة فقــط فــي نســيج العضــالت. 

البــد مــن التخلــص مــن الدجاجــة التــي يكــون جلدهــا بلــون الكريــز مــن أثــر الدمــاء ويتــم 
ذلــك فــي المصنــع.

نصائح حول سالمة الدجاج 
 الجدول 2-15

الدجاج
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الماء البارد الثالجة

ال ُتذاب الدجاجة أبدًا على 

اسطح العمل أو في أي مكان 

آخر. وأفضل شئ أن  تقوم 

بالذوبان البطيء واألمن 

في الثالجة. وصدور الدجاج 

بدون عظم واألجزاء بالعظم 

والدجاجة الكاملة تستغرق 

ما بين يوم ويومين أو أكثر 

لتذوب. وبعد إذابة الدجاجة 

النيئة، يمكن حفظها في الثالجة 

ليوم أو يومين إضافيين قبل 

طهوها. وفي هذه األثناء، إن 

لم ُتستعمل الدجاجة وهي في 

الثالجة، يمكن إعادة تجميدها 

بطريقة آمنة بدون طهوها أواًل

يمكن إضابة الدجاج في الماء 

البارد داخل عبوة محكمة أو 

كيس مانع للتسرب. ُتغطس 

الطيور أو األجزاء المقطعة 

منها في الماء البارد، ويتم تغيير 

الماء كل ثالثين دقيقة للتأكد 

من برودته على الدوام. وتذوب 

الدجاجة الكاملة في مدة تتراوح 

بين ساعتين وثالث ساعات. أما 

الصدور بدون عظم فتذوب في 

ساعة أو أقل. ويتم طهوها بعد 

اإلضابة مباشرًة.

خالل عملية التذوب في الماء 

البارد, يجب وضع اإلناء في 

الثالجة.

يجب طهو الدجاج الُمذاب 

في المايكروويف بعد إذابته 

مباشرة ألن بعض أجزاء 

الطعام قد تصبح دافئة وتبدأ 

في النضج أثناء تعرضها ألشعة 

المايكروويف. وال يوصى بحفظ 

الطعام الناضج بشكل جزئي 

ألنه لم يتم القضاء على البكتريا. 

ويجب طهو األطعمة المذابة 

في المايكروويف أو بالماء البارد 

قبل إعادة تجميدها. 

المايكروويف

البــد مــن طهــو الدجــاج بشــكل كامــل لتجنــب األمــراض مــن الدجــاج النيــئ. وربمــا 
يختــار المســتهلك طهــو الدواجــن علــى درجــات حــرارة أعلــى، وهــذا يرجــع لتقديــره 

الشــخصي.

أمــا بالنســبة لمــدة الطهــو التقريبــي عنــد تحضيــر الوجبــات، انظــر للجــدول 16-2 الــذي 
تــم تكونــة مــن مصــادر مختلفــة.

الطبخ اآلمن

اإلذابة اآلمنة للدجاج
 الشكل 2-4
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لحشــو دجاجــة كاملــة بالمنــزل، يتــم طهــو اللحــوم أو الدواجــن أو المحــار النيــئ لــزوم 
المنقولــة عــن طريــق األغذيــة بســبب  باألمــراض  لتقليــل خطــر اإلصابــة  الحشــو 
البكتريــا التــي يمكــن أن توجــد فــي المكونــات النيئــة. ويمكــن تحضيــر المكونــات الرطبة 
للحشــو فــي وقــت مســبق وإعــادة تبريدهــا. إال أنــه ال يجــب مــزج المكونــات الرطبــة 
بالمكونــات الجافــة إال قبــل وضــع مزيــج الحشــو داخــل الدجاجــة مباشــرًة. ويتــم علــى 

الفــور طهــو الدجــاج النيــئ المحشــو علــى درجــة حــرارة مرتفعــة.

*غير محشو. في حالة الحشو، ُتضاف من 15 إلى 30 دقيقة إضافية.

الدجاج المحشو

 التقريبي 
الوزن

 مدة الطهو
الشويالغليالتقريبية

الدجاج

*دجاجة كاملة

أنصاف صدور بدون عظم

األجنحة

*ديك كامل

األوراك

أنصاف صدور بالعظم

الدبابيس

 ساعة وربع إىل
ساعة ونصف

1,250 إىل 
1كجم

60 إىل 75 
دقيقة

60 إىل 75 
دقيقة

 ساعتين إىل
ساعتين وربع

2,250 إىل 
3,250كجم

ساعتين إال ربع 
إىل ساعتين

18 إىل 28 
دقيقة

 ساعتين إىل 3
ساعات

1,750 إىل 
3,750كجم

غير مناسب
15 إىل 20 

دقيقة

30 إىل 40 
دقيقة

170 إىل 
230جم

35 إىل 45 
دقيقة

10 إىل 15 دقيقة 
كل جانب

20 إىل 30 
دقيقة جم170

25 إىل 30 
دقيقة

6 إىل 8 دقائق 
كل جانب

30 إىل 40 
دقيقة

60 إىل 90جم
35 إىل 45 

دقيقة
8 إىل 12 دقيقة 

كل جانب

40 إىل 50 
دقيقة

170 إىل 
230جم

40 إىل 50 
دقيقة

10 إىل 15 دقيقة 
كل جانب

35 إىل 45 
دقيقة جم170

40 إىل 50 
دقيقة

8 إىل 12 دقيقة 
كل جانب

نوع الدجاج

المدة التقريبية لطهي الدجاج
 الجدول 2-16
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 اإلذابة اآلمنة للحم

التتبيل

السائل األحمر

- ُينقع اللحم في التتبيلة في الثالجة لمدة تصل إلى 5 أيام.
ــر  ــا التتبيلــة غي - يتــم طهــو التتبيلــة قبــل االســتخدام. ويتــم التخلــص مــن بقاي

المطبــوخ.

يعتقــد الكثيــرون أن الســائل األحمــر أســفل اللحــم البقــري الطــازج عبــارة عــن 
دم. إال أنــه يتــم إزالــة الدمــاء مــن اللحــم البقــري أثنــاء الذبــح وال يتبقــى إال كميــة 
بســيطة فــي نســيج العضــالت. وحيــث أن ثالثــة أربــاع اللحــم البقــري عبــارة عــن 
مــاء، فــإن هــذه الرطوبــة الطبيعيــة ممزوجــة بالبروتيــن هــي مصــدر الســائل 

فــي العبــوة.

وعلــى عكــس الدجــاج، هنــاك إمكانيــة لعــدم طهــو اللحــم البقــري تمامــًا. ويرجــع 
ذلــك لتفضيــالت كل شــخص. والجــدول 18-2 يوضــح المــدة التقريبيــة لطهــو 
اللحــم ودرجــات الحــرارة الالزمــة للحصــول علــى أفضــل مــذاق 43 )ولكنــة فــي 

النهايــة حســب مــذاق الشــخص(.

FSIS  43

نصائح بشأن سالمة اللحم
 الجدول 2-17

اللحم

الماء البارد الثالجة

يتم التفكير في األمر في وقت 

مسبق إلذابة بطيئة في الثالجة. 

ويمكن أن يذوب اللحم المفروم 

والكباب والستيك خالل يوم. 

واألجزاء بالعظم والروست بيف 

الكامل قد تستغرق يومين أو 

أكثر. وعندما يذوب اللحم البقري 

النيئ، يكون في أمان داخل 

الثالجة لمدة تتراوح بين ثالثة 

وخمسة أيام قبل الطهو. وخالل 

ذلك الوقت، إذا ما قررت عدم 

استهالك اللحم، يمكن إعادة 

تجميده بأمان بدون طهوه.

إلذابة اللحم في الماء البارد، البد 

من أن يكون مغلفًا. والبد من 

التأكد من أن العبوة محكمة أو 

يوضع في كيس محكم ومانع 

للتسرب. ُيغطس اللحم في 

الماء البارد ويتم تغيير الماء 

كل 30 دقيقة حتى ُتستكمل 

اإلذابة. ويمكن أن ُتذاب العبوات 

الصغيرة من اللحم خالل ساعة 

أو أقل، وقد يستغرق الروست 

بيف وزن اثنان كجم ساعتين أو 

ثالث ساعات.

عند استخدام المايكروويف 

إلذابة اللحم، يجب طهوه 

مباشرًة بعد اإلذابة ألن بعض 

أجزاء اللحم قد تصبح دافئة 

وتبدأ في النضج أثناء وجودها 

في المايكروويف. وال ُينصح 

بحفظ طعام مطهو جزئيًا ألنه 

لم يتم القضاء على البكتريا 

بالكامل.

المايكروويف

*البــد مــن طهــو األغذيــة المذابــة فــي المايكروويــف أو بالمــاء البــارد قبــل إعــادة تجميدهــا ألنهــا ربمــا تكــون ظلــت فــي 
درجــات حــرارة أعلــى مــن 4.4 درجــة مئويــة.
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 الجدول 18-2 المدة التقريبية لطهي اللحم

*الطهو البطئ هو تحميص أو نقع اللحوم األقل ليونة في قدر بسيط من السائل في وعاء مغطى بإحكام.

 المدة
التقريبية

 طريقة
الطهو

الحجم نوع اللحم البقري

ريش مشوية بالعظم

ريش مشوية بدون عظم

الستيك

 شطائر الهامبورجر
الطازجة

ريش قصيرة

23 إىل 25 
دقيقة للكيلو

تحميص
1,750 إىل 
2,750كجم

60 درجة 
مئوية وُيترك 
ليهدأ 3 دقائق 

عىل األقل

70 درجة مئوية

ُيضاف من 5 إىل 
8 دقائق للكيلو 
عن الزمن أعاله

تحميص
1,750 إىل 
2,750كجم

4 إىل 5 دقائق 
لكل جانب شوي 2سم

3 إىل 5 دقائق 
لكل جانب

شوي أو قلي 110جم

ساعة ونصف إىل 
ساعتين ونصف

*الطهو البطئ
طول 10سم 
وُسمك 5سم

 درجة الحرارة
الداخلية

مــن المأمــون طهــو اللحــم البقــري المجمــد فــي الفــرن أو علــى الموقــد أو فــي الشــواية بــدون إذابتــه أواًل، وربمــا تزيــد 
مــدة الطهــو حوالــي خمســين بالمئــة.  
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قبــل تنــاول الفاكهــة والخضــروات الطازجــة، ُتغســل بالمــاء الجــاري وُتنــزع عنهــا أي 
قــذارة عالقــة، ممــا يقلــل وجــود البكتريــا. وفــي حالــة القشــرة القويــة، مثــل التفــاح أو 

البطاطــس، يمكــن فــرك ســطحها بالفرشــاة.

ال يجــب أن يغســل المســتهلك الفاكهــة والخضــروات بالمطهــر أو الصابــون، حتــى ال 
تدخــل بقايــا الصابــون أو المطهــر فــي المنتــج مــن خــالل االمتصــاص.

عنــد تحضيــر الفاكهــة والخضــروات، قــم بازالــة األجــزاء التالفــة أو المصابــة بالكدمــات 
ألن البكتريــا التــي تســبب األمــراض تنمــو فــي هــذه األماكــن. ويتــم تبريــد مــا نقطعــه 
منهــا علــى الفــور مثــل الســلطة أو الفاكهــة للحصــول علــى أفضــل نتيجــة وأعلــى 

مســتوى لســالمة الغــذاء.

 غسيل الفاكهة والخضروات

shutterstock  ©,  2019 
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3
الفصل الثالث

بقايا الطعام

shutterstock  ©,  2019
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- ال يجــب التخلــص مــن ثمــرات التفــاح التــي تعرضــت 
الباقــي  وُيقطــع  البنيــة  األجــزاء  فُتقطــع  لكدمــات. 
مــن   , خفيفــة  وجبــة  لتصبــح  عريضــة  شــرائح  إلــى 

النحــل؛ عســل  أو  الســكر  الممكنإضافــة 

أو  التفــاح  صلصــة  لعمــل  القديــم  التفــاح  ُيطهــى   -
التفــاح؛ حلــوى  فــي  الســتخدامه 

فيعيــش  الثالجــة،  فــي  دائمــًا  التفــاح  حفــظ  يجــب   -
مــدة أطــول ممــا لــو كان فــي طبــق الفاكهــة خارجهــا 

ويحفــظ بعيــدًا عــن بقايــا الفاكهــة والخضــروات؛

-ُيحــول إلــى رقائــق تفــاح! فيصبــح وجبــة خفيفــة صحيــة 
وكذلــك شــهية لك وألســرتك.

- ُيقشــر المــوز ويجمــد فــي الفريــزر الســتخدامه فــي 
وقــت الحــق كعصيــر أو كعــك المــوز أو يتحــول الــي 

اآليــس كريــم.

التفاح

الموز

FSIS  44

بقايا الطعام
نجــد بقايــا الطعــام فــي كل منــزل وبعــد كل وجبــة. وحتــى نضمــن أن بقايــا الطعــام آمنــة لــألكل، البــد مــن التأكــد أن 
الطعــام مطهــو علــى درجــة حــرارة آمنــة وتبريــد بقايــا الطعــام فــي اســرع وقــت. إن عــدم طهــو الطعــام علــى درجــة 
حــرارة آمنــة وتــرك الطعــام فــي الخــارج فــي درجــة حــرارة غيــر آمنــة همــا الســببان الرئيســيان للتســمم الغذائــي. إن 

التعامــل اآلمــن مــع بقايــا الطعــام أمــر فــي غايــة األهميــة لتجنــب التســمم الغذائــي44.  

يوجــد عــدد كبيــر مــن األخطــار الغذائيــة المحتملــة فــي محيــط التعامــل مــع الغــذاء، والكثيــر منهــا ينطــوي علــى 
عواقــب خطيــرة. يجــب التأكــد مــن أن الطعــام دائمــًا طــازج! وبعــد فتــح الطعــام مثــل الجبــن واللحــوم البــاردة، ُيفضــل 
أن تكــون مغلفــة جيــدًا بإعــادة غلــق العبــوة وتغليفهــا فــي بالســتيك أو ورق ألومنيــوم أو وضعهــا فــي علبــة محكمــة 

الغلــق.

وفــي معظــم األحيــان، يمكــن تحويــل بقايــا الطعــام إلــى وصفــات طعــام أخــرى مثــل المكرونــة فــي الفــرن وطاجــن 
الدجــاج والخضــار المحشــو وحتــى العصائــر. وبذلــك، يمكــن ضمــان تغييــر النظــام الغذائــي لألســرة.

وفــي هــذا الجــزء، توجــد بعــض النصائــح لســالمة الغــذاء وبعــض الوصفــات لتحويــل أكثــر بقايــا الطعــام شــيوعًا فــي 
المطبخ

واســتخدامه  اللبــن  مــع  البروكولــي  مــزج  يمكــن   -
الدجــاج؛ أو  للســمك  كريمــي  كصلصــة 

- ال يتــم  التخلــص مــن جــذوع البروكولــي: فهــي أفضــل 
قطعــة فيــه! فيتــم تقطيعهــا بالطــول وطهوهــا مــع 

الزهــور الصغيــرة أو اســتخدامها فــي الشــوربة.

البروكولي

- ُيحفــظ فــي الثالجــة. وُيعــاد إغــالق الغــالف بإحــكام 
أو تغليفــه فــي ورق ألومنيــوم أو يوضــع فــي عبــوة 

الغلــق. محكمــة 

- ُيجمــد الجبــن! عنــد شــراء كتلــة كبيــرة مــن الجبــن 
الصلــب، يمكــن االســتفادة قــدر اإلمكان وبشــر بعض 
مــن الجبــن وتجميــده الســتخدامه الحقــًا. وهــذا أمــر 
جيــد للجبــن المســتخدم فــي طبــخ األطبــاق فــي وقــت 
المهروســة  والبطاطــس  األومليــت  )مثــال:  الحــق 

وأطبــاق المكرونــة والبيتــزا(.

الجبن الصلب



52
WRAP,  2018  46

  NHS  48

الشــربات،  أو  العســل  علــى  البلــورات  تكونــت  إذا   -
ُيعــاد التســخين بوضعــه فــي العلبــة فــي بعــض المــاء 

الســاخن، فتليــن ممــا يســمح برفعهــا بالملعقــة.

عنــد  الســتخدامه  الثلــج  قوالــب  فــي  اللبــن  ُيجمــد   -
أو  الشــاي  فــي  مباشــرًة  وضعهــا  ويمكــن  اللــزوم. 

القهــوة!

- يمكــن اســتعمال اللبــن قــرب تاريــخ انتهــاء صالحيتــه 
فــي عمــل الصلصــات والبودينــج وعصائر والكاســترد.

- في حالة طهو كمية مكرونة أكثر من الالزم، ُتشــطف 
وُتجمــد فــي علبــة أو كيــس ثالجــة حســب حجــم الوجبــة، 
ويمكــن إعــادة تســخينها في المايكروويــف/ حمام مائي 

عند اللــزوم.

ــة المطهــوة فــي الثالجــة  ــا المكرون - يمكــن حفــظ بقاي
لمــدة تصــل إلــى يوميــن. وتصلح في هــذه الحالة لعمل 

ســلطة مكرونــة رائعة)الوصفــة فــي صفحــة 67(!

- ينشــف الســكر إذا مــا تعــرض للرطوبــة، لذلــك فــإن 
إعــادة تســخينه قليــاًل فــي المايكروويــف أو فــي حمــام 
ــة  ــخ الورقي ــي فــي وعــاء مغطــى بمناشــف المطب مائ
المتصــاص الرطوبــة ســوف يســاعد علــى تجفيفــه40.

- توضــع أوراق الخــس فــي وعــاء مبطــن بقطعــة مــن 
ورق المطبــخ للحفــاظ علــى نضارتهــا.

- يجــب شــراء بصــل مــن حجــم أصغــر. الهــدر أقــل فــي 
حالــة الطهــو لشــخص واحــد.

- وإذا كنــا نحتــاج إلــى نصــف بصلــة فقــط، يتــم تقطيــع 
الباقــي وُيجمــد لتوفيــر الوقــت عندمــا نكــون فــي عجلــة.

- ُتســتخدم مقشــرة البطاطــس بــداًل مــن الســكين لتقليــل الهــدر. وباإلمــكان عــدم 
التقشــير بالمــرة، بــل غليهــا أو شــّيها أو هرســها بالقشــرة.

- ويمكــن االحتفــاظ بقشــر البطاطــس لعمــل مقرمشــات منزليــة شــهية. وُيضــاف 
إليهــا الملــح والفلفــل ثــم ُتخبــز فــي الفــرن الســاخن.

بقــع  بهــا  البطاطــس  كانــت  إذا 
خضــراء، فــال داعــي للقلــق – ُتقطــع 
الباقــي. أكل  األجــزاء ويمكــن  هــذه 

ظهــر  قــد  البطاطــس  كانــت  إذا 
تــزال  ال  فهــي  البراعــم،  عليهــا 
صالحــة لــألكل، مــا عليــك إال قطــع 

البراعــم. تلــك 

فهــذا  البطاطــس،  تجعــدت  إذا 
يعنــي أنهــا فقــدت معظــم العناصــر 
المغذيــة بهــا، ولكنهــا ال زالــت آمنــة 

كل لــأل

العسل و الشربات46

اللبن

المكرونة السكر48

الخس

البصل

البطاطس
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- ُيمــزج الزبــادي مــع الفواكــه شــديدة النضــج وُيضــاف 
إليــه عصــا وُيجمــد )لعمــل ايــس كريــم زبــادي(.

- ُيضــاف الزبــادي الــذي يقــرب علــى انتهــاء صالحيتــه 
ــر. ــى عصائ إل

- ُتبشــر فــي صلصــة البولونيــز للمكرونــة االســباجتي 
النظــام  فــي  الخضــروات  لزيــادة  الحــارة  والصلصــة 

لألســرة. الغذائــي 

- يوضــع الجــزر القديــم أو الكرفــس الليــن فــي كــوب 
مــاء داخــل الثالجــة إلحيائــه؛

ــى الصلصــة الحــارة أو  ــة إل - ُتضــاف الطماطــم الطري
ــة؛ صلصــة المكرون

الثمــن  الرخيصــة  الموســم  خضــروات  ُتســتخدم   -
الوجبــات؛ حجــم  لزيــادة 

- ُتســتخدم الخضــروات بعــد انقضــاء أفضــل موعــد 
الســتخدامها فــي عمــل شــوربات رائعة؛والخضــروات 
القيمــة  نفــس  لهــا  الســوبرماركت  فــي  المجمــدة 

الغذائيــة مثــل الخضــروات الطازجــة.

الخضروات الزبادي

الكوسة
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البقايا من الحبوب
3.1
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بقايــا األرز البــاردة المحفوظــة فــي الثالجــة لمــدة يــوم 
أو يوميــن ال تفتــح الشــهية بالمــرة. إال أنــه بــداًل مــن 
ــا  ــل بقاي ــرة لتحوي التخلــص مــن األرز، توجــد طــرق كثي

األرز إلــى طبــق شــهي.

كيف يمكن االستفادة من بقايا األرز؟

1. ُيحفــظ فــي الثالجــة لمــدة يــوم واحــد وُيعــاد تســخينه 
مــرة واحــدة فقط!

2. ُيجمد وُيذاب طوال الليل ويؤكل ساخنًا؛
3. يتم تحويل األرز المطبوخ إلى وصفة طعام آخر؛

4. ُيستخدم إلضافة القوام للشوربة.

مدة التحضير: عشر دقائق
تكفي المكونات من شخصين إلى ثالثة أشخاص

المكونات:
- 2 كوب أرز أبيض مطبوخ
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

- بصلة صغيرة – ُمقطعة قطع رقيقة
مكعبــات  وُمقطعــة  ُمقشــرة   – متوســطة  جــزرة   -

ة صغيــر
- 2 بصل أخضر – مقطع شرائح رفيعة

- فصين ثوم – مفروم
مــرق/  مكعــب  الصويــا/  صــوص  صغيــرة  ملعقــة   -

شــوربة كــوب 
- ملعقة صغيرة سمسم )اختياري(

- بيضة  كبيرة
- 120جم/ كوب بسلة

األرز المقلي بالخضروات49

األرز

كيــف تــؤدي إعــادة تســخين األرز إلى التســمم الغذائي؟ 
العصويــة  جراثيــم  علــى  يحتــوي  قــد  النيــئ  فــاألرز 
الشــمعية وهــي البكتريــا المســببة للتســمم الغذائــي. 
وإذا  المطبــوخ.  األرز  فــي  حيــة  الجراثيــم  تبقــى  وقــد 
ُتــرك األرز فــي درجــة حــرارة الغرفــة، قــد تنمــو الجراثيــم 
وتتحــول إلــى بكتريــا. وتتكاثــر هــذه البكتريــا ويمكنهــا 
للقــئ  المســببة  )الســموم(  التكســينات  إنتــاج 

واإلســهال.

وكلمــا طالــت مــدة حفــظ األرز فــي درجة حــرارة الغرفة، 
كلمــا زاد إحتمــال إصابتــه بالبكتريــا أو التكســينات التــي 

تجعــل تنــاول األرز غيــر أمــن.

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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الطريقة:

1.فــي حالــة اســتخدام أرز مطبــوخ مــن اليــوم الســابق، ُينقــل إلــى إناء متوســط وُيكســر 
األرز باليــد إلــى حبــوب منفــردة قبــل اســتكمال العمــل. يتــم تســخين نصــف ملعقــة 

كبيــرة مــن زيــت نباتــي فــي وعــاء علــى نــار مرتفعــة حتــى يرتفــع منــه الدخــان؛

2.ُتضــاف نصــف كميــة األرز ويبــدأ الطهــو والتحريــك حتــى يصبــح لــون األرز بنــي فاتــح 
وُمحمــص ولــه ملمــس مطاطــي بعــض الشــئ، حوالــي ثــالث دقائــق؛

3.ُينقــل إلــى إنــاء متوســط وتكــرر نفــس العمليــة مــع الكميــة المتبقيــة مــن األرز 
ونصــف ملعقــة كبيــرة زيــت؛

4.ُيعــاد األرز كلــه إلــى الوعــاء وُيضغــط عليــه فــي الجوانــب مــع تــرك مســاحة فــي 
الوســط. ُتضــاف نصــف ملعقــة كبيــرة زيــت فــي هــذه المســاحة. ُيضــاف البصــل 
يليــن  حتــى  بلطــف  التحريــك  مــع  الطهــو  ويبــدأ  والثــوم  األخضــر  والبصــل  والجــزر 

وتظهــر رائحتــه، لمــدة دقيقــة تقريبــًا؛

أو أي  ليتــم خلطهــم ســويًا. وُيضــاف صــوص الصويــا  الجميــع مــع األرز  5.ُيقلــب 
بديــل لــه والسمســم وُيقلــب لتغطيتــه. وُتضــاف التوابــل حســب الرغبــة مــع الملــح 

والفلفــل األبيــض؛

6.ُيدفــع بــاألرز إلــى جانــب المقــالة وُتضــاف نصــف ملعقــة كبيــرة مــن الزيــت المتبقــي.
ُتكســر البيضــة فــي الزيــت وُتتبــل ببعــض الملــح. ُتســتخدم ملعقــة فــي خفــق البيضــة 

وكســرها إلــى قطــع صغيــرة. ويقلــب البيــض واألرز ســويًا؛

ــذوب البســلة وتنفصــل  7. ُتضــاف البســلة مــع اســتمرار التحريــك والتقليــب حتــى ت
كل حبــة أرز. وُيقــدم فــي الحــال.
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طريقــة ســهلة وشــهية وســريعة الســتعمال بواقــي 
األرز43.

مــدة التحضيــر: خمــس دقائــق/ زمــن الطبــخ: عشــر 
دقائــق

الوصفة لشخصين

المكونات:
- كوب ونصف أرز مطبوخ

- بيضة كبيرة
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا
- نصف ملعقة صغيرة قرفة

- ربع ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

1. يتــم تســخين طاســة علــى حــرارة متوســطة. وبينمــا تســخن الطاســة، ُيمــزج األرز 
مــع البيــض والفانيليــا والقرفــة والملــح فــي إنــاء حتــى يختلطــوا تمامــًا؛

2.يوضــع ثلــث كــوب مــن خليــط األرز فــي الطاســة الســاخنة. وباســتخدام ملعقــة، 
ــي 1,5ســم.  ــرة بُســمك حوال ــى تأخــذ شــكل الدائ ُتفــرد كــرة األرز حت

3.تحتــاج الفطائــر إلــى خمــس دقائــق طهــو لــكل جانــب حتــى يطهــو البيــض ويمســك 
األرز. قلــب الفطائــر قبــل الوقــت المحــدد لعــدة مــرات. عنــد قلــب الفطائــر، البــد 
قلبهــا.  محاولــة  قبــل  الملعقــة  علــى  بأكملهــا  الفطيــرة  وجــود  مــن  التأكــد  مــن 
ــاًل للذهبــي مــن الجانبيــن  ــًا مائ ــر علــى الطبــق عندمــا يصبــح لونهــا بني توضــع الفطائ

ومتماســكة؛

4.تزًين الفطائر باإلضافات المفضلة وبالهنا والشفا!

فطائر األرز50 
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المكونات:
- 750جم لحم بقري مفروم

- من كوب إلى نصف كوب من األرز
 المطبوخ )ُتستخدم بقايا األرز(

- كوب بصل – مقطع
- 3 فصوص ثوم – مفروم

- ربع كوب بقدونس – مقطع قطع صغيرة
- ربع كوب جبن مبشور )اختياري(

-  3 مالعق كبيرة كاتشب
- 4 بيضات

- نصف ملعقة صغيرة
 فلفل أبيض

- ربع ملعقة صغيرة
 فلفل أسود

- ملعقة صغيرة ملح
- ربع ملعقة صغيرة بودرة 

بصل
- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- من 2 إلى 3 كوب شوربة دجاج

 )يمكن استخدام أي شوربة(
- زيت نباتي

الطريقة:

1.فــي وعــاء كبيــر، ُيضــاف اللحــم واألرز والبصــل والثــوم والبقدونس والجبن المبشــور 
والكاتشــب والبيــض والفلفــل األبيــض والفلفــل األســود والملــح وبــودرة البصــل 

وبــودرة الثــوم؛

2.ُتخلــط كل هــذه المكونــات ســويًا حتــى تندمــج ثــم ُيصنــع منهــا كــور فــي حجــم ثمــرة 
اليوســفي؛

3.ُتمسح صينية مقاس 13*9*2 بالزيت وتوضع كور اللحم في صف متساوي؛

4.ُتطهى في الفرن لمدة عشرين دقيقة؛

الطماطــم ومــرق  ُتضــاف صلصــة  أحــد جوانبهــا،  اللحــم علــى  كــور  5.بينمــا تحمــر 
ســويًا؛ ليختلطــا  وُتحــرك  وُتســخن  الطاســة  إلــى  الدجــاج 

6.وبعــد مــرور عشــرين دقيقــة علــى كــور اللحــم فــي الفــرن، ُترفــع مــن الفــرن وُتقلــب 
وتوضــع الصلصــة عليهــا كلهــا؛

7.وُتعــاد إلــى الفــرن مــرة أخــرى وُتتــرك كــور اللحــم فــي الصلصــة لمــدة تتــراوح بيــن ربــع 
ســاعة وثلــث ســاعة أخرى.

كفتة األرز51
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المكونات:
- نصف كوب كرفس مقطع

- نصف كوب بصل مقطع
- 2 ملعقة كبيرة زبد/ سمن

- 300جــم بروكولــي مطبــوخ )يمكــن أيضــًا اســتخدام 
القرنبيــط(

- 2 كوب أرز مطبوخ
- كوب شوربة دجاج

- 2 كــوب دجــاج مطبــوخ – مقطــع )اختيــاري( - يمكــن 
اســتخدام بواقــي الدجــاج.

يمكــن تحويــل بقايــا األرز إلــى عجينــة بيتــزا خاليــة مــن 
الجلوتيــن!

المكونات:
- 3 كوب أرز مطبوخ

- بيضة
- نصف كوب جبن موتزاريال مبشورة

يمكــن تحويــل بقايــا األرز إلــى طاجــن فــي اليــوم التالــي. ويمكــن التوفيــق بيــن بقايــا 
ــك إضافــة بعــض  ــن، وكذل ــوع خضــروات فــي المخــزن، مــع شــوربة أو جب األرز وأي ن

البروتيــن. وفيمــا يلــي وصفــات ألشــهر وألــذ الطواجــن:

الطريقة:

1.لعمــل عجينــة ســريعة وســهلة للبيتــزا، ُتمــزج ثالثــة 
بيضــة مخفوقــة ونصــف  مــع  المطبــوخ  األرز  كــوب 

كــوب جبــن الموتزاريــال المبشــور؛

2.ُيضغط المزيج في صينية مستديرة؛

3.ُيخبز لمدة أربع دقائق في فرن ساخن مسبقًا؛

4.ُيترك ليبرد لمدة خمس دقائق؛

5.ُتــوزع صلصــة الطماطــم وُتــرش علــى الجبــن مــع 
غيرهــا مــن الطبقــات المفضلــة أعلــى البيتــزا؛

6.ُتعــاد البيتــزا إلــى الفــرن حتــى يســيح الجبــن لمــدة 
حوالــي ثــالث دقائــق.

الطريقة:

1. ُقلى الكرفس والبصل في الزبد في الطاسة؛

2.ُيخلط مع بقية المكونات في وعاء؛

3.يوضع في صينية مقاس 9*13؛

حتــى   أو  إلــى 60 دقيقــة  مــن 45  لمــدة  الخبــز  4.يتــم 
يغلــي.

مدة التحضير: 65 دقيقة
تكفي 12 شخصًا

عجينة بيتزا خالية من الجلوتين

طاجن األرز بالبروكولي والدجاج52
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يمكــن تحويــل األرز المطبــوخ إلــى حلــوى فــي نفــس اليــوم. بودينــج األرز )األرز باللبــن(! 
ربمــا تكــون هــذه طريقــة غيــر تقليديــة ولكنهــا شــهية للغايــة.

الطريقة:

1.ُيمــزج األرز المطبــوخ وكــوب ونصــف لبــن والملــح 
فــي وعــاء علــى نــار متوســطة. يبــدأ الطهــو والتحريــك 
حتــى يثخــن ويصبــح تماســكه كريمــي لمــدة مــن 15 إلــى 

20 دقيقــة؛

2.يتــم تحريــك نصــف كــوب اللبــن المتبقــي والزبيــب 
الذهبــي والبيضــة المخفوقــة والســكر األبيــض فــي 

خليــط األرز، مــع التحريــك المســتمر؛

3.يســتمر الطهــو حتــى تتماســك البيضــة، لمــدة مــن 
دقيقتيــن إلــى ثــالث دقائــق؛

الزبــدة  تحريــك  ويتــم  النــار،  مــن  الوعــاء  4.ُيرفــع 
البودينــج. فــي  الفانيليــا  وخالصــة 

مدة التحضير: 30 دقيقة
تكفي لعدد 4 أشخاص

المكونات:
بقايــا  )ُتســتخدم  أرز مطبــوخ  كــوب  واحــد ونصــف   -

ز( األر
-2  كوب لبن – ُيقّسم

- ربع ملعقة صغيرة ملح
-1  بيضة - مخفوقة

- ثلث كوب سكر أبيض
- ملعقة كبيرة زبد

- نصف ملعقة صغيرة فانيليا
- ثلث كوب زبيب ذهبي )اختياري(

األرز باللبن الكريمي53
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مدة التحضير: 30 دقيقة
تكفي 4 أشخاص

المكونات:
-  2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

- نصف بصلة متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة
- نصف فلفل رومي أخضر مقطع إلى قطع صغيرة

- ثلثا كوب بقايا أرز مطبوخ
- نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل

- نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- 4 ثمرات طماطن متوسطة/ كبيرة الحجم

ــة أو المفضلــة إليــك  - يمكــن اضافــة التوابــل التقليدي
ــا األرز المطبــوخ. مــع بقاي

مــن قــال أن الباذنجــان أو الكوســة يتــم حشــوهما بخليــط األرز النيــئ فقــط عنــد 
عمــل المحاشــي؟ يمكــن االســتفادة مــن بقايــا األرز المطبــوخ فــي عمــل المحاشــي 

التقليديــة مــع مــذاق مختلــف قليــاًل!

المحاشــي  فــي  المســتعملة  الخضــروات  بجميــع  الطريقــة  هــذه  عمــل  ُيمكــن 
)الكوســة والفلفــل والباذنجــان والبطاطــس والبصــل(. كمــا يمكــن ابتــكار خلطــة 
الحشــو باالســتفادة مــن األرز المطبــوخ، ولكــن يجــب التأكــد مــن طهــو جميــع اللحــوم 

المضافــة إلــى خلطــة الحشــو قبــل بدايــة الحشــو!

الطريقة:

1.ُتحضــر الطماطــم بقطــع جــزء مــن أعالهــا ثــم ُينــزع 
ثمــرة  أســفل  مــن  جــزء  ُيقطــع  الطماطــم.  قلــب 
علــى صينيــة؛ وتوضــع  ليصبــح مســتويًا  الطماطــم 

2.ُيقلــى البصــل والفلفــل الرومــي األخضــر فــي الزيــت 
حتــى يلينــا، لمــدة مــن 4 إلــى 5 دقائــق تقريبــًا. وُتضــاف 
حتــى  التحريــك  ويتــم  والبصــل،  الثــوم  وبــودرة  واألرز 

ــار؛ ــم ُيرفــع مــن الن يختلــط كل شــئ، ث

3.ُتحشى كل ثمرة طماطم بمزيج األرز والخضار؛

4.تطهــو أو ُتخبــز لمــدة مــن 12 إلــى 14 دقيقــة أو حتــى 
يتــم تســوية الطماطــم.

 محشي الطماطم )أو اي نوع 
خضروات أخري( 54
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مــدة التحضيــر: 30 دقيقــة /مــدة الطبــخ: مــن 45 إلــى 
60 دقيقــة

المكونات:
- 6 قطــع خبــز مســطح قديــم – مــن اليــوم الســابق – 
ــًا أكثــر مــن الــالزم  حيــث أن الخبــز الطــازج يكــون مرطب

بعــد الطهــو
- ثالث مالعق صغيرة ونصف زبد – مذاب

- 6 بيضات
- 1,25 كوب لبن أو كريمة سميكة لمذاق الذ

- ربع كوب سكر بودرة
- ظرف فانيليا

- كوب زبيب )اختياري(
- نصف كوب شوكوالتة بيضاء )اختياري(

إذا كان هناك خبز قديم بالمنزل وال توجد أفكار لالستفادة منه، 
فيمــا يلــي طريقــة رائعــة لتســتمتع بــه األســرة! يمكنــك أيضــًا عمــل أم علــى بالعيــش 

البلــدي أو إســتخدام فــي الفتــة أو التحويــل إلــي بقســماط للتتبيــل.

الزبيــب. كمــا يمكــن إضافــة  ُيقــدم مــع اآليــس كريــم وإضافــة  يــؤكل كمــا هــو أو 
رائــع. لمــذاق  البيضــاء  الشــوكوالتة  صلصــة 

الطريقة:

1.ُيــذاب الزبــد وُتســتخدم فرشــاة الحلــوى أو اســتخدام 
اليــد لمســح كل جانــب مــن الخبــز المســطح والطبــق 

المســتخدم فــي الَخبــز؛

ويوضــع  مثلثــات.  إلــى  المســطح  الخبــز  2.ُيقطــع 
الطبــق؛ فــي  المتعاقبــان  الجانبــان 

الكريمــة/  ومعــه  كبيــر  وعــاء  فــي  البيــض  3.ُيخفــق 
والفانيليــا؛ والســكر  اللبــن 

4.ُيسكب فوق الخبز المسطح في الطبق؛

الشــوكوالتة  و/أو  الســطح  علــى  الزبيــب  5.يوضــع 
)اختيــاري(؛ المذابــة  البيضــاء 

6.ُيتــرك ليهــدأ لمــدة ســاعة واحــدة حتــى يمتــص الخبــز 
المســطح خليــط الكاســترد؛

7.يوضــع الطبــق فــي الفــرن الــذي تم تســخينه مســبقًا 
لمــدة مــن 45 دقيقــة إلــى ســاعة. ُيتــرك حتــى يكتســب 

لونــًا ذهبيــًا ويهــدأ الكاســترد.

بودينج الخبز والزبد باستخدام الخبز القديم55

الخبز

- ُيســتخدم الخبــز القديــم لعمــل بودينــج الخبــز والزبــد أو فتــات الخبــز لوضعــه أعلــى 
طبــق المكرونــة؛

ــق. ويمكــن  ــم بوضعــه فــي المايكروويــف لمــدة عشــر دقائ ــز القدي ــد الخب - يتــم تجدي
إذابــة شــرائح مــن اللحــم المجمــد حســب الحاجــة أو ُيحمــص مباشــرًة بعــد خروجــه 

ــزر. ُيخبــط اللحــم قليــاًل قبــل تجميــده لفصــل الشــرائح عــن بعضهــا! مــن الفري
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BBC Good Food Middle East ,  2018  57

المكونات:
- 4 كوب بقايا مكرونة

- 2 كوب أوراق السبانخ/ كوب جرجير
- كوب طماطم – ُتقطع إلى مكعبات متوسطة 

- نصف كوب جبن فيتا
مقطعــة  أو  النــوى  منزوعــة   – زيتــون  كــوب  ثلــث   -

ئح ا شــر
- أوراق ريحان طازجة للتزيين ولمذاق رائع )اختياري(

- ربع كوب خل أبيض/ بلسمك
- ملح وفلفل حسب الرغبة

يمكن تقديمها ساخنة أو باردة

المكونات:
بالصلصــة  أو  ســادة   – المكرونــة  بقايــا  كــوب   2  -

ء ا لحمــر ا
- 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

- 2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
- 2 طماطم – مقطعة

- جبن موتزاريال – حسب الرغبة
أو  نصفيــن  – مقطــع  أســود  زيتــون   8 إلــى   6 مــن   -

ائح شــر
- 8 شرائح ساالمي )اختياري(

- ريحان – حسب الرغبة

سلطة المكرونة باستخدام بقايا المكرونة
الطازجــة  والخضــروات  المكرونــة  مــن  البســيطة  الســلطات  هــذه  عمــل  يمكــن 
المتوفــرة داخــل ثالجــة المنــزل لســهولة تحضيــر الطعــام فــي المســاء. األمــر يحتــاج 

بعــض اإلبــداع!

الطريقة:

ُتمــزج جميــع المكونــات فــي وعــاء كبيــر ويتــم تحريكهــا 
لتمتــزج. وُتقــدم علــى الفــور.

الطريقة:

ُتمــزج جميــع المكونــات فــي وعــاء كبيــر ويتــم تحريكهــا 
لتمتــزج. وُتقــدم علــى الفــور.

سلطة يوناني بالمكرونة56

سلطة بيتزا المكرونة57

المكرونة

shutterstock  ©,  2019

shutterstock  ©,  2019



 A l l  recipes   58

المكونات:
بقايــا  )ُتســتخدم  مســلوقة  بطاطــس  ثمــرات   5  -

) طــس لبطا ا
- 3 بيضات

- كوب كرفس مقطع
- نصف كوب بصل مقطع

- نصف كوب خيار مخلل
- ربع ملعقة صغيرة ثوم
- ربع ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة كبيرة مسطردة

- فلفل أسود مطحون حسب الرغبة
- ربع كوب مايونيز

الطريقة: 

ُتضــاف  وملــح.  مــاء  بــه  كبيــر  وعــاء  غلــي  1.يتــم 
لينــة  تصبــح  حتــى  النــار  علــى  وتظــل  البطاطــس 
ُتصفــى  تقريبــًا.  دقيقــة   15 لمــدة  متماســكة،  ولكــن 
وُتتــرك لتبــرد ثــم ُتقشــر وُتقطــع. أو ُتســتخدم بقايــا 

المســلوقة؛ البطاطــس 

ــارد.  2. يوضــع البيــض فــي مقــالة وُيغطــى بالمــاء الب
يتــم غلــي المــاء وُيغطــى ثــم ُيرفــع مــن النــار وُيتــرك 
البيــض ليهــدأ لمــدة مــن 10 إلــى 12 دقيقــة. ُيرفــع مــن 

ــم ُيقشــر وُيقطــع؛ ــرد، ث المــاء الســاخن ليب

3.وُتمــزج البطاطــس والبيــض والكرفــس والبصــل 
والفلفــل  والمســطردة  والملــح  والثــوم  والمخلــل 
والمايونيــز فــي وعــاء كبيــر. يتــم المــزج وتوضــع فــي 

الثالجــة حتــى تبــرد.

سلطة البطاطس58 

3.2

بقايا الخضروات

المايونيــز  مــع  المســلوقة  البطاطــس  بقايــا  ُتمــزج 
البطاطــس ســلطة  لعمــل  المقطــع  والبصــل 

مدة التحضير: 45 دقيقة/ مدة الطهو: 15 دقيقة
تكفي لعدد 8 أشخاص

البطاطس

63

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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أصابع البطاطس المهروسة )مقلية 
أو مخبوزة( 59

Al lrecipes  59

WRAP  60

The Reluctant Gourmet ,  2018  61

فــي علبــة محكمــة  المهروســة  البطاطــس  ُتحفــظ 
الغلــق – يمكــن عمــل فطائــر صغيــرة منهــا فــي اليــوم 
التالــي لألطفــال وقليهــا لعمــل أصابــع البطاطــس 

المهروســة

تكفي ألربعة أشخاص

المكونات:
بقايــا  )ُتســتخدم  مهروســة  بطاطــس  كــوب   2  -

المهروســة( البطاطــس 
- بيضة مخفوقة

- بصلة مقطعة مكعبات صغيرة
- نصف ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ــأي  ــرة زيــت زيتــون )يمكــن اســتبداله ب - 2 ملعقــة كبي

زيــت(

60

ُســمك  مــن  مزيــد  إلضفــاء  الشــوربة  فــي  المطبوخــة  والبطاطــس  المهروســة  البطاطــس  اســتخدام  ُيمكــن 
بة61. الشــور

والشــوربة صنــف مــرن ويمكــن التنــوع فيــه. الشــوربة الســميكة هــي الشــوربة التــي تــم إضافــة ُســمك إليهــا بطــرق 
مختلفــة. وهنــاك وســائل متعــددة لزيــادة ُســمك الشــوربة، إال أننــا ســوف نتنــاول هنــا “الشــوربات الثخينــة بفعــل 

البوريــه” ممــا يســاعد علــى االســتفادة مــن بقايــا الطعــام.

وبعــد االنتهــاء مــن عمــل الشــوربة، يتــم اســتخدام بقايــا البطاطــس المهروســة أو األرز المطبــوخ البوريــه. وهــي 
طريقــة رائعــة لالســتفادة مــن بقايــا الطعــام، كمــا أن األرز والبطاطــس لهمــا مــذاق معتــدل ولــن يؤثــر عكســيًا علــى 
مــذاق الشــوربة. ولالســتفادة مــن بقايــا البطاطــس المهروســة، ُتســخن مــع جــزء مــن مــرق الشــوربة لتخفيفهــا 
قليــاًل. ثــم يتــم خلطهــا فــي الشــوربة ببســاطة. ولالســتفادة مــن بوريــه األرز، ُيمــزج األرز المطبــوخ مــع بعــض مــن 

الســائل فــي الخــالط حتــى يصبــح لينــًا ويتــم خفقــه فــي الشــوربة62.

الطريقة:

البيضــة  ُتمــزج  ثــم.  وعــاء  فــي  البيضــة  1.ُتخفــق 
وُيضــاف  المهروســة.  البطاطــس  مــع  والبصــل 

والفلفــل. الملــح 

2.ُيســخن زيــت الزيتــون )أو أي زيــت آخــر( فــي طاســة 
متوســطة الحجــم، علــى نــار متوســطة. يوضــع خليــط 
10ســم،  فــي هيئــة دوائــر  الطاســة  فــي  البطاطــس 
وُتســّطح باســتخدام ملعقــة لبســطها بُســمك مــن 
1,5 إلــى 2ســم تقريبــًا. وُتطهــى حتــى يكتســي ســطحها 
ــى يكتســي  ــر حت ــي. ُتقلــب الفطائ الســفلي باللــون البن

ســطحها اآلخــر باللــون البنــي.

األخضــر  والبصــل  الجبــن  مــن  مزيــج  مــع  *ُتقــدم 
بــادي لز وا
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Mel ’s  Kitchen Café ,  2018  63

الطريقة:

1.داخــل إنــاء، يتــم تســخين زيــت الزيتــون وإضافــة البصــل. يبــدأ الطهــو مــع التحريــك كثيــرًا حتــى يليــن البصــل لمــدة 
مــن 4 إلــى 5 دقائــق؛

2.ُيضــاف الشــوربة والمــاء والطماطــم والريحــان والملــح والفلفــل و 700 جــم بطاطــس أو بطاطــا حلــوة. ُتغلــى 
الشــوربة وُتطهــى لمــدة 10 دقائــق؛

3.ُتضاف البطاطس وُتطهى لمدة 15 دقيقة أخرى أو حتى تلين البطاطس كلها؛

4.ُتهــرس البطاطــس فــي الشــوربة أو يتــم ضربهــا فــي الخــالط للحصــول علــى قــوام أكثــر ليونــة )باســتخدام خــالط 
محمــول باليــد أو علــى مراحــل، وُتنقــل الشــوربة إلــى الخــالط الــذي نمــأله حتــى نصفــه فقــط بالشــوربة الســاخنة(؛

ــد مــن الملــح والفلفــل حســب الرغبــة قبــل تقديمهــا فــي األوعيــة.  5.يتــم تحريــك الكريمــة وتتبيلهــا بإضافــة المزي
ــة. ــاًل مــن الكريمــة حســب الرغب ــن بالريحــان الطــازج و/أو بإضافــة قلي وُتزي

شوربة كريمة الطماطم والبطاطس بالريحان63

البطاطــس  بقايــا  باســتخدام  تــم عملهمــا  الشــوربات،  مــن  األســرة  لــدى  نوعــان مفضــالن  يلــي  وفيمــا 
وســة. المهر

نصيحة: يمكن تجميد هذه الشوربة وتعطي نتيجة رائعة!

مدة التحضير: 20 دقيقة/ مدة الطهو: 30 دقيقة
تكفي لعدد 8 أشخاص

المكونات:
- ملعقة صغيرة زيت زيتون )أو أي زيت آخر(

- نصف كوب بصل مقطع
- 6 كوب شوربة الدجاج

- 2 كوب ماء
- 800جم طماطم مقطعة مكعبات

- 2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف \ طازج
- ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة فلفل
- 700جم بطاطا )حوالي 2 من حجم كبير( – منزوعة 

القشرة ومقطعة أو مهروسة – )ويمكن استبدالها 
بالبطاطا الحلوة(

- 900جم بطاطس )من 3 إلى 4 من حجم متوسط( – 
منزوعة القشرة ومقطعة أو مهروسة

- كوب قشدة أو لبن
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Conde Nast ,  2018  64

 RDA Enthusiast  Brands ,  LLC,  2018  65

التحضير: 45 دقيقة
تكفي لعدد من 4 إلى 6 أشخاص

المكونات:
- نصف كوب بصل مفروم

- ضلع كرفس مقطع قطع رقيقة
- ثمرة جزر – مبشورة

- 2 ملعقة كبيرة زبد/ سمن
- 2 كوب مرق دجاج

- ربع ملعقة صغيرة روزماري جاف
- 2,5 كوب بطاطس مهروسة

- ملعقة صغيرة خل أبيض
- ثلث كوب بقدونس طازج مفروم

مــدة التحضيــر: 30 دقيقــة + النقــع/ مــدة الطهــو: 5 
دقائــق/ لــكل مجموعــة

تكفي لعمل 8.5 كوب

المكونات:
- 7 ثمرات بطاطس

- 1 لتر ماء بارد
- 5 مالعق صغيرة ملح

- 2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- 1.5 ملعقة صغيرة فلفل

- 1.5 ملعقــة صغيــرة بــودرة بصــل/ فلفــل حــار/ كمــون 
)اختياري(

- زيت للقلي

الطريقة:

الكرفــس  ومعــه  كبيــرة  إنــاء  فــي  البصــل  1.ُيطهــى 
والجــزر فــي الزبــد علــى نــار خفيفــة، مــع التحريــك حتــى 
تليــن الخضــروات، وُتحــرك فــي الشــوربة والروزمــاري 

ويغلــي المزيــج؛ 

حتــى  الشــوربة  فــي  تدريجيــًا  البطاطــس  2.ُتخفــق 
تغلــي مــع الخفــق باســتمرار، ويتــم تحريــك الخــل فيهــا 
وكذلــك البقدونــس والملــح والفلفــل حســب الرغبــة.

الطريقة:

1.ُتســتخدم مقشــرة الخضــار فــي تقطيــع البطاطــس 
للغايــة. توضــع فــي وعــاء كبيــر  إلــى شــرائح رقيقــة 
 30 لمــدة  وُتنقــع  والملــح.  المثلــج  المــاء  وُيضــاف 

دقيقــة؛

2.ُتصفــى البطاطــس وتوضــع علــى مناشــف ورقيــة 
الثــوم  بــودرة  ُتمــزج  حتــى تجــف. وفــي وعــاء صغيــر، 
الخليــط  ويوضــع  االختياريــة،  والبهــارات  والفلفــل 

جانبــًا؛

3.وفــي إنــاء \ طاســة، يتــم تســخين 3ســم زيــت. ثــم 
ُتقلــى البطاطــس فــي مجموعــات لمــدة تتــراوح بيــن 
مــع  الذهبــي  باللــون  تكتســي  حتــى  أو  دقائــق  و4   3

باســتمرار؛ التحريــك 

علــى  وُتصفــى  مقصوصــة  باســتخدام  4.ُترفــع 
خلطــة  الحــال  فــي  عليهــا  وُتــرش  ورقيــة.  مناشــف 

الغلــق. ُمحكمــة  علبــة  فــي  وُتحفــظ  التوابــل 

شوربة كريمة الخضار والبطاطس المهروسة64

رقائق البطاطس الشبيس المصنوعة بالمنزل65
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قبــل تقشــير البطاطــس، يجــب التأكــد مــن غســلها 
جيــدًا لتجنــب وجــود أي قــذارة علــى قشــرة البطاطس.

مدة التحضير: 5 دقائق/ مدة الطهو: 10 دقائق
تكفي لعمل من 2 إلى 4 كوب

المكونات:
- قشر البطاطس

- من 1 إلى 2 ملعقة صغيرة زيت
- ملح وفلفل – للتتبيل

- كمون وبابريكا أو بودرة فلفل حار )اختياري(

الطريقة:

1.فــي البدايــة، البــد مــن تقشــير البطاطــس باســتخدام مقشــرة البطاطــس. وربمــا 
يصبــح القشــر ســميكًا لــو اســتخدم الســكين فــي التقشــير؛

2.وال يمكــن حفــظ قشــر البطاطــس جيــدًا، لذلــك يجــب وضــع قشــر البطاطــس فــي 
صينيــة الخبــز مباشــرًة؛

3.ُيضاف الزيت على القشر وُترش التتبيلة/ التوابل عليها؛

4.ُتســتخدم اليــد فــي مــزج كل شــئ معــًا حتــى ُيغطــى القشــر كلــه بالزيــت والتتبيلــة 
بشــكل متســاوي؛

5.يجــب التأكــد أن القشــر مرصــوص فــي طبقــة مســتوية ويوضــع بعــد ذلــك فــي فــرن 
تــم تســخينه مســبقًا حتــى يتحــول لونــه إلــى البنــي قليــاًل ومقرمــش، لمــدة حوالــي مــن 

8 إلــى 10 دقائــق.

مقرمشات قشر البطاطس66
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 مدة التحضير: 10 دقائق/ مدة الطهو: 45 دقيقة
تكفي لحوالي 6 كوب مرق

المكونات:
- ملعقة كبيرة زيت

- 5 فصوص ثوم – مفروم
- 2 بصلة كبيرة – مقطعة
- 3 فروع كرفس – مقطع

- 3 ثمرات جزر – مقطع
- 8 كوب ماء

- مــن 2 إلــى 3 أكــواب بقايــا خضــروات مجمــدة )مــع 
التأكــد مــن نظافتهــا(

- 2 ورق الغار )الورا(
- بضعة أغصان من البقدونس و/أو الزعتر

الرغبــة )ال ُتضــاف فــي حالــة  - ملــح وفلفــل حســب 
الحفــظ( بغــرض  مــرق  عمــل 

ال يجــب التخلــص مــن فضــالت الخضــار! بــل تســتخدم فــي عمــل مــرق الخضــار 
ــداًل مــن التخلــص  الشــهي60. وهــو أمــر ســهل ويمكنــك االســتفادة مــن كل شــئ ب
منهــا! ويمكــن اســتخدام جميــع الخضــروات فــي الشــوربة، حيــث يتــم تقطيعهــا 

ووضعهــا فــي وعــاء الشــوربة، 

إذن مــا يجــب عملــه هــو جمــع كل هــذه البقايــا فــي أكيــاس تجميــد فــي الفريــزر وعندمــا 
تتكــون كميــة تعــادل بضعــة فناجيــن، يمكــن اســتخدامها كشــوربة خضــروات صحي.

الطريقة:

نــار  علــى  كبيــر  وعــاء  فــي  الزيــت  تســخين  1.يتــم 
؛ ســطة متو

ويبــدأ  والجــزر.  والكرفــس  والبصــل  الثــوم  2.ُيضــاف 
الطهــو حتــى تليــن المكونــات لمــدة 15 دقيقــة تقريبــًا 

مــع التحريــك باســتمرار؛

المجمــدة  الخضــروات  وفضــالت  المــاء  3.ُيضــاف 
والزعتــر؛ والبقدونــس  اللــورا  وورق 

4.تقلــل النــار ويتــم الغلــي مــع تغطيتهــا جزئيــًا لمــدة 
45 دقيقــة؛

فــي  ويوضــع  مصفــاة  خــالل  مــن  الشــوربة  5.ُيمــرر 
مــن  التخلــص  ويتــم  للحــرارة  عــازل  إنــاء  أو  وعــاء 

الصلبــة؛ األجــزاء 

6. بعدمــا يبــرد الشــوربة، ُينقــل إلــى عبــوات بالســتيك 
أو أكيــاس فريــزر محكمــة الغلــق وُيحفــظ فــي الفريــزر. 
)غالبــًا يتــم التجميــد فــي كميــات منفصلــة قدرهــا 2 
كــوب لــكل كميــة حتــى ال ُيــذاب الشــوربة كلــه فــي كل 

مــرة يلــزم اســتخدامه(.

شوربة الخضروات67

بقايا الخضروات
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باستخدام فضالت الخضار المجمدة

مدة التحضير: 10 دقائق/ مدة الطهو: 30 دقيقة
تكفي حوالي عدد 6 كوب

المكونات:
- 1 ثمرة باذنجان صغيرة

- 5 فصوص ثوم
- بصلة كبيرة

- 3 فروع كرفس – مقطعة
- 2 ثمرة جزر – مقطعة

- 2 ثمرة كوسة متوسطة
- من 1 إلى 2 فلفل أخضر

- 500جم طماطم
- من 2 إلى 3 أكواب بقايا الخضروات

 )بدون قشر – يمكن إضافة قشر الباذنجان وغير ذلك(
- عود ريحان
- 4 كوب ماء

- ملح وفلفل حسب الرغبة )ال ُتضاف في حالة
 عمل شوربة بغرض الحفظ(

الطريقة:

1.ُتضاف جميع المكونات معًا في وعاء؛
2.ُتترك لتنضج لمدة 30 دقيقة؛

3.ُتتبل بالملح والفلفل؛
4.ُتترك لتبرد وُتمزج في الخالط؛

5.ُتستخدم كصلصة مع المكرونة المطبوخة وأصناف اللحوم أو الدجاج.

صلصة الخضروات
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يمكــن بشــر أو تقطيــع الكوســة والخضــروات وغليهــا 
مــع المكرونــة، ويمكــن تفــادي رفــض األطفــال ألنــواع 
يلــي  وفيمــا  الوجبــات،  فــي  الخضــروات  مــن  معينــة 

وصفــة ذكيــة وشــهية فــي نفــس الوقــت!

مــدة التحضيــر: أقــل مــن 30 دقيقــة/ مــدة الطهــو: مــن 
30 إلــى 60 دقيقــة

تكفي لعدد من 4 إلى 6 أطباق

المكونات:
- 1 بصلة – مقطعة

- 1 ثمرة جزر – مبشورة
- 1 كوسة – يتم تنظيفها وبشرها

- 1 فلفل أحمر – منزوع البذر ومقطع شرائح رفيعة
- 500جم لحم بقري مفروم

- 4 ثمرات طماطم متوسطة – مقطعة
- 2 ملعقة كبيرة معجون )بوريه( الطماطم

خليــط  أو  مجفــف  شــائع  زعتــر  صغيــرة  ملعقــة   -
مجففــة أعشــاب 

- 1 مكعب مرق
- 1 ورق الغار )الورا(

- 1 كيس مكرونة سباجتي )أو أي نوع أخر(
- فلفل أسود مطحون حديثًا

- ملح

ــة فــي كل وجبــة حيــث أنهــا مصــدر جيــد للمعــادن والفيتامينــات   الخضــروات ضروري
وهــي أساســية للنظــام الغذائــي لألســرة.

وفيما يلي بعض الوصفات الصحية للوجبات الخفيفة:

الطريقة

1.توضــع الخضــروات فــي حلــة كبيــرة مغطــاة بكميــة 
500مــل مــاء. ُتتــرك لتغلــي لمــدة مــن 8 إلــى 10 دقائــق، 
أو حتــى يليــن البصــل والفلفــل. ُترفــع مــن علــى النــار 
ويتــم  الخــالط  إلــى  ُتنقــل  ثــم  وتبــرد،  لتهــدأ  وُتتــرك 
وُتحفــظ  جانبــًا  توضــع  لينــة.  تصبــح  حتــى  خلطهــا 

دافئــة؛

2. ُتســخن حلــة \ طاســة  علــى نــار متوســطة. وُيقلــى اللحــم بــدون زيــت لمــدة مــن 3 إلــى 5 دقائــق مــع التقليــب 
للتخلــص مــن أي كتــل كبيــرة حتــى يتحــول لونــه مــن الخــارج إلــى البنــي قليــاًل؛ )مــن الممكــن إضافــة الخصــروات علــي 

الصلصــة مباشــرتًا مــن غيــر إضافــة اللحمــة المفرومــة(

3.ُيضــاف معجــون )بوريــه( الخضــروات والطماطــم المقطعــة ومعجــون )بوريــه( الطماطــم واألعشــاب الجافــة 
إلــى الحلــة مــع التحريــك جيــدًا لمزجهــم جميعــًا. يوضــع مكعــب المرقــة عليهــا وُيضــاف ورق اللــورا. ُتتبــل بالفلفــل 

ويتــم التحريــك مجــددًا؛

4.ُتتــرك لتغلــي، ثــم ُتقلــل النــار حتــى تغلــي. يوضــع الغطــاء علــى الحلــة بــدون غلقــه تمامــًا وُتتــرك لتغلــي قليــاًل لمــدة 
تتــراوح مــن 25 إلــى 30 دقيقــة، مــع تحريــك الصلصــة أكثــر حتــى يزيــد ســمكها؛

5.في هذه األثناء، يوضع وعاء كبير من الماء المالح على النار ليغلي. وُتضاف المكرونة ليتم سواها؛

6.ُتقــدم المكرونــة الســباجيتي فــي أوعيــة وفوقهــا صلصــة البولونيــز، وُتتبــل بالفلفــل األســود والجبــن الصلــب 
المالــح.

مكرونة سباجيتي بصلصة البولونيز والخضروات68
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مدة التحضير: 10 دقائق
مدة الطهو: 30 دقيقة

تكفي لعمل مقدار من 2 إلى 4 كوب

المكونات:
- 2 بطاطا حلوة متوسطة – مقطعة شرائح رقيقة

- ملعقة كبيرة زيت نباتي
- ملعقة كبيرة نشا الذرة

- ملعقة كبيرة بودرة فلفل حار

- 2 ملعقة صغيرة بابريكا
- ملعقة صغيرة بودرة ثوم

- 2 ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 

للصلصة:
- 2 بصل أخضر – مقطع شرائح رقيقة

- 2 كوب صغير زبادي أو ثلث كوب كريمة حامضة

مــن قــال أن البطاطــس هــي الخضــار الوحيــد الــذي يمكــن االســتفادة منــه كمأكــوالت 
تســالي؟ ســبيل الوجبــة الخفيفــة؟! إليكــم بعــض الوصفــات الصحيــة مــن رقائــق 

الشــيبس المصنوعــة مــن خضــروات وفواكهــة أخــرى!

الطريقة:

1.توضع البطاطا الحلوة في الزيت حتى يغطيها بالكامل؛

2.وفــي وعــاء آخــر، ُتخفــق ســويًا التوابــل ونشــا الــذرة. ُتضــاف البطاطــس ختــى ُتغطــى 
تمامــًا بخليــط التوابل؛

3.توضــع البطاطــس علــى الصينيــة فــي الفــرن.، وُتخبــز لمــدة مــن 25 إلــى 35 دقيقــة 
حتــى تصبــح البطاطــا الحلــوة مقرمشــة  وملمســها جــاف. )ســوف تــزداد قرمشــتها 

حتــي تبــرد(؛

ــرد البطاطــا الحلــوة، يمكــن تحضيــر صلصــة التــي تقــدم مــع البطاطــا.  4m.بينمــا تب
يقطــع البصــل األخضــر فــي الزبــادي/ الكريمــة الحامضــة. وُتقــدم مــع رقائــق البطاطــا 

الحلــوة بعدمــا تبــرد.

رقائق البطاطا الحلوة69
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مدة التحضير: 20 دقيقة/ مدة الطهو: 20 دقيقة
تكفي لمقدار 8 كوب

المكونات:
- 8 ثمــرات جــزر كبيــرة )يمكــن اســتخدام جــزر قريــب 

مــن نهايــة صالحيتــة(
- ربع كوب زيت زيتون/ زيت نباتي

- ملعقة كبيرة ملح
- ملعقة كبيرة كمون مطحون
- ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

الطريقة:

الزبــدة  ورق  بوضــع  الخبــز  صينيــة  تحضيــر  1.يتــم 
جانبــًا؛ وتوضــع 

2.ٌتقطــع رؤوس الجــزر. ُيقطــع الجــزر شــرائح رقيقــة 
التقطيــع  مــع  الســميكة  الناحيــة  مــن  بــدءًا  للغايــة 
بميــل للحصــول علــى شــرائح طويلــة. ويمكــن القيــام 
اســتخدام  ُيفضــل  ولكــن  ســكين  باســتخدام  بذلــك 
الطــرف  إلــى  الوصــول  وعنــد  الخضــروات.  مقشــرة 
لحفظهــا  التقطيــع  عــن  نتوقــف  للجــزر،  الرفيــع 

الســلطة؛ أو  الشــوربة  فــي  واســتخدامها 

3.توضــع شــرائح الجــزر فــي وعــاء كبيــر وُيضــاف الزيــت 
والملــح والكمــون والقرفــة. وُتحــرك جيــدًا لتغطيتهــا 
بالكامــل. ثــم توضــع الشــرائح فــي طبقــة واحــدة علــى 

صينيــة الخبــز؛

4.ُتخبــز لمــدة مــن 12 إلــى 15 دقيقــة علــى نــار مرتفعــة 
حتــى تبــدأ األطــراف فــي االلتــواء وتصبــح مقرمشــة. 
ــى 8  ــز لمــدة مــن 5 إل ــع الشــرائح وُتخب ــم ُتقلــب جمي ث
وعندمــا  أســفل.  مــن  تتقرمــش  حتــى  أخــرى  دقائــق 
تبــرد، ُتحفــظ فــي علبــة محكمــة الغلــق لمــدة تصــل 

إلــى أســبوعين.

رقائق الجزر70

ملحوظــة: لتفــادي قلــب الرقائــق، يمكــن خبــز الرقائــق 
علــى درجــة حــرارة أقــل لمــدة 30 دقيقــة تقريبــًا. إال أنهــا 

تبــدو بشــكل أفضــل عنــد خبزهــا علــى نــار عاليــة.

مدة التحضير: 10 دقائق/ مدة الطهو: 150 دقيقة
الرقائــق  مــن  قطعــة   100 حوالــي  لعمــل  تكفــي 

لشيبســي ا

المكونات:
- 2 كوسة – مقطعة شرائح رقيقة

- 2 ملعقة كبيرة خل
- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون/ زيت نباتي

- ربع ملعقة كبيرة ملح

الطريقة:

وعــاء  فــي  والزيــت  الخــل  مــع  الكوســة  مــزج  1.يتــم 
دقائــق؛  10 لمــدة  ُتتــرك  ثــم  وُتقلــب  متوســط، 

علــى  واحــدة  طبقــة  مــن  الكوســة  شــرائح  2.ُتــرص 
2 صاجــة خبــز وورق زبــدة، ُتــرش بالملــح بالتســاوي. 
وُتخبــز لمــدة تتــراوح بيــن ســاعتين وســاعتين ونصــف 
الرقائــق  تجــف  حتــى  أو  حــرارة متوســطة  درجــة  فــي 
وُتقلــب  قليــاًل،  ذهبيــًا  لونهــا  ويصبــح  وتتقرمــش 

الرقائــق فــي منتصــف مــدة الخبــز؛

3.بعد نقلها من الفرن, ُتترك لتبرد تمامًا.

رقائق الكوسة بالملح والخل71
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بقايا الدجاج 

3.3

بعــد تنــاول دجاجــة كاملــة مشــوية علــى العشــاء، أو حتــى بضعــة أجــزاء منهــا بالعظــم، ال يجــب التخلص مــن العظام! 
فمــرق الدجــاج أســاس شــهي للشــوربات والصلصــات ويمكــن تجميــده الســتخدامه فيمــا بعــد. وفــي حالــة ضيــق 

الوقــت، يمكــن حفــظ عظــم الدجــاج فــي الفريــزر وحفظــه مجمــدًا حتــى يمكــن تحضيــر الشــوربة.

وإلى جانب عظم الدجاج، كل ما نحتاج إليه هو الماء وبعض الخضروات ذات النكهة والتتبيلة المفضلة.

يمكنــك اســتخدام الدجــاج المتبقــي فــي أطبــاق كثيــرة مثــل الشــاورما والمكرونــة فــي الفــرن و الســلطات والطواجــن 
والكفتــة. ويمكــن ايضــًا اســتخدام بقايــا الدجاجــة الكاملــة, ســوف تــري كيــف أدنــاه!

شوربة بقايا عظم الدجاج72

المكونات:
بالنســبة للعظــم الناتــج عــن دجاجــة واحــدة، ُيضــاف 

مــا يلــي:
إلــى  ومقطعــة  مقشــرة   – متوســطة  بصلــة   1  -

نصفيــن
- ضلع كرفس مقطع نصفين

- 1 ثمرة جزر متوسطة ومقطعة نصفين
- 1 ورق غار )الورا(

- 4 حبات فلفل أسود 
- عود زعتر )اختياري(

بــداًل مــن اســتعمال الخضــروات واألعشــاب أعــاله، 
يمكــن اســتخدام األطــراف مــن بقايــا مــا تــم طبخــه. 
مــرق  إلــى  إلضافتهــا  تصلــح  الفضــالت  هــذه  فــكل 

الدجــاج:

• أوراق الكرفس
• أوراق الجزر وأطراف الجذور

• سيقان البقدونس
• األجزاء الخضراء من الكراث

• أطراف وقشر البصل
•  جــذور الزعتــر والبردقــوش الشــائع المتبقيــة بعــد 
األعشــاب  عــن  االبتعــاد  )يجــب  األوراق  تقطيــع 
القويــة مثــل الروزمــاري والمريميــة والكســبرة، ألنهــا 
كلهــا ســتضيف نكهــة قويــة أكثــر مــن الــالزم لبقيــة 

المكونــات(.
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الطريقة:

1.توضــع الخضــروات واألعشــاب االختياريــة وعظــم 
ــر، وُتغطــى بالمــاء؛ الدجــاج فــي وعــاء كبي

عند التجميد:

- ُتتــرك الشــوربة لتبــرد قليــاًل )لمــدة ال تتعــدى نصــف 
الســاعة( قبــل نقلهــا إلــى الفريــزر؛

تعتمــد  المــكان،  لتوفيــر  جيــدة  طريقــة  وهنــاك   -
علــى وضــع الشــوربة فــي أكيــاس بالســتيك للفريــزر 

الفريــزر؛ فــي  مســطحة  ووضعهــا 
 4 لمــدة  الفريــزر  فــي  الدجــاج  عظــم  مــرق  ُيحفــظ   -
أن  إال  المــدة  تلــك  بعــد  أمــن  يكــون  أشــهر. ســوف 

ســيتغير. مذاقــه 

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 

2.وُتتــرك لتنضــج، وال يتــم غلــي الشــوربة وإال أصبــح 
بعــض  إال  حتــى ال تظهــر  النــار  ُتقلــل  لونــه مغيمــًا. 

الفقاعــات علــى الســطح بينمــا ينضــج الشــوربة؛

3.يتــم الطبــخ بــدون غطــاء وُيمــأل بالمــاء الســاخن 
المغلــي لمــدة تتــراوح بيــن 6 و8 ســاعات إذا لــزم األمر؛

4.ُتصفــى مــن خــالل مصفــاة. ُيجفــف الجــزء العلــوي 
مــن عظــم الدجــاج بورقــة نظيفــة أو منشــفة قمــاش 
طبقــة  إزالــة  ويتــم  ُيبــرد  أو  الزائــدة  الدهــون  إلزالــة 
الدهــون التــي تتخثــر علــى الجــزء العلــوي مــن الشــوربة 

المبــردة.

ملحوظــة: عنــد تحضيــر مــرق مــن العظــم، يُضــاف 
بعــض الخــل إلــى المــاء. لــن يظهــر مــذاق الخــل 
فــي المنتــج النهائــي، ولكنــه يســاعد علــى إفــراز 
فائــدة  يعــزز  ممــا  العظــن  مــن  الكالســيوم 

بة. الشــور
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بقايا الفواكه

3.4
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يمكــن اســتعمال التفــاح الــذي بــة كدمــات أو مجمــد 
أو متبقــي فــي عمــل كعكــة التفــاح المفتتــة اللذيــذة.

مدة التحضير: 30 دقيقة
تكفي لعدد 6 أشخاص

ربمــا نتســاءل عــن كيفيــة إســتعمال فــي نصــف التفاحــة التــي لــم نتناولهــا أو أصابــع 
يمكــن  التــي  الوصفــات  بعــض  يلــي  الــالزم. وفيمــا  مــن  أكثــر  التــي نضجــت  المــوز 

تنفيذهــا فــي المطبــخ:

كعكة التفاح المفتتة )باستخدام بقايا التفاح(74

المكونات:
- من 3 إلى 4 ثمرات تفاح

- نصف كوب سكر
- كوب دقيق 

- ثلث كوب زبد – في حرارة الغرفة

الطريقة:

1.في حالة الطهو مباشرًة بعد التحضير، يجب تسخين الفرن مسبقًا.
ملحوظــة: يمكــن عمــل الكعكــة )الخطــوة 4( ثــم طهوهــا فــي وقــت الحــق. وفــي هــذه الحالــة، ُتحفــظ فــي الثالجــة أو 

الفريــزر؛

2.يجــب تحضيــر التفــاح أواًل. ُيمــأل اإلنــاء الكبيــر بالمــاء حتــى نصفــه، ثــم ُيقشــر التفــاح وُينــزع قلبــه وُيقطــع إلــى كتــل 
كبيــرة مــن 1 إلــى 2ســم. ويوضــع فــي اإلنــاء حتــى ال يفســد؛

3.ُيصفــى المــاء بالكامــل مــن اإلنــاء، وُيضــاف عــدد 2 ملعقــة كبيــرة مــن المــاء وربــع كــوب ســكر، ويوضــع علــى نــار 
ــًا، يوضــع فــي طبــق  يصلــح للفــرن؛ متوســطة. يتــم الغلــي حتــى يصبــح التفــاح طريــًا. وعندمــا يصبــح التفــاح طري

4.يوضــع الدقيــق علــى باقــي كميــة الســكر فــي وعــاء مــزج. ُيضــاف الزبــد وُتســتخدم اليــدام فــي مــزج كل شــئ ســويًا 
حتــى يشــبه المزيــج فتــات الخبــز الكبيــرة. ويوضــع المزيــج بشــكل متســاو فــوق التفــاح المطهــو؛

5.فــي حالــة صنــع الكعكــة مســبقًا، ُتغطــى بغــالف بالســتيك وُتتــرك لتبــرد فــي درجــة حــرارة الغرفــة قبــل وضعهــا 
فــي الثالجــة/ الفريــزر. عندمــا يحيــن وقــت الطهــو، توضــع الكعكــة فــي الفــرن الــذي تــم تســخينه مســبقًا ولمــدة 30 
دقيقــة. وال توجــد مشــكلة إن لــم تكــن الكعكــة لهــا مظهــر ناضــج تمامــًا، إذ أنهــا غالبــًا مــا تكــون قــد نضجــت! وتــؤكل 

ســاخنة عقــب خروجهــا مــن الفــرن.

ملحوظة: يمكن إضافة ملعقة آيس كريم فوق الكعكة، وسيكون الطعم رائعًا!

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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يختلــف قــوام وطعــم صلصــة التفــاح حســب نــوع التفــاح المســتخدم فــي تحضيرهــا، إال أن كل أنــواع التفــاح تصلــح 
لالســتعمال! ال يتــم التخلــص مــن التفــاح المصــاب بكدمــات، إذ يمكــن تحويلــه إلــى صلصــة تفــاح ُمحلــى أو غيــر 

ــى، ويصلــح لحشــو الحلــوى والساندويتشــات! ُمحل

صلصة التفاح )باستخدام بقايا التفاح(74

مدة التحضير: 30 دقيقة
ينتج مقدار من 5 إلى 6 برطمان صغير

المكونات:
- 8 ثمــرات تفــاح كبيــرة – مقشــرة ومنزوعــة القلــب 

ومقطعــة إلــى شــرائح ســميكة
- نصف كوب ماء

- 2 ليمون مقطع شرائح
- نصف كوب سكر )الكمية إختياري(
- ثمن ملعقة صغيرة جوزة الطيب

- ربع ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة:

1.ُيمــزج التفــاح مــع المــاء وشــرائح الليمــون فــي إنــاء كبيــر. يبــدأ الطهــو بــدون وضــع الغطــاء لمــدة 10 دقائــق أو حتــى 
يصبــح التفــاح صلصــة بشــكل جزئــي وبــه بعــض القطــع مــن التفــاح؛

2.تتــم المتابعــة عــن قــرب والتحريــك كثيــرًا حتــى ال يحتــرق. البــد أن تكــون صلصــة التفــاح ســميكة وُيضــاف المــاء 
عنــد اللــزوم؛

3.يمكن ترك الصلصة بها كتل أو نضع التفاح والليمون في الخالط أو مصفاة؛

4.يوضــع الســكر حتــى الحصــول علــى التحليــة المطلوبــة، ولعمــل صلصــة تفــاح غيــر محــالة، ال يوضــع ســكر ويتــم 
االكتفــاء بنــوع التفــاح المحلــى بشــكل طبيعــي؛

5.ُتضاف القرفة وجوزة الطيب؛

6.ُتقدم دافئة أو باردة. وُتغطى وُتبرد البقايا لمدة تصل إلى أسبوع.

للتجميــد: ُتضــاف التوابــل بمعــدل ضعــف الكميــة المحــددة، حيــث أنهــا تفقــد نكهتهــا أثنــاء التجميــد. وتوضــع فــي 
الثالجــة حتــى تبــرد. وتعبــأ صلصــة التفــاح البــاردة فــي علــب الفريــزر الصلبــة.

الســتخدامها: ُتــذاب فــي الثالجــة طــوال الليــل أو فــي مــاء بــارد لمــدة 3 ســاعات. ويمكــن تجميدهــا لمــدة تصــل إلــى 
عــام.

للتعليــب: ُتعبــأ صلصــة التفــاح الســاخنة فــي برطمانــات نظيفــة، وُتتــرك مســافة 1.5ســم أعلــى البرطمــان خاليــة. 
وُيغلــق جيــدًا وُيتــرك لمــدة 12 ســاعة علــى الــرف حتــى يصــدر صــوت فرقعــة مــن الغطــاء ثــم يتــم وضعــة فــي الثالجــة.

Univers ity  of  I l l inois  Board of  Trustees ,  2018  74
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الرقائــق المصنوعــة مــن الفاكهــة ُتعتبــر وجبــة خفيفــة خاليــة مــن الجلوتيــن ومغذيــة! 
وفيمــا يلــي نوعــان مفضــالن مــن الرقائــق:

مــدة التحضيــر: 5 دقائــق/ مــدة الطهــو: مــن 2 إلــى 3 
ســاعات

هذه الطريقة تنتج عدد 2 كوبان

المكونات:
- عدد 2 ثمرة تفاح – مقطعة شرائح رقيقة

- 2 ملعقة صغيرة سكر
- نصف ملعقة صغيرة قرفة

مــدة التحضيــر: 10 دقائــق/ مــدة الطهــو: مــن 1.5 إلــي 
3 ســاعات

المكونات:
مقطعــة   – وصلبــة  ناضجــة  مــوز  أصابــع   10 عــدد   -

رقيقــة شــرائح 
- عصير 3 ليمونات حامضة

رقائق التفاح75

رقائق الموز76

الطريقة:

1.توضــع شــرائح التفــاح فــي وعــاء وُتــرش بالســكر 
لتمتــزج؛ تقليبهــا  ويتــم  والقرفــة. 

2.توضــع شــرائح التفــاح علــى صفيحــة الخبيــز بحيــث ال 
يتقاطــع التفــاح. يتــم الطهــو لمــدة مــن ســاعتين إلــى 
ثــالث ســاعات فــي فــرن يتــم تســخينه مســبقًا، ويتــم 

تقليــب التفــاح فــي منتصــف المــدة؛

بالليونــة.  االحتفــاظ  مــع  تجــف  حتــى  الطهــو  3.يتــم 
وُتقــدم.

الطريقة:

1.ُيغطى صينية الخبيز بورق األلومنيوم ومسحه قلياًل بالزيت؛

2.يوضع الموز في عصير الليمون؛

3.ُيرص الموز من طبقة واحدة على صينية الخبيز التي تم تحضيرها؛

4.يســتمر الطهــو لمــدة ســاعتين فــي فــرن تــم تســخينه مســبقًا، وُتقلــب الشــرائح باســتخدام ملعقــة مســطحة 
معدنيــة ويســتمر الخبــز لمــدة ســاعة نصــف أخــرى، أو لحيــن الحصــول علــى القرمشــة المطلوبــة؛

5.ُترفع الرقائق من الفرن وُتنقل إلى رف سلك لتبرد؛

6.ُتبرد تمامًا. وكلما طالت مدة التبريد، كلما زادت قرمشتها. وُتحفظ في علبة محكمة الغلق.
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يوجــد كثيــر مــن األصنــاف اللذيــذة التــي يمكــن طهوهــا 
باســتخدام المــوز شــديد النضــج، وأقصــد بــه أصابــع 
أحــد  أكلهــا.  فــي  أحــد  يرغــب  ال  التــي  اللينــة  المــوز 
الوصفــات الســهلة واألكثــر انتشــارًا هــي اســتخدام 
المــوز الناضــج فــي عمــل خبــز المــوز )أو كعكــة المــوز(.

مدة التحضير: 20 دقيقة/ مدة الطهو: 60 دقيقة
هــذه الطريقــة تنتــج 8 شــرائح مطهــوة فــي صفيــح 
الخبــز أو 12 شــريحة مطهــوة فــي قالــب الكيــك كمــا 

يتضــح مــن الصــور.

المكونات:
- 7 مالعق كبيرة زبد/ زيت

- 7 مالعق كبيرة سكر أبيض/ بني
- بيضة

- 4 أصابع موز ناضجة أكثر من الالزم – مهروسة
- 3 كــوب صغيــر زبــادي أو 2 كبيــر )يمكــن اســتخدام 
نكهــات أخــرى مثــل زبــادي جــوز الهنــد أو الشــوكوالتة 

لنكهــات أخــرى(
- كيس فانيليا

- 1.5 كوب دقيق
- ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- ربع ملعقة صغيرة ملح

الهنــدي  الجــوز   – ُيفضــل  - نصــف كــوب مكســرات 
ي( )اختيــار

خبز الموز باستخدام أصابع الموز الناضج )كعكة الموز( 77

الطريقة:

1.ُيسخن الفرن مسبقًا؛

2.ُتدهن صفيحة الخبز/ أو قالب الكيك بالزيت؛

3.ُيخفق الزبد/ الزيت والسكر معًا للحصول على قوام كريمي، ثم ُيضاف البيض ويستمر الخفق حتى يلين؛

4.ُيضاف الموز المهروس والزبادي والفانيليا؛

5.ُينخل سويًا الدقيق والبيكربونات والقرفة والملح وُيخفق تدريجيًا في مزيج الموز؛

6.وأخيرًا يوضع الجوز الهندي )اختياري(؛

7.يتم الطهو لمدة ساعة تقريبًا حتى يمكن غرز سكين وخروجه نظيفًا.
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ــة التــي  ــه يســاعد علــى التحكــم فــي الســعرات الحراري ضبــط الكميــات أمــر مهــم ألن
نســتهلكها. وهــذا يعنــي أن نتنــاول الطعــام الــذي يحتاجــه الجســم بــداًل مــن اإلفــراط 
ــه فــي  ــار أن نتناول ــذي نخت ــر! الكميــة هــي مقــدار الطعــام ال ــدون تفكي فــي الطعــام ب

الوجبــة، ســواء فــي المطعــم أو فــي المنــزل78.

وربمــا يكــون مــن الصعــب قيــاس كل كميــة طعــام نأكلــه. إال أنــه توجــد وســائل 
بســيطة لقيــاس كميــات الطعــام باســتخدام اليديــن أو أشــياء نجدهــا حولنــا بصفــة 

عامــة.

أهميــة  نولــي  أن  البــد  جيــدة،  علــى صحــة  وللحفــاظ 
لكميــة الطعــام تمامــًا مثلمــا نهتــم بنوعيــة الطعــام. 
الكميــات  تجديــد  فــي  يســاعد  التالــي  والجــدول 

وألطفالــك80. لــك  الســليمة 

قبضة يد أو يد مضمومة = كوب

طرف اإلبهام = ملعقة صغيرة
ملعقة كبيرة = 3 مالعق صغيرة

نجدها حولنا بصفة يومية 79
راحة اليد = ُتستخدم للحوم واألسماك والدجاج

كرة تنس = نصف كوب فاكهة وخضروات

 NIDDK   78

Iowa Department of Public Health  79

N IDDK  80

المصدر: إدارة الصحة العامة في والية أيوا
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الجدول 1-4 كميات الطعام المطبوخ التي يوصى بها لجميع األعمار

كميــة الطعــام المطبــوخ – 
للبالغيــن

األرز )األبيــض – البنــي – 
البســمتي(

مــن 2 إىل 3 ملعقة
 كبيرة

مــن 1 إىل 2 ملعقة
 كبيرة

مــن 2 إىل 3 ملعقة 
كبيرة

1 وسط 2 ملعقة كبيرة الزبادي
3 مالعق 

كبيرة

3 مالعق كبيرة مــن 1 إىل 2 ملعقة
 كبيرة

اللوبيا/ العدس
4 مالعق 

كبيرة

مــن 2 إىل 3 ملعقة 
كبيرة

مــن 1 إىل 2 ملعقة
كبيرة

المكرونة
من 2 إىل 3 
ملعقة كبيرة

مــن 2 إىل 3 ملعقة 
كبيرة

مــن 1 إىل 2 ملعقة
كبيرة

الكينوا
من 2 إىل 3 
ملعقة كبيرة

حجم علبة كبريت 
صغيرة

حجم نصف علبة
كبريت صغيرة

حجــم علبة كبريت صغيرةالجبن

2 وسط 1 وسط 1 وسطالبيض

البالغين مثل  كوب من صغير إىل
 وسط

كوب وسطاللبن )كامل الدســم(

البالغين مثل  من 1 إىل 2 شــريحة 
رقيقة

اللحــم البقــري – النيئ
من 2 إىل 3 شــرائح 

رقيقــة/ حجم راحة اليد

البالغين مثل  من 1 إىل 2 شــريحة
رقيقة

الدجاج
من 2 إىل 3 شــرائح 

رقيقــة/ حجم راحة اليد

المنتج
 4 مــن  الطفــل 
ســنوات  10 إلــى 

إلــى   11 مــن  الطفــل 
ســنة  18

قطعة واحدة بحجم 
راحة يد الطفل

قطعة واحدة بحجم 
راحة يد الطفل

التونــة )معلبة(
قطعــة واحدة بحجم راحة 

اليد

البالغين مثل  قطعة واحدة بحجم 
راحة يد الطفل

السمك )األبيض(
قطعــة واحدة بحجم راحة 

اليد
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https://www.lovefoodhatewaste.com/portion-planner - 2018 – المصدر: برنامج العمل المتعلق بالموارد المائية

يمكنك اتباع النصائح التالية للتحكم في كميات الطعام التي تتناولها في المنزل:

• ال تأكل من الكيس. حيث أن هذا من شأنه إغواءك باإلفراط في تناول الطعام؛

• ضــع الطعــام فــي أطبــاق أصغــر. تنــاول الطعــام فــي طبــق الحلــو بــداًل مــن الطبــق العــادي. اتــرك األطبــاق الرئيســية 
المطبوخــة فــي المطبــخ حتــى تنتقــل لوضــع الطعــام فــي طبقــك الشــخصي.. حيــث أن وضــع الطعــام بعيــدًا عــن 

متنــاول يــدك وبعيــدًا عــن نظــرك ســوف يجعــل مــن الصعــب عليــك اإلفــراط فــي كميــة الطعــام؛

• البــد أن يحتــوي نصــف الطبــق علــى خضــروات خضــراء. وُيقســم النصــف اآلخــر مــا بيــن مصــادر البروتيــن خاليــة 
الدهــن والحبــوب الكاملــة. حيــث أن امتــالء نصــف الطبــق بالخضــروات الخضــراء قبــل وضــع بقيــة الطبــق األول 

ُيعتبــر أســهل الطــرق للتحكــم فــي كميــة البروتيــن؛

• ال تتنــاول األكل بــدون تفكيــر. عندمــا تتنــاول وجبــة خفيفــة أثنــاء مشــاهدة التلفــاز أو أثنــاء القيــام بأنشــطة أخــرى، 
ســيكون ذهنــك مشــتتًا وربمــا تفــرط فــي تنــاول الطعــام. يجــب تنــاول الطعــام علــى الطاولــة، وتركــز انتباهــك فــي 

الطعــام الموجــود أمامــك حتــى تحــدد متــى تشــعر بالشــبع؛

ــة  ــاول وجب ــات، تن ــن الوجب ــك. وإذا شــعرت بالجــوع مــا بي ــات إذا رغبــت فــي ذل ــن الوجب ــات الخفيفــة بي ــاول الوجب • تن
خفيفــة تكــون مغذيــة وغنيــة باألليــاف مثــل قطعــة فاكهــة أو طبــق ســلطة صغيــر أو طبــق شــوربة. فالوجبــة 

الخفيفــة ســوف تمــأل بطنــك حتــى ال تــأكل أكثــر مــن الــالزم فــي الوجبــة الرئيســية التاليــة81.

U.S Nat ional  L ibrary of  Medic ine ,  2018  81

كميــة الطعــام المطبــوخ – 
للبالغيــن المنتج

 4 مــن  الطفــل 
ســنوات  10 إلــى 

إلــى   11 مــن  الطفــل 
ســنة  18

البالغين مثل  من 1 إىل 2 شــريحة 2 شريحة )وسط(الخبز

البالغين مثل  مــن 1 إىل 2 ملعقة كبيرة الجزر
2 مالعق كبيرة 

مضغوطة

البالغين مثل  1 من صغيرة إىل وســط 1 وسطالطماطم

البالغين مثل  مــن 1 إىل 2 ملعقة كبيرة السبانخ
3 مالعق كبيرة 

مضغوطة

2.5 قطعة بحجم 
البيضة 1.5 قطعــة بحجم البيضة 3 قطــع بحجم البيضةالبطاطس )مســلوقة(

مــن 2 إىل 3 ملعقة 
كبيرة مــن 1 إىل 2 ملعقة كبيرة الفلفل الرومي

3 مالعق كبيرة 
مضغوطة

1 ثمرة تفاح وسط 1 ثمرة تفاح وسط 1 ثمرة تفاحالتفاح
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 بطاقات توضح أفضل تاريخ لالستهالك وتاريخ
انتهاء الصالحية

نصائح هامة لاللتزام بتلك التواريخ:

أفضــل تاريــخ لالســتهالك  الــذي يحمــل  الطعــام 
صالــح  هــو  وبالتأكيــد  األجــل.  طويــل  يكــون 
لالســتهالك، ولكــن ربمــا ال يكــون فــي أفضــل حــال لــه 
ــى جــودة  ــخ تشــير إل ــخ. فهــذه التواري ــك التاري بعــد ذل
الطعــام وليــس ســالمته. إال أن الطعــام الــذي يحمــل 
تاريــخ انتهــاء الصالحيــة البــد مــن تناولــه قبــل ذلــك 
التاريــخ أو تجميــده أو التخلــص منــه. فهــذه التواريــخ 
حتــى  الطعــام  تنــاول  ويمكــن  الســالمة.  إلــى  تشــير 
حلــول ذلــك التاريــخ ولكــن ليــس بعــده، حتــى وإن بــدا 
الطعــام ورائحتــه مقبوليــن. والبــد مــن اتبــاع تعليمــات 

الحفــظ الموضحــة علــى العبــوة علــى الــدوام.

- إلطالــة مــدة صالحيــة الطعــام لمــا بعــد تاريــخ صالحيتــه، يتــم تجميــده قبــل ذلــك التاريــخ وإذابتــه واســتهالكه خــالل 

24 ســاعة؛

- بالنســبة لألغذيــة التــي تحمــل أفضــل تاريــخ لالســتهالك، يكــون مــن المناســب إعمــال العقــل للتحقــق مــن ســالمة 

الطعــام لــألكل، ولكــن بالنســبة لألغذيــة التــي تحمــل تاريــخ صالحيــة، فااللتــزام بالتاريــخ هــو بحــق الطريقــة الوحيــدة 

اآلمنــة – أو يمكــن تجميــد الطعــام بحــد أقصــى حتــى حلــول ذلــك التاريــخ؛

- يجــب ترتيــب وفــرز مكونــات الثالجــة. هــذا األمــر ال يســتغرق وقتــًا طويــاًل وســوف يحفــظ الطعــام! ويتــم تغليــف أي 

طعــام يتبقــى نصفــه  فــي العلبــة مثــل الجبــن وشــرائح اللحــوم أو الســجق حتــى ال تجــف. وضــع الطعــام األقــدم فــي 

مقدمــة الثالجــة حتــى يتــم اســتهالكه أواًل؛

- معظــم العبــوات تحمــل تعليمــات توضــح لــك مــدة صالحيــة الغــذاء لــألكل بعــد تاريــخ فتــح العبــوة. وإن لــم يكــن 

بإمكانــك االنتهــاء مــن تنــاول الطعــام خــالل ذلــك الوقــت، قــم بتغليفــه ووضــع بطاقــة عليــه وتجميــده لتناولــه فــي 

وقــت آخــر؛

- يجــب مراجعــة تواريــخ “الصالحيــة” المدونــة علــى األغذيــة وتحديــد موعــد طبخهــا. وإن لــم تكــن تعتــزم تناولهــا، قــم 

بتغليفهــا جيــدًا وضــع عليهــا بطاقــة وجمدهــا فــي الفريــزر؛

- كثيــر مــن أغذيــة الحفــظ فــي الخزانــات مثــل البســكوت والمكســرات والفواكــه المجففــة والمقرمشــات والرقائــق 

والكيــكات لديهــا أفضــل تاريــخ لالســتهالك. وتذكــر أنــه مــن المأمــون تنــاول الطعــام حتــى بعــد ذلــك التاريــخ، وكثيــر 

مــن هــذه األغذيــة يمكــن تجميدهــا إلطالــة مــدة صالحيتهــا؛

- يمكــن توفيــر األغذيــة المجففــة مثــل الرقائــق التــي يمكــن أن يتغيــر طعمهــا قليــاًل إن لــم تــؤكل فــي غضــون يوميــن 

ــى اســتعادة القرمشــة  ــق ســوف يســاعدها عل ــخ فتــح عبوتهــا – فــإن تســخينها فــي الفــرن لبضعــة دقائ مــن تاري

عندمــا تبــرد.

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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إن تقديــم الكميــة المناســبة مــن الطعــام كل يــوم عنــد كل وجبــة يعــود عليــك وعلــى أســرتك بالفائــدة ألســباب 
عديــدة، منهــا: حيــاة صحيــة أكثــر لــك وألســرتك مــن خــالل تنــاول وجبــات صحيــة متوازنــة، واالبتعــاد عــن زيــادة الــوزن، 
وتوفيــر المــال مــن خــالل شــراء مــا يحتاجــه جســمك بالفعــل، وخفــض الهــدر الغذائــي ألنــك ســوف تشــتري وتحضــر 

وتطبــخ وتقــدم فقــط مــا تأكلــه.

وفيمــا يلــي بعــض اإلجــراءات الرئيســية الالزمــة لتغييــر مجــرى الحيــاة، حتــى تعيــش أنــت وأســرتك حيــاة 
أفضــل:

- تناول وجبات صحية ومتوازنة كل يوم وتتضمن أصناف من المجموعات الغذائية الخمس؛
- خفض كمية الملح والسكر التي يتم تناولها؛

- إدراك معنى الدهون المشبعة؛
- يجــب المحافظــة علــى ترطيــب الجســم علــى الــدوام – البــد مــن التأكــد مــن شــرب كميــة كبيــرة مــن المــاء فــي اليــوم 

)موصــي عــدد ثمانيــة أكــواب يوميــًا(!

بأصنــاف  االســتمتاع  هــو  الجيــد  الغــذاء  وراء   لســر 
األطعمــة المغذيــة مــن كل المجموعــات الغذائيــة 
الخمــس. وتنضــم األغذيــة ســويًا ألنهــا تقــدم كميــات 
لهــذه  األساســية  المغذيــة  العناصــر  مــن  مماثلــة 
المجموعــة الغذائيــة. علــى ســبيل المثــال، العناصــر 
اللبــن  تضــم  التــي  الغذائيــة  للمجموعــة  المغذيــة 
الكالســيوم  تتضمــن  والبدائــل  والجبــن  والزبــادي 
الفواكــه مصــدرًا  ُتعتبــر مجموعــة  بينمــا  والبروتيــن، 

جيــم. الفيتاميــن  وباألخــض  للفيتامينــات  جيــدًا 

للصحــة  األساســية  بالشــروط  الوفــاء  أجــل  ومــن 
مــن  كل  مــن  أنواعــًا  تنــاول  مــن  البــد  الجيــدة، 
الواقــع،  الغذائيــة عنــد كل وجبــة. فــي  المجموعــات 
مــن كل  بعــض األطعمــة  تنــاول  إلــى  تحتــاج فقــط 

أســبوعيًا. مرتيــن  غذائيــة  مجموعــة 
الغذائيــة الخمــس  ولنلــق نظــرة علــى المجموعــات 
التــي  الخيــارات  ووفــرة  المذهــل  التنــوع  ونكتشــف 

المجموعــات. تلــك  تقدمهــا 

الخضروات
 والبقوليات

البروتين
)حيواني أو نباتي(

منتجات األلبان

الفاكهة

الحبوب

 المجموعات الغذائية
الخمس
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جيــد  ومصــدر  المغذيــة82  بالعناصــر  غنيــة  البقوليــات  ذلــك  فــي  بمــا  الخضــروات، 
للمعــادن والفيتامينــات )مثــل المغنيســيوم  وفيتاميــن جيــم والحامــض الفوليــك( 
واألليــاف الغذائيــة ومجموعــة مــن المــواد الكيميائيــة الغذائيــة ومنهــا الكاروتيــن.
وتأتــي الخضــروات مــن األجــزاء المختلفــة مــن النبــات، بمــا فــي ذلــك األوراف والجــذور 
والدرنــات والزهــور والجــذوع والبــذور والبراعــم. وعلــى الجانــب اآلخــر، فالبقوليــات 
ــا، وفــي  ــر الناضــج مثــل البســلة والفاصولي ــذور النبــات وتــؤكل فــي شــكلها غي هــي ب

ــا الجافــة والعــدس والحمــص. شــكلها الناضــج مثــل البســلة والفاصولي

ويمكــن تقســيم الخضــروات إلــى مجموعــات مختلفــة، وكل مجموعــة تقــدم العناصــر 
المغذيــة الخاصــة بهــا. والمجموعــات الفرعيــة الرئيســية للخضــروات موضحــة فــي 

الشــكل 6-1:

مــن المهــم تنــاول أنــواع مختلفــة مــن الخضــروات كل يــوم مــن كل من مجموعــات الخضروات 
الرئيســية. حيــث أن ذلــك يضمــن حصــول الجســم علــى جميــع الفوائــد الصحيــة مــن التشــكيلة 
الملونــة التــي يتناولهــا. يجــب أن يــأكل معظــم البالغيــن خمــس وجبــات علــى األقــل مــن 
مجموعــات الخضــروات كل يــوم. وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة التــي توضــح مــا تعادلــه كل وجبــة:

الخضروات والبقوليات

الشكل 1-6 مجموعات الخضروات: 

Eat for Health »المصدر: جمعه مؤلف من واقع بيانات »تناول الطعام من أجل الصحة

SA Health ,  2012  82

الخضروات ذات 
البذور/األنبوب/

البصلة

خضروات أخرىالبقوليات

الكرفس
الكوسة
اليقطين
الباذنجان

الفلفل الحلو
عيش الغراب

الخيار
البامية
القرع

البسىل
الفاصوليا

البطاطس
البطاطا الحلوة

القلقاس
الجزر
البنجر
البصل
الكراث
الثوم
اللفت

األخضر الداكن أو 
العائلة الكرنبية

البروكلي
الكرنب

القرنبيط
الخس
السبانخ

 الفاصوليا البيضا
الحمص
العدس
الفول
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المهــم  مــن  لذلــك  مختلفــة،  بطــرق  أجســامنا  مســاعدة  المختلفــة  للخضــروات  يمكــن 
اختيــار أنواعــًا مختلفــة منهــا. وجميــع الخضــروات تقــدم فيتاميــن جيــم، إال أن الفلفــل الحلــو 
والبروكولــي والقرنبيــط والكرنــب والطماطــم باألخــص مرتفعــة الفيتاميــن جيــم. ومعظــم 
الخضــروات ترتبــط بخفــض مخاطــر اإلصابــة بأنــواع معينــة مــن الســرطان. والخضــروات 
الخضــراء )بمــا فــي ذلــك بعــض خضــروات الســلطة( والبنجــر والقرنبيــط والهليــون والبســلة 
والفاصوليــا الجافــة والعــدس مصــدر جيــد للفــوالت. وُيعتقــد أن الخضــروات مــن العائلــة 
الكرنبيــة )مثــل البروكولــي والكرنــب والقرنبيــط( بهــا مركبــات تمنــح الحمايــة مــن بعــض أنــواع 
الســرطان. وُيعتقــد أيضــًا أن األليــاف فــي الخضــروات )والفاكهــة( تخفــض مخاطــر اإلصابــة 

بالســرطان.

البــد أن تكــون الخضــروات النشــوية مثــل البطاطــا الحلــوة والقلقــاس والــذرة الحلــوة جــزءًا 
فقــط مــن مقــدار الخضــروات التــي تتناولهــا يوميــًا، حيــث أنهــا مرتفعــة الطاقــة عــن غيرهــا مــن 
الخضــروات. وجديــر بالذكــر أنــه فــي حالــة تنــاول البطاطــس فــي هيئــة رقائــق مقرمشــة، ُتعتبــر 
باألحــرى غــذاء  تقديــري83 وليــس وجبــة خضــروات. والرقائــق )الشيبســي( والمقرمشــات 

مرتفعــة الكيلــو جــول والدهــون المضافــة واألمــالح المضافــة.

الفوائد الصحية من جراء تناول الخضروات

لحلــوى  وا لكيــك  وا لحلــو  ا لبســكوت  ا تتضمــن  يــة  لتقدير ا وبات  والمشــر 83األغذيــة 

للبــن  وا مــالح،  أ  / دســمًا األكثــر  والســجق  لمّصنعــة  ا للحــوم  وا لحلــوى،  ا ئــر  وفطا
لحلويــات  وا لمثلجــة،  ا المصنعــات  مــن  وغيــره  يــم  كر واآليــس  المحلــي،  لمكثــف  ا
علــى  يحتــوي  لــذي  ا ي  لتجــار ا جــر  لبر وا  ، ئــر والفطا لحلــوى  ا ئــر  وفطا والشــوكوالتة، 

يــة، ر لتجا ا لمقليــة  ا واألغذيــة  ليــة،  عا مــالح  أ و  أ و/ دهــون 

األغذيــة  مــن  وغيرهــا  والمقرمشــات  المقرمشــة،  لبطاطــس  ا ئــق  ورقا
والقشــدة  للذيــذ،  ا لبســكوت  ا ذلــك  فــي  بمــا  لحــة  لما ا و  أ و/ الدســمة  يعة  الســر
يــة  ز لغا ا وبات   والمشــر المشــبعة،  لدهــون  ا لمرتفعــة  ا والمعجــون  بــد  لز وا
وبات  ومشــر ياضيــة  لر ا وبات  والمشــر لمحــالة،  ا المنعشــة  وبات  والمشــر

لكحوليــة. ا وبات  والمشــر قــة  الطا

معدل وجبة الخضروات اليومية للبالغين

تتكون من حوالي 75جم من الخضروات أو:

نصف كوب
نصف ثمرة متوسطة

ثمرة متوسطة

نصف كوب

كوب

خضــروات خضراء أو برتقالية 
مطبوخة )عىل ســبيل المثال 

بروكولي أو ســبانخ أو جزر أو قرع 
العسل

بطاطــس أو غيرها من 
الخضروات النشــوية )بطاطا أو 

القلقاس(

طماطم

فاصوليا أو بســله أو عدس أو 
حبــوب جافة أو معلبه و مطبوخه

ســلطة خضراء من الخضروات 
الورقية
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إن إضافــة الفواكــه المختلفــة للنظــام الغذائــي اليومــي يحســن الصحــة، ولكــن يجــب 
توخــي الحــذر فالفاكهــة قــد تحتــوي علــى طاقــة )كيلــو جــول( مرتفعــة وأليــاف غذائيــة 
منخفضــة، ويمكنهــا إتــالف األســنان، لذلــك يجــب دائمــًا االلتــزام بالكميــات الموصــى 
بهــا وعــدم تنــاول مشــروبات العصائــر أكثــر مــن الــالزم. ويمكــن تقســيم الفاكهــة إلــى 
مجموعــات مختلفــة، وكل مجموعــة تقــدم العناصــر الغذائيــة الخاصــة بهــا. وفيمــا 

يلــي المجموعــات الفرعيــة الرئيســية للفاكهــة:

يرفــع  مختلفــة  ملونــة  فاكهــة  اختيــار  فــإن  الخضــروات،  مــع  الحــال  هــو  ومثلمــا 
مســتوى تنــوع العناصــر المغذيــة ممــا يــؤدي إلــى تحســن الصحــة. والمؤكــد أنــه عنــد 
ســن التاســعة، يوصــى بتنــاول وجبتيــن فاكهــة فــي اليــوم. وفيمــا يلــي أمثلــة لوجبــات 

الفاكهــة العاديــة لليــوم:

الفاكهة

الشكل 2-6 مجموعات الفاكهة

الفاكهة ذات
النوى

فاكهة استوائية
أخرى

فاكهة
أخرى

الفاكهة التفاحيةالموالح

التوت

المشمش
الكريز
الخوخ

النكتارين
البرقوق

الموزالعنب
المانجو
االناناس
الشمام

البرتقال
اليوسفي

الجريب فروت

التفاح
الكمثرى
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معظــم الفواكــه منخفضــة الطاقــة )الكيلــو جــول( ومرتفعــة األليــاف والمــاء، ممــا 

يجعلــك تشــعر باالمتــالء. وهــو مــا يقلــل مخاطــر اإلفــراط فــي األكل والــذي يمكنــه 

تقلــل خطــر  الفاكهــة  فــي  األليــاف  أن  أيضــًا  وُيعتقــد  الــوزن.  زيــادة  فــي  التســبب 

اإلصابــة ببعــض أنــواع الســرطان، والفاكهــة غنيــة بالفيتامينــات والمعــادن والمــواد 

للنبــات. والفيتامينــات، مثــل فيتاميــن جيــم وفيتاميــن هـــ وغيرهــا مــن  الكيميائيــة 

بأمــراض األوعيــة  النبــات بإمكانهــا خفــض خطــر اإلصابــة  الكيميائيــة فــي  المــواد 

الدمويــة. ونجــد البوتاســيوم والمغنيســيوم فــي الفاكهــة ويرتبطــان بخفــض ضغــط 

ــدم. ال

والفاكهــة الملونــة المختلفــة، وباألخــص البرتقــال، والفاكهــة الحمــراء والصفــراء، 

تحتــوي علــى الكاروتيــن )فيتاميــن ألــف( والــذي ُيعتقــد أيضــًا أنــه يســاعد فــي الوظائــف 

المناعيــة.

* ال يوصــى بتنــاول الفواكــه المجففــة بانتظــام ألنهــا تحتــوي علــى نســبة طاقــة )كيلــو 
جــول( مرتفعــة ويمكنهــا االلتصــاق باألســنان، ممــا يرفــع مخاطــر اإلصابــة بتســوس 
األســنان. كمــا أنــه مــن الســهل تنــاول كميــات أكثــر مــن الــالزم منهــا بســبب حجمهــا 
الصغيــر. وبالمثــل، يجــب تنــاول  عصيــر الفواكــه بحــدود حيــث أنــه حمضــي ويرفــع 

مخاطــر اإلصابــة بتــآكل األســنان. 

الفوائد الصحية من جراء تناول الفاكهة:

أو مجرد:

معدل وجبة الفاكهة اليومية للبالغين:

ثمرة متوسطةتتكون من حوالي150 جم من الفاكهة أو:

ثمرتين صغيرة

125 مللي )نصف كوب(

كوب

30جم

تفــاح أو موز أو برتقال أو كمثرى

مشــمش أو كيوي أو برقوق

عصيــر فاكهة )بدون إضافة 
سكر(

فاكهــة مقطعة مكعبات أو 
معلبة )بدون إضافة ســكر(

*فاكهة مجففة )عىل ســبيل 
المثال أربع قطع مشــمش 

مجفــف أو ملعقة ونصف كبيرة 
من الزبيب( 
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تتكون المجموعة الغذائية من في األغلب من القمح
 والشوفان واألرز والجاودار والشعير والكينوا والذرة. ويمكن

 طهو الحبوب المختلفة وأكلها كاملة أو مطحونة في الدقيق
 لتكون تشكيلة من أغذية الحبوب مثل الخبز والمكرونة والشعرية،

 أو في شكل حبوب اإلفطار الجاهزة. ويمكن تقسيم الحبوب إلى
 المجموعات الرئيسية األربع الموضحة في الشكل 6-3.

الحبوب

يوصــى بتنــاول مــن 4 إلــى 6 وجبــات علــى األقــل مــن الحبــوب فــي اليــوم للبالغيــن، 
بينمــا تعتمــد الكميــة الموصــى بهــا لألطفــال والمراهقيــن علــى العمــر والنــوع.

الشكل 3-6 مجموعات الحبوب:

منتجات أخرىحبوب اإلفطارالحبوب

المكرونــة   
الشعرية

كيك المافن
كيك األرز

الكسكسي
البرغل

الفيشار
الدقيق

األرز
الشعير
الذرة

بولينتا
السميد
الكينوا

الخبز

الكاملة بالحبوب 
األبيض
العربي

المقرمش

الحبوب الجاهزة لألكل
الشوفان
الميوسلي

بسكوت القمح الكامل

:معدل وجبة الحبوب اليومية للبالغين
وجبة عادية تتكون من )500كيلوجول( أو:

قطعه / شريحة )40جم(

نصف كوب )120-75جم(

ثلثا كوب )30جم(

ربع كوب )30جم(

3 )35جم(

قطعة )60جم(

قطعة صغيرة )35جم(

نصف قطعة متوسطة )40جم(

خبز

خبز أفرنجي 

أرز مطبوخ أو مكرونة أو شــعير أو أو ســميط أو برغل أو كينوا

كورن فليكس

حبوب الميوسلي

خبز مقرمش

فطيرة صغيرة

قطعة كيك
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الشكل 4-6 مجموعات البروتين

تتضمــن العناصــر المغذيــة فــي الحبــوب الكربوهايــدرات/ النشــا )طاقــة( والبروتيــن 
واألليــاف وتشــكيلة كبيــرة مــن الفيتامينــات والمعــادن منهــا فــوالت الفيتامينــات بــاء 
والثياميــن والريبوفالفيــن والنياســين والحديــد وفيتاميــن هـــ والزنــك والمغنيســيوم 

والفوســفور.

كمــا تخفــض الحبــوب والحبــوب الكاملــة مخاطــر اإلصابــة ببعــض األمــراض، ومنهــا 
أمــراض الشــريان التاجــي والقلــب وســرطان القولــون والســكري وااللتهــاب الرتجــي. 
كمــا تســاعد األليــاف المرتفعــة فــي الحبــوب الكاملــة علــى حفــظ الجهــاز الهضمــي 

وقــد تســاعد علــى منــع اإلمســاك

والبيــض  والدواجــن واألســماك  الدهــون  مــن  الخاليــة  اللحــوم  أنــوع  الغذائيــة جميــع  المجموعــة  هــذه  تتضمــن 
والمكســرات والبــذور والبقوليــات. وتتميــز هــذه المجموعــة الغذائيــة بأنهــا ليســت فقــط “غنيــة بالبروتيــن”، بــل يوفــر 
أيضــًا مجموعــة كبيــرة مــن أنــواع العناصــر المغذيــة األخــرى مثــل: اليــود والحديــد والزنــك والفيتامينــات وباألخــص 

ــاء12 واألحمــاض الدســمة األساســية. ب

اللحــوم الخاليــة مــن الدهــون مصــدر جيــد للحديــد والزنــك وفيتاميــن بــاء12 وســهلة االمتصــاص. والحديــد باألخــص 
هــام لألطفــال والمــرأة الحامــل و الحائــض والرياضييــن. والحديــد والزنــك فــي األطعمــة مــن مصــدر حيوانــي أســهل 
فــي االمتصــاص للجســم مــن األطعمــة مــن مصــدر نباتــي مثــل المكســرات والبــذور والبقوليــات/ الحبــوب. إال أن 
الفيتاميــن جيــم فــي الفاكهــة والخضــروات يســاعد علــى امتصــاص الحديــد مــن تلــك األغذيــة مــن مصــدر غيــر حيوانــي. 
وتقــدم البقوليــات الكثيــر مــن العناصــر المغذيــة التــي تقدمهــا اللحــوم الخاليــة مــن الدهــون والدواجــن واألســماك 
والبيــض، ولذلــك تــم وضعهــا فــي هــذه المجموعــة الغذائيــة إلــى جانــب مجموعــة الخضــروات. وتنقســم البروتينــات 

إلــى ســت مجموعــات فرعيــة رئيســية موضحــة فــي الشــكل 6-4:

الفوائد الصحية من جراء تناول الحبوب

البروتينات

البقول/ الحبوب

األسماك والمأكوالت 
البحرية

الدواجن

البيض

جمبع الحبوب
العدس
الحمص

المقشرة البسلة 

المكسرات والبذور

اللوز
الفول السوداني

الكاشو
بذور اليقطين
بذور السمسم

بذور عباد الشمس
الجوز
البندق

السمك
الجمبري
الكابوريا
بلح البحر

الدجاج
الديك الرومي

البط
الوز

اللحوم الخالية من 
الدهون

اللحم البقري
اللحم الضاني

اللح البتلو
السجق منخفض األمالح

بيض الدجاج
بيض البط
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يوصــى بتنــاول مــن وجبــة إلــى معــدل وجبــة الحبــوب اليوميــة للبالغيــن: مــن البروتيــن 
يوميــًا مــن المجموعــات الفرعيــة المختلفــة. وأثنــاء الحمــل، يوصــى بتنــاول مــن ثــالث 

إلــى أربــع وجبــات. إال أن الســر فــي التنــوع!

اللحــوم الحمــراء الخاليــة مــن الدهــون مصــدر جيــد للعناصــر المغذيــة، إال أنــه يوجــد 
خطــر كبيــر لإلصابــة بســرطان القولــون أو الكلــى إذا زاد اســتهالك هــذا البروتيــن 
عــن 120جــم. وهــذا ال يحــدد ضــرورة ابتعــاد المــرء عــن اللحــوم الحمــراء الخاليــة مــن 
الدهــون، ولكنهــا تذكــرة بضــرورة تنــاول البروتينــات األخــرى كذلــك مــن المجموعــات 
الفرعيــة المختلفــة. والخيــارات مــن غيــر اللحــوم مثــل البقوليــات توفــر نفــس العناصــر 
تســاعد  الواقــع،  وفــي  والبيــض.  واألســماك  والدواجــن  اللحــوم  مثــل  المغذيــة 
المكســرات والبــذور علــى خفــض مخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب وال ترتبــط بزيــادة 

الــوزن إذا مــا تــم ضبــط إجمالــي كميــة الطاقــة. 

وتنــاول األســماك أيضــًا لــه فوائــد عديــدة، حيــث أنهــا ترتبــط بخفــض مخاطــر اإلصابــة 
بالخــرف لــدى كبــار الســن مــن البالغيــن. وتنــاول األســماك مرتيــن فــي األســبوع علــى 
األقــل لــه فوائــد أكثــر تظهــر فــي خفــض خطــر اإلصابــة بأمــراض األوعيــة الدمويــة 
والجلطــات والتنكــس البقعــي فــي العيــن المرتبــط بالســن. وإن أمكــن، يجــب تنــاول 

حوالــي وجبتيــن مــن األســماك فــي األســبوع

الفوائد الصحية من جراء تناول البروتين:

معدل وجبة البروتينات اليومية للبالغين:

وجبة عادية تتكون من:

65جم

80جم

عدد 2

كوب )150جم(

170جم

30جم

لحــوم حمــراء لينة مطبوخة مثل اللحــم الكندوز أو الضاني أو البتلو
أو الماعــز )حوالي 100-90جم لحم نئ(

دواجــن مطبوخــة مثل الدجاج أو الديك الرومي )100جم نيئ(

بيض

بقوليــات /حبــوب مطبوخة أو معلبة مثل العدس أو الحمص أو البســله 

توفو

مكســرات أو بذور أو زبد الفول الســوداني أو اللوز أو الطحينة أو غيرها 
من معجون المكســرات أو البذور
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اللبــن والزبــادي والجبــن منتجــات ألبــان يوصــى بهــا لمعظــم النــاس بعــد عمــر عاميــن 
فمــا فــوق. وتتوفــر مجموعــة كبيــرة مــن منتجــات اللبــن والزبــادي بمســتويات دهــون 
مختلفــة. ويمكــن أن يكــون اللبــن طازجــًا أو مجففــًا أو مكثــف أو مبســتر )طويــل 
األجــل(. وغالبــًا مــا تكــون األجبــان مرتفعــة الكيلــو جــول والدهــون المشــبعة واألمالح. 

إال أن بعــض األجبــان بهــا مســتويات مخفضــة مــن الدهــون واألمــالح.

ومعظــم األشــخاص يحتاجــون مــن وجبتيــن إلــى ثــالث وجبــات فــي اليــوم، حيــث تحتــاج 
المــرأة فــوق ســن 51 تحتــاج إلــى أربــع وجبــات فــي اليــوم حيــث أن احتياجاتهــن مــن 

الكالســيوم تكــون عاليــة

األلبان

Eat for  Health  84

 الفوائد الصحية من جراء تناول
منتجات األلبان

يقــدم اللبــن والجبــن والزبــادي الكالســيوم فــي شــكل جاهــز لالمتصــاص وســهل. 
كمــا أن لهــا فوائــد صحيــة متنوعــة وهــي مصــدر جيــد للعديــد مــن العناصــر المغذيــة، 
ومنهــا الكالســيوم والبروتيــن واليــود وفيتاميــن ألــف وفيتاميــن دال وريبوفالفيــن 

ــاء12 والزنــك84. ــن ب وفيتامي

معدل وجبة األلبان اليومية للبالغين:

وجبة عادية تتكون من )500 - 600كيلوجول(:

كوب )250مللي(

نصف كوب )120مللي(

2 شريحة )40جم(

كوب )150جم(

ثالثة أرباع كوب )200جم(

لبن طازج أو مبســتر طويل األجل أو لبن بودرة أو زبدة الحليب

لبن مكثف

أو مكعب 4*3*2ســم )40جم( من الجبن الصلب، مثل الجبن الشــيدر

جبــن بيضة ملح خفيف

زبادي
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طبق الطعام الصحي

مــن  مكونــات  مــن  المثاليــة  الوجبــة  تتكــون  أن  يجــب  ســبق،  ممــا  يتضــح  كمــا 
المجموعــات الغذائيــة الخمــس. والقســم التالــي يقــدم إرشــادات فــي صورة بســيطة 

للمســاعدة علــى اختيــار األفضــل عنــد تنــاول الطعــام.

اجعل معظم وجبتك مكونة من الخضروات والفواكه – نصف الطبق:
اســتهدف األلــوان والتنــوع وتذكــر أن البطاطــس ال ُتعتبــر ضمــن الخضــروات فــي 
ــر الســلبي الــذي تســببه علــى نســبة الســكر فــي  طبــق الطعــام الصحــي بســبب األث
الــدم يجــب الحــد مــن نســبة الفاكهــة, مــن الضــروري أن يكــون نســبة الخضــروات 

ــر فــي الطبــق. أكب

طبق الطعام الصحي
الماء

الزيوت الصحية

الحبوب الكاملة

القليل من
 منتجات األلبان

الفاكهة

البروتينات )النباتي 
أو الحيواني(

تنــاول المــاء أو القهــوة أو الشــاي 
الســكر  مــن  قليلــة  كميــة  )مــع 
الحــد  ويجــب  ســكر(.  بــدون  أو 
األلبــان  منتجــات  اللبــن/  مــن 
)2-1 كميــة فــي اليــوم( والعصيــر 
)كــوب صغيــر فــي اليــوم(، وتجنــب 

المحــالة. المشــروبات 
اســتخدم الزيــوت الصحيــة )مثــل 
زيــت الزيتــون وزيــت الكانــوال( فــي 
وعلــى  الســلطة  ومــع  الطهــي 
الزبــد،  مــن  الحــد  يجــب  المائــدة. 

المتحولــة. الدهــون  وتجنــب 

كلمــا زادت كمية الخضــروات وكلما 
تنوعــت كان أفضــل. والبطاطــس 
والبطاطــس المحمــرة ال تدخل في 

الحسبان.

والدواجــن  األســماك  اختــر 
والبقوليات والمكســرات، ويجب 
الحــد مــن تنــاول اللحــوم الحمــراء 
ــان، واالبتعــاد عــن اللحــوم  واألجب
اللحــوم  مــن  وغيرهــا  البــاردة 

المصنعــة.

مــن  متنوعــة  أصنافــًا  تنــاول 
الخبــز  )مثــل  الكاملــة  الحبــوب 
بحبــوب القمح الكاملــة والمكرونة 
البنــي(.  واألرز  الكاملــة  بالحبــوب 
األرز  تنــاول  مــن  الحــد  ويجــب 

األبيــض والخبــز  األبيــض 
مــن  الفاكهــة  مــن  كثيــر  تنــاول 

األلــوان. جميــع 

الخضروات

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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هــل ســألت نفســك مــن قبــل “مــا هــي الكميــة المناســبة لتنــاول الســكر والملــح 
بالنســبة لجســمك وســنك؟” ســوف يســاعدك القســم التالــي علــى إدراك أهميــة 

خفــض الملــح والســكر والكميــات اليوميــة الموصــى بهــا.

توجه نحو الحبوب الكاملة – ربع الطبق:
الحبــوب الكاملــة والســليمة – القمــح الكامــل و الشــعير والكينــوا والشــوفان واألرز 
البنــي واألطعمــة المصنوعــة منهــا مثــل المكرونــة المصنوعــة مــن القمــح الكامــل 
ــز واألرز األبيــض  ــًة بالخب ــدم واالنســولين مقارن ــى الســكر فــي ال ــر أخــف عل ألن لهــا أث

وغيرهــا مــن الحبــوب المكــررة.

البروتين – ربع الطبق:
الســمك والدجــاج والحبــوب والمكســرات كلهــا مصــادر بروتيــن صحيــة و متنوعــة – 
ويمكــن مزجهــا فــي الســلطة مــع الخضــروات فــي الطاجــن. يجــب التقليــل مــن تنــاول 

اللحــوم الحمــراء واالبتعــاد عــن اللحــوم المصنعــة مثــل اللحــم المقــدد والســجق.

الزيوت النباتية الصحية – باعتدال:
يجــب اختيــار الزيــوت النباتيــة الصحيــة مثــل الزيتــون والكانــوال والــذرة وعبــاد الشــمس 
والفــول الســوداني وغيرهــا، واالبتعــاد جزئيــًا عــن الزيــوت المهدرجــة التــي تحتــوي علــى 

الدهــون المتحولــة الخطيــرة علــى الصحــة.

شرب الماء أو القهوة أو الشاي:
ابتعــد عــن المشــروبات الســكرية ويكفــي تنــاول اللبــن ومنتجــات األلبــان مــرة أو 
مرتيــن يوميــًا، ويجــب االكتفــاء بكــوب صغيــر مــن العصيــر يوميــًا. يجــب إضافــة حوالــي 

ثمانيــة أكــواب مــن الميــاة فــي يومــك!85

        تقليل الكمية المستهلكة من
الملح والسكر

6.2

معظمنــا يتنــاول كميــة ملــح أكثــر مــن الــالزم، حتــى وإن كان ذلــك بــدون وعــي. فالملــح 
ليــس مجــرد مــا نضيفــه علــى الطعــام أثنــاء طهــو الوجبــات، ولكنــه الملــح الموجــود 
بالفعــل فــي الطعــام الــذي نشــتريه. فاألغذيــة مثــل وفطائــر الحلــوى والبيتــزا ورقائــق 
البطاطــس والمســطردة والكاتشــب واللحــوم البــاردة تحتــوي علــى نســبة كبيــرة مــن 

الملــح، حتــى وإن لــم يكــن طعمهــا مالــح!

الملح
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 الجدول 6-1
 الحد األقصى

 لالستهالك
 اليومي من

 الملح للبالغين
واألطفال

األقصــى  الحــد 
اليومــي لالســتهالك 

من 4 إلى 6 ســنوات

من 7 إلى 10 ســنوات

11 ســنة فما فوق

0.25 ملعقة 
صغيرة )3جم(

0.75 ملعقة صغيرة 
)5جم(

ملعقة صغيرة 
)6جم(

السن

لخطــر  أطفالنــا  يعــرض  قــد  الملــح  مــن  فالكثيــر 
اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب فيمــا 
بعــد خــالل حياتهــم. وباعتبارنــا بالغيــن، البــد مــن تنــاول 
أقــل مــن ملعقــة صغيــرة ملــح فــي اليــوم، فتصــوروا 
عــدد المالعــق الصغيــرة التــي تتناولهــا األســرة مــن 

الملــح يوميــًا!

وتقــع مســؤولية ضبــط كميــة الملــح التــي تتناولهــا األســرة علــى عاتــق ولــي 
األمــر، وإليكــم النصائــح التاليــة لخفــض كميــة الملــح التــي تســتهلكها األســرة:

1.تنــاول الوجبــات الخفيفــة الذكيــة مــن حيــث محتواهــا مــن الملــح: يتــم تنــاول الفاكهــة 
رقائــق  مــن  بــداًل  المملحــة  غيــر  المكســرات  أو  الخضــروات  عيــدان  أو  المقطعــة 

البطاطــس والوجبــات المملحــة؛

2.تقليــل تنــاول هــذه الصلصــات: الكاتشــب والمســطردة والصلصــات الجاهــزة، إذ 
تحتــوي كلهــا علــى كثيــر مــن الملــح؛

3.رفــع المالحــة مــن المائــدة واســتخدام قــدر أقــل مــن الملــح فــي الطهــو. وُتضــاف 
النكهــة باســتخدام األعشــاب والتوابــل؛

4. ابداء بداية صحية!: اختيار اإلفطار القليل الملح!

5.استبدال الجبن واللحوم المصنعة المملحة بشرائح
 اللحوم الخالية من الدهون أو الجبن المنزع الملح في السندويشات.
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وتقــع مســؤولية ضبــط كميــة الســكر التــي تتناولهــا األســرة علــى عاتــق ولــي 
األمــر، وإليكــم النصائــح التاليــة لخفــض كميــة الســكر التي تســتهلكها األســرة:

 الجدول 6-2
 الحد األقصى

 لالستهالك
 اليومي من

 السكر للبالغين
واألطفال

األقصــى  الحــد 
اليومــي لالســتهالك 

من 4 إلى 6 ســنوات

من 7 إلى 10 ســنوات

11 ســنة فما فوق

3,75 ملعقة صغيرة 
)19جم(

4.5 ملعقة صغيرة 
)26جم(

5.25 ملعقة صغيرة 
)30جم(

السن

ــر مــن الســكر مــن  يســتهلك األطفــال حوالــي ثــالث مــرات ســكر أكثــر ممــا يجــب. ويحصــل األطفــال علــى قــدر كبي
خــالل: المشــروبات الغازيــة والكيــك وفطائــر الحلــوى والبســكوت والزبــادي والحلــوى والشــوكوالتة واآليــس كريــم. 
وقــد يــؤدي تنــاول كميــات كبيــرة مــن الســكر إلــى تكويــن دهــون ضــارة ال يمكــن رؤيتهــا ويمكنهــا التســبب فــي زيــادة 
الــوزن وأمــراض خطيــرة فــي المســتقبل مثــل أمــراض القلــب الســكر وبعــض أنــواع الســرطان. وهنــاك نتيجــة أخــرى 
للســكر وهــي تســوس األســنان. ومثلــه مثــل الملــح، فــإن اســتهالك الســكر ال يعنــي الســكر الــذي نضيفــه إلــى 
كــوب الشــاي فقــط، بــل الســكر الُمضــاف إلــى األطعمــة والمشــروبات بالفعــل لتحليتهــا )الســكر الُمضــاف(، وهــو 
يشــمل العســل والشــراب المحلــى ونكتــار عصيــر الفواكــه. إال أن ذلــك ال يشــمل الســكر فــي اللبــن والزبــادي الســادة 

أو الســكر فــي الخضــروات والفواكــه الكاملــة.

1.تنــاول الوجبــات الخفيفــة بطريقــة ذكيــة: قلــل الوجبــات الخفيفــة الســكرية مــن خــالل اســتبدال الكيــك والبســكوت 
والشــوكوالتة والحلــوى بالفاكهــة أوالخبــز القليــل الدهــون أو الكيــك بالفاكهــة؛

2.  تنــاول المشــروبات بــذكاء: ربــع الســكر الــذي يحصــل عليــه األطفــال كل يــوم يأتــي مــن المشــروبات الســكرية. 
ُتســتبدل المشــروبات الغازيــة ومشــروبات العصائــر واللبــن بالنكهــات بالمــاء أو يقلــل توافــر المشــروبات الســكرية 

\ الغازيــة بالمنــزل؛

3.إضافــة الحيويــة إلــى الزبــادي: يمكــن اختيــار الزبــادي الســادة بــداًل مــن الزبــادي الســكري واآليــس كريــم والحلــوى 
الســكرية. ويمكــن إضافــة بعــض قطــع الفاكهــة عليــه لتحســين الطعــم؛

4.ال تتركها أمامك في المنزل: إن لم يكن لديك بسكوت وحلوى بالمنزل، لن يمكنك تناولها!

5.إصنــع الوجبــة بنفســك: اطلــب مــن أطفالــك مســاعدتك فــي تحضيــر وجبــات ســريعة صحيــة مــن خــالل تشــكيلة 
الفواكــه والحبــوب والمكســرات غيــر المملحــة – وســوف يكــون لديهــم اســتعداد أكبــر لتناولهــا إذا قامــوا بتحضيرهــا 

بأنفسهم؛

6.األكبــر ليــس هــو األفضــل: زجاجــات المشــروبات الغازيــة والعصائــر الكبيــرة قــد تبــدو صفقــة رابحــة – إال أنــك 
تســتهلك ســكر أكثــر! فــال يغريــك هــذا األمــر!

السكر
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الدهون المشبعة
6.3

كلنــا نــأكل كثيــرًا مــن الدهــون غيــر الصحيــة. وكلنــا نعلــم أن اإلفــراط فــي الدهــون 
أمــر ضــار – إال أننــا ال نعــرف دائمــًا كميــة أو نوعيــة الدهــون التــي نتناولهــا. وقــد يوجــد 
ــر دهشــتنا. فنحــن  ــا وشــرابنا اليومــي يثي ــة مــن الدهــون المشــبعة فــي طعامن كمي
نحصــل علــى الكثيــر مــن الدهــون المشــبعة فــي أجســامنا مــن الزبــد والجبــن والكيــك 
وفطائــر الحلــوى والشــوكوالتة والبســكوت والســجق والبيتــزا. والكميــة المفرطــة 
مــن الدهــون قــد تــؤدي إلــى تكويــن الدهــون بشــكل ضــار فــي أجســامنا، وهــو مــا يمكنــه 
أنــواع  الــوزن وبعــض  أمــراض خطيــرة فــي المســتقبل وزيــادة فــي  التســبب فــي 

الســرطان.

ويمكــن أن يســاعد اســتبدال الدهــون المشــبعة بالدهــون غيــر المشــبعة فــي خفــض 
الكوليســترول فــي الــدم لحمايــة القلــب. واألطعمــة مثــل الســمك والمكســرات 

والبــذور غنيــة بالدهــون غيــر المشــبعة.

 الجدول 3-6 الحد األقصى لالستهالك
 اليومي من الدهون غير المشبعة

للبالغين واألطفال

األقصــى  الحــد 
اليومــي لالســتهالك 

من 4 إلى 6 ســنوات

من 7 إلى 10 ســنوات

11 ســنة فما فوق

3.5 ملعقة صغيرة 
)18جم(

4.5 ملعقة صغيرة 
)22جم(

5.5 ملعقة صغيرة 
)28جم(

السن
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وتقــع مســؤولية ضبــط كميــة الدهــون المشــبعة التــي تتناولهــا األســرة علــى 
عاتــق ولــي األمــر، وإليكــم النصائــح التاليــة لخفــض كميــة الدهــون المشــبعة 

التــي تســتهلكها األســرة:

1.البحث عن الدهون األقل: شراء األجبان والمنتجات األقل دهونًا؛

2.اختيــار الدهــون الصحيــة: تفضيــل األطعمــة الغنيــة بالدهــون غيــر المشــبعة مثــل 
الســمك والمكســرات والبــذور غيــر المملحــة؛

بالدهــون  مليئــة  والكرواســان  الحلــوى  فطائــر  صحيــة:  بطريقــة  يومــك  3.ابــدأ 
المشــبعة. فُتســتبدل بالحبــوب الســادة والخبــز القليــل الدهــون والكيــك بالفاكهــة 

والخبــز مــع شــرائح المــوز؛

4.تفــادي إضافــة زيــت أو زبــد إضافــي عنــد الطبــخ. يمكــن الشــوي أو الخبــز أو الطهــو 
بالبخــار أو الســلق عوضــًا عــن ذلــك؛

ــة: بعــد المدرســة، ُيســتبدل البســكوت والمافــن  ــات الســريعة الذكي ــار الوجب 5.اختي
ــز القليــل الدهــون؛ بالوجبــات الصحيــة مثــل الفاكهــة أو الخب

6.االســتمتاع بمزيــد مــن الســمك: اللحــوم المصنعــة مثــل الســجق والبرجــر واللحــوم 
والبســلة  الســمك  مــن  اإلكثــار  يمكــن  المشــبعة.  الدهــون  فيهــا  ترتفــع  البــاردة 

والفاصوليــا والعــدس عوضــًا عنهــا؛

7.اختيــار اللحــوم الخاليــة مــن الدهــون دائمــًا: إزالــة أي دهــون واضحــة فــي اللحــم قبــل 
طهــوه. حيــث أنهــا أكثــر مــكان يحتــوي علــى الدهــون المشــبعة؛

8.تسوق بذكاء لتعيش حياة صحية!

ال تحتفظ في المنزل بما يلي:

•البرجر البقري؛

•فطائر الحلوى والكيك والكرواسان والبسكوت؛

•اآليس كريم والحلوى بالكريمة والشوكوالتة؛

•اللبن المضاف إليه النكهات؛

•الجبــن الصلــب مثــل جبــن الشــيدر الكامــل الدســم 
والقشــدة. والزبــد 

ضع في سلة الطعام ما يلي:

المنزوعــة  والدواجــن  الدهــون  مــن  الخاليــة  •اللحــوم 
الدهــون؛ القليــل  المفــروم  واللحــم  الجلــد 

•الزبادي القليل الدسم والقليل السكر؛

•الزيــوت غيــر المشــبعة مثــل زيــت عبــاد الشــمس 
الزيتــون؛ وزيــت 

•الجبن القليل الدسم والسمن النباتي.
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تســاهم الحيوانــات بشــكل كبيــر فــي التنميــة الريفيــة المســتدامة، فهــى تقــدم المنتجــات 
التــي يمكــن تســويقها وإنتاجهــا علــى نطــاق صغيــر ونظــم اإلنتــاج المنزلــي وغالبــًا مــا يكــون 
لهــا قيمــة أعلــى وتتوفــر علــى مــدار المواســم المختلفــة. كمــا أن الحيوانــات أصــول منتجــة 
وتســاهم بشــكل مباشــر فــي الناتــج الزراعــي مــن خــالل الجــر بالحيوانــات وبشــكل غيــر مباشــر 
ــة  ــة الترب ــرًا، فهــي تســاهم فــي خصوب كمخــزن للمــوارد مــن أجــل االســتثمار مســتقباًل. وأخي
وإعــادة تدويــر المخلفــات الزراعيــة87. وفــي دول ناميــة عديــدة، تربيــة الماشــبة نشــاط متعــدد 
الوظائــف. وإلــى جانــب دورهــا المباشــر فــي إنتــاج الغــذاء وتوليــد الدخــل، ُتعتبــر الحيوانــات 
أصــول نفيســة ومخزنــًا للمــوارد وضمانــًا ائتمانيــًا وشــبكة ســالمة ضروريــة خــالل أوقــات 

األزمــات88.
ومــع الفوائــد تأتــي المخاطــر، حيــث أن تفشــي األمــراض بيــن حيوانــات المزرعــة قد يتســبب في 

خســائر اقتصاديــة فادحــة. إال أنــه يمكــن الحــد مــن أثرهــا مــن خــالل تدابيــر الوقايــة والمكافحة.
المــكان  وتطهيــر  تنظيــف  مثــل  البيولوجــي  األمــن  إجــراءات  اتبــاع  مــن  التأكــد  مــن  البــد 
القضــاء  أو  األمــراض  لمنــع  أساســية  مســؤولية  لديــه  الحيوانــات  وصاحــب  والســيارات. 
عليهــا. وتتضمــن التدابيــر االلتــزام باألمــن البيولوجــي الســليم واالســتعداد لتنفيــذ تدابيــر 
مكافحــة األمــراض المعينــة فــي حالــة ظهورهــا. واألمــن البيولوجــي – بمعنــى “الحيــاة اآلمنــة” 
– غالبــًا مــا يكــون مجــرد حالــة نظافــة جيــدة، علــى ســبيل المثــال غســل اليديــن بعــد التعامــل 
مــع الحيوانــات أو تطهيــر الحــذاء عنــد الذهــاب إلــى األســواق أو المــزارع األخــرى. ويســاعد 
األمــن البيولوجــي فــي منــع انتشــار أمــراض الحيــوان ويلعــب دورًا حيويــًا فــي الحفــاظ علــى 
األمــراض الجديــدة بعيــدًا عــن الحيوانــات. كمــا يســاعد فــي رفــع مســتوى كفــاءة المــزارع 

وحمايــة المــزارع المجــاورة والريــف.

أهم تدابير األمن البيولوجي

- تقليــل قــدر اإلمــكان تنقــل األفــراد والمركبــات والمعــدات فــي المناطــق التــي يعيش 
جــراء  مــن  المحتملــة  العــدوى  تقليــل  مــن شــأنه  وهــذا  المزرعــة.  حيوانــات  فيهــا 
األســمدة الحيوانيــة والحمــأة وغيرهــا مــن المنتجــات التــي يمكــن أن تحمــل المــرض؛

- حيثمــا يتصــل األفــراد بشــكل مباشــر مــع حيوانــات المزرعــة، يتــم تنظيــف وتطهيــر 
مالبــس الوقايــة واألحذيــة والمعــدات والمركبــات قبــل وبعــد مالمســتها؛

- ولتفــادي األمــراض فــي قطيــع الدواجــن، يتــم توفيــر مــاء الشــرب والطعــام النظيــف، 
وُيفضــل داخــل المــكان أو فــي حظيــرة الدجــاج لمنــع العــدوى عــن طريــق الطيــور 

البريــة وبقيــة الحيوانــات؛

- يتم عزل الطيور الجديدة وتنظيف وتطهير المكان في نهاية الدورة89.
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الدواجن
7.2

قــد تتأثــر الدواجــن بمجموعــة مــن األمــراض والطفيليــات، بعضهــا متوطــن فــي بعــض أنــواع الطيــور. وســوف تحتــاج 
إلــى تطبيــق برنامــج نظافــة  صــارم والحفــاظ عليــه لمنــع األمــراض عــن الدواجــن. كمــا أنــه يجــب تنفيــذ تدابيــر نظافــة 

وأمــن بيولوجــي وإجــراء التطعيمــات أو اســتراتيجيات العــالج لمنــع و/أو ضبــط بعــض األمــراض المتوطنــة.
وهنــاك اثنــان مــن أخطــر األمــراض وهمــا داء نيــو كاســل أو شــبه طاعــون الدجــاج وانفلونــزا الطيــور. وتتضمــن 
أمــراض الدواجــن األخــرى داء االنســداد الرئــوي المزمــن وكوليــرا الدجــاج والســلمونيال والعطيفــة والطفيليــات 
الداخليــة. والســلمونيال والعطيفــة، علــى الرغــم مــن أنهمــا شــديدا العــدوى بيــن الدواجــن، إال أنهمــا ال يشــكالن 
خطــرًا علــى حيــاة الدجــاج. وقــد تســبب هــذه األمــراض مرضــًا خطيــرًا بيــن البشــر فــي حالــة دخولهــا فــي السلســلة 

الغذائيــة90.

ذبح الدواجن بطريقة آمنة

فــي حالــة ذبــح طائــر مصــاب فــي الهــواء الطلــق، وأثنــاء مصارعــة للمــوت، يوجــد احتمــال انتقــال قطــرات الــدم 
ــي انتقــال العــدوى. والفكــرة الرئيســية هــي  ــق الهــواء لالستنشــاق وبالتال ــروس عــن طري ــة بالفي الدقيقــة المحمل
ضبــط الفيــروس المحمــول فــي الــدم عــن طريــق ذبــح الطائــر فــي حاويــة مغطــاة مثــل “إنــاء” حتــى تنتهــي مقاومتــه 
ــة  ــي داخــل الحاوي ــم بعــد ذلــك ســكب المــاء الســاخن المغل ــروس فــي الهــواء. ويت ــر الفي ــع تناث للمــوت – ممــا يمن
إلزالــة الريــش كمــا هــو الحــال مــع الذبــح التقليــدي وكذلــك للقضــاء علــى الفيــروس. ويتــم بعــد ذلــك إزالــة الريــش 
والذبــج بالطريقــة العاديــة. واإلجــراء بــه تعديــل بســيط علــى الذبــح التقليــدي وُيشــار إليــه بالذبــح اآلمــن للدواجــن.

اإلجراء:

1. ذبح الطائر.
*المقصــود مــن الرســم توضيــح الذبــح. يمكــن اإلمســاك بالطائــر بــأي طريقــة إلجــراء 
الذبــح. وأهــم شــئ هــو اإلمســاك بالطائــر بحيــث يمكــن وضعــه فــي الحاويــة بســرعة. 

2.يوضع الطائر على الفور في الحاوية ووضع الغطاء عليها.
*قــد تكــون الحاويــة إنــاء )كمــا يتضــح مــن الرســم( أو دلــو أو غيرهمــا مــن الحاويــات 

ــر بحريــة أثنــاء مصاؤعتــه المــوت. الكبيــرة الحجــم بمــا يكفــي لحركــة الطائ
*وقــد يكــون الغطــاء أي شــئ مــن شــأنه تغطيــة الحاويــة – غطــاء اإلنــاء أو أي صينيــة 

أو مقــالة.
*يمنــع الغطــاء الفيــروس مــن االنتشــار فــي الهــواء. والخطــر يكمــن فــي الفيــروس 

المحمــول بالهــواء.
*والهدف حفظ الفيروس داخل الحاوية.
*من المهم إجراء هذه الخطوة بسرعة.

3.يجب أن يظل اإلناء مغلقًا حتى إنتهاء عملية مصارعة الموت.
*البد أن يظل الفيروس داخل حاوية مغلقة أثناء عملية مقاومة الموت.

*التأكــد مــن إحــكام الغطــاء فــي مكانــه وعــدم نقلــه مــن مكانــه مــن جــراء حركــة 
الطائــر. مقاومــة 

*يجب انتظار انتهاء مصارعة الموت.

Crown copyright   90
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4.حرك الغطاء! ال ترفع الغطاء!! هذا األمر في غاية األهمية.
الفيــروس  الشــخص  بوجــه  المحيــط  الهــواء  يمتــص  الغطــاء،  رفــع  حالــة  *فــي 

الشــخص. يتنفســه  وقــد  الحاويــة،  داخــل  والموجــود  بالهــواء  المحمــول 
**ال ترفع الغطاء ألعلى.

*حــرك الغطــاء أفقيــًا  واســكب المــاء الســاخن داخــل الحاويــة لتيســير نــزع الريــش. 
ثــم حــرك الغطــاء ثانيــًة إلغالقــه علــى الفــور. ويفيــد المــاء الســاخن كذلــك فــي إبطــال 

مفعــول الفيــروس أو القضــاء عليــه.

5.اترك الفيروس ليهدأ داخل الماء الساخن.
*حافــظ علــى الغطــاء مغلقــًا لمــدة دقيقتيــن علــى األقــل حتــى ال يتمكــن الفيــروس 

مــن الخــروج.
*يرتفــع البخــار الناتــج عــن المــاء الســاخن إلــى الهــواء المحيــط بالفيــروس ثــم يدفــع 
الفيــروس مجــددًا إلــى أســفل داخــل المــاء الســاخن حيــث يتــم إتالفــه والقضــاء عليــه.

6.فك الريش وإتالف الفيروس.
*عند هذه المرحلة، يكون قد تم حفظ الفيروس وإتالفه أو القضاء عليه.

*يمكن إجراء اإلجراءات العادية للتنظيف والذبح.
*إمســاك الطائــر مــن قدميــه وتحريكــه فــي المــاء الســاخن حتــي يصــل إلــى ريشــه 
ويجعلــه يفــك. هــذه الطريقــة تمــزج الــدم الموجــود داخــل الحاويــة والمــاء الســاخن 

ممــا يدمــر الفيــروس.

7.يتم نزع الريش وأحشاء الطائر.
*يتم نزع الريش واالحشاء بالطريقة العادية.

*يوضع الريش واالحشاء في إناء الماء الساخن.

8.الحد من االنتقال – القضاء على الفيروس في الريش واالحشاء
*يتــم غلــي الريــش واالمعــاء لمــدة خمــس دقائــق إلبطــال الفيــروس قبــل التخلــص 

منــه.
المرحلــة  إلــى  الفيــروس  انتقــال  إمكانيــة  مــن  الحــد  اإلجــراء  هــذا  مــن  *المقصــود 

البيئــة. فــي  الفيــروس  تحميــل  مــن  الحــد  وكذلــك  النهائيــة 
*يسمح هذا األمر بعملية تخلص آمنة بشكل عام.

9.الطائر جاهز الستخدامه!

10.التنظيف – الحد من العدوى.
*تنظيف المعدات بالماء الساخن والمطهر.

*غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون.
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أعراض العدوى لدى الدواجن المختلفة )الدجاج والبط والحمام واألرانب(:

- فقدان الشهية/ قلة األكل/ قلة شرب الماء ;
- انعدام التنسيق )بما في ذلك عدم القدرة على السير أو الوقوف المستقيم( ;

- انتشار اللون المائل لألزرق على الُعرف والجلد ;
- تورم الرأس والجفون والُعرف والجلد والعرقوب ;

- إسهال من أي لون أبيض أو أخضر أو مصحوب بدم وغير ذلك أو مائي ;
- تحديد النزيف )يظهر باألساس على القدمين والساقين( ;

- تصريف دموي أو مائي من األنف أو المنقار ;
- انخفاض مفاجئ في إنتاج البيض ;

- البيض له غالف لين أو مشوه ;
- انعدام الحركة وكسل/ رقود الطائر ;

- نتف الريش ;
- عالمات تنفسية، لهاث، خشخشة، تصريف من األنف وغير ذلك.

إذا الحظــت أيــًا مــن األعــراض التاليــة فــي الدواجــن، يجــب اتبــاع الخطــوات التاليــة التــي 
يوصــى بهــا:

- حفظ األطفال بعيدًا عن المالمسة المباشرة للطيور ;
- االلتــزام الصــارم بتدابيــر الصحــة العامــة للنظافــة وغســل اليديــن بالمــاء والصابــون بعــد أي 

مالمســة مباشــرة للطيــور ;
- استشارة الطبيب البيطري في أقرب عيادة بيطرية عامة/ خاصة ;

- اتباع تعليمات الطبيب البيطري ;
- بيع جميع الدواجن لديك في نفس الوقت وشراء طيور جديدة في مجموعة واحدة.

الحيوانــات  إلــى جلــب مجموعــة جديــدة مــن  الــكل خــارج”   – “الــكل داخــل  يشــير مصطلــح 
والمعــدات أو تقديــم العلــف فقــط عنــد بــدء اإلنتــاج مــن أجــل الحــد مــن المخاطــر الصحيــة 
علــى الفراريــج، ثــم إرســال مجموعــة الحيوانــات إلــى الســوق أو المذبــح عنــد وصولهــم إلــى 
ســن التســويق. ممــا يســمح للعمــال بتنظيــف وتهويــة وإزالــة العلــف القديــم وتطهيــر 
المــكان قبــل دخــول فــراخ جديــدة معرضــة لإلصابــة. وتســتمر هــذه الــدورة وتقــدم أوقاتــًا 
منتظمــة للرعايــة البيطريــة الضروريــة وتســليم العلــف والنقــل والموظفيــن وغيــر ذلــك. وفــي 
حالــة دخــول مــرض إلــى قطيــع، فــإن عمليــة “الــكل داخــل – الــكل خــارج” يوفــر دورة قائمــة 
بالفعــل للتقديــم واإلزالــة والتنظيــف والتطهيــر يمكــن تنفيذهــا بســرعة مــع خفــض مــدة 

توقــف العمــل للمزارعيــن أو المنتجيــن.
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الحيوانات
7.2

عنــد حلــب المواشــي، البــد مــن الحلــب باســتخدام طريقــة نظيفــة مــن أجــل تفــادي تلــوث اللبــن مــن مصــادر مثــل 
الحلمــات غيــر النظيفــة واأليــدي القــذرة ومعــدات الحلــب المتســخة والحيوانــات المريضــة والبيئــة غيــر النظيفــة.

1. مــن المهــم أن يقــوم نفــس الشــخص بحلــب المواشــي كل يــوم فــي نفــس التوقيــت. أواًل، يغســل الضــرع ويجفف 
تمامــًا قبــل الحلــب، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن المنشــفة المســتخدمة فــي تجفيــف الضــرع البــد أن تكــون نظيفــة. 
يتــم تعقيــم الحلمــات بعــد الحلــب بواســطة غمســها فــي محلــول مكــون مــن ملعقــة صغيــرة مــن هيبوكلوريــد 
الصوديــوم )%4( )مثــل الكلوروكــس( فــي فنجــان شــاي مــن المــاء النظيــف. غســل الضــرع وتجفيفــه تمامــًا قبــل 

الحلــب أمــر مهــم حيــث أنــه يزيــل أي قــذارة عالقــة بالضــرع، ممــا يقلــل خطــر العــدوى.

2.يجب التخلص من قطرات اللبن األولى من خالل تشفيطها داخل كوب.

3.االســتمرار فــي الحلــب. مــن الضــروري تبريــد اللبــن علــى الفــور مــن أجــل الحــد مــن البكتريــا. ودرجــة الحــرارة المثاليــة 
لحفــظ اللبــن تتــراوح مــا بيــن 2 و4 درجــة مئويــة، ومــن الضــروري الوصــول إلــى درجــة الحــرارة المذكــورة خــالل ســاعتين 
مــن الحلــب، وباألخــص إن لــم يكــن التصنيــع فوريــًا. وفــي حالــة التبريــد المحــدود، يوصــى بالتصنيــع فــي أســرع وقــت 

ممكن91.

أعــراض اإلصابــة لــدى الحيوانــات المختلفــة )البقــر 
والجامــوس والخــراف والماعــز(:

- الضجر
- الرقود

- اللعاب
- العرج

- فقدان الشهية
- عالمــات تنفســية وســعال وعطــس وتصريــف مــن 

األنــف وغيــر ذلــك
- إسهال
- إمساك

- االنتفاخ الشديد
إلــى األصفــر  البــول مــن األصفــر العنبــر  لــون  - تغيــر 

واألحمــر البنــي  إلــى  المائــل  الداكــن 
- انخفاض إنتاج اللبن اليومي

ICARDA,  2011  91
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اتبــاع  يجــب  الماشــية،  بيــن  التاليــة  األعــراض  مالحظــة  حالــة  فــي 
الخطــوات التاليــة الموصــى بهــا والتــي نتناولهــا بالمناقشــة فيمــا 

بعــد:

- عــزل الحيــوان المريــض/ الحيوانــات المريضــة بعيــدًا عن الحيوان الســليم/ 
الحيوانــات الســليمة فــي قفــص منفصــل أو وراء حواجــز فــي جانــب مــن 

المزرعــة بعيــدًا عــن تيــار الهــواء ;
- يقــدم الغــذاء والمــاء للحيوانــات الســليمة أواًل ثــم المشــتبه فــي مرضهــا 

بعــد ذلــك ;
- االبتعــاد عــن عوامــل التوتــر وأشــعة الشــمي المباشــرة وتيــارات الهــواء 

المباشــرة وغيــر ذلــك ;
- حفظ الحيوانات في مأوى ;

- تغذية الحيوانات على العلف األخضر/ االبتعاد عن المركزات ;
- االلتــزام الصــارم بتدابيــر النظافــة للصحــة العامــة وغســل اليديــن بالمــاء 

والصابــون بعــد المالمســة المباشــرة للحيوانــات ;
- استشارة الطبيب البيطري في أقرب عيادة بيطرية عامة/ خاصة ;

- اتباع تعليمات الطبيب البيطري92.

ECTAD   92
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البعــض يلجــأ إلنتــاج المنتجــات المصنعــة لتفــادي الهــدر الغذائــي بالمنــزل، ولكــن البعض 
ينتجهــا لتــدر دخــاًل إضافيًا.

وفيمــا يلــي بعــض االشــتراطات التــي يتعيــن علــى مصنعــي األغذيــة بالمنــزل التعــرف 
عليهــا وااللتــزام بهــا:

أي  فــي  المنــزل  بدخــول  للحيوانــات  يُســمح  ال   •

األوقــات مــن  وقــت 

إن كان لديــك حيوانــات أليفــة، البــد مــن االحتفــاظ بهــم 

فــي الخــارج فــي جميــع األوقــات أو البحــث عــن مــكان 

لســالمة  الغــذاء  تصنيــع  يمكنــك  حتــى  لهــم  بديــل 

الغــذاء.

• ال يجــوز اســتخدام أي جــزء فــي مطبــخ المنــزل 

الشــخصي. الطعــام  لتحضيــر 

يعنــي ذلــك أنــه إذا قــررت تصنيــع الغــذاء بالمنــزل، ال 

يمكنــك إعــداد أي طعــام للمنــزل فــي نفــس الوقــت. 

للمطبــخ  المــزدوج”  “االســتخدام  مــن  النــوع  هــذا 

للوقــت حتــى ال  زمنــي دقيــق  برنامــج  إعــداد  يتطلــب 

والخاصــة. التجاريــة  األعمــال  تتعــارض 

• يجــب حفــظ المكونــات المســتخدمة فــي األغذيــة التجاريــة فــي مــكان منفصــل عــن المكونــات الخاصــة 

باالســتخدام الشــخصي والبــد مــن حفظهــا بطريقــة ســليمة وتوفيــر الحمايــة لهــا

يتــم فصــل المكونــات واألدوات المســتخدمة فــي تصنيــع األغذيــة عــن تلــك المســتخدمة فــي األغــراض الشــخصية. 

وفــي حالــة اســتخدام نفــس المعــدات، يجــب التأكــد مــن تنظيــف المعــدات جيــدًا بيــن كال االســتعمالين. ويتضمــن 

الحفــظ الســليم اســتخدام أوعيــة حســب درجــات الغــذاء ممــا يســمح بحفــظ اآلفــات خارجــه ويحافــظ علــى درجــات 
الحــرارة التــي ال تســمح بفســاد الغــذاء.93

اآلن وقــد أصبــح لديــك فكــرة واضحــة عــن االشــتراطات الالزمــة لتصنيــع الغــذاء بالمنــزل، نقــدم لــك بعــض األفــكار 

لمنتجــات يمكــن عملهــا فــي مطبخــك ســواء لخفــض الهــدر الغذائــي و/أو الحصــول علــى بعــض المــال اإلضافــي: 

منتجــات الفاكهــة والمخلــالت والنشــون اللحــم ومكعبــات الشــوربة والســلع المجففــة ومنتجــات األلبــان.

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 

The Pennsylvania  State Univers ity,  2014  93
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8.1

منتجات الفاكهة

ــة المحفوظــة – كل منتجــات  ــة المعلبــة واألغذي المربــى والمرمــالد والجيلــي واألغذي

ــات. وهــى كلهــا متشــابهة  ــى الوجب ــاًل مــن النكهــة إل الفاكهــة المذكــورة تضيــف قلي

مــن حيــث الحفــظ باســتخدام الســكر وغالبــًا مــا يكــون لهــا قــوام هالمــي إلــى حــد مــا. 

وتعتمــد خصائصهــا علــى نــوع الفاكهــة المســتعملة وطريقــة التحضيــر. فالجيلــي 

مصنــوع مــن عصيــر الفاكهــة، والمنتــج فاتــح ومتماســك بشــكل كاف بحيــث يحتفــظ 

بشــكله عندمــا ُيقلــب مــن اإلنــاء. والمربــى مصنوعــة مــن الفاكهــة المهروســة أو 

المطحونــة، وتميــل إلــى االحتفــاظ بشــكلها ولكنهــا غالبــًا أقــل تماســكًا مــن الجيلــي. 

والفاكهــة المحفوظــة هــي مربــات مصنوعــة مــن مزيــج مــن الفواكــه وغالبــًا مــا 

تتضمــن الموالــح، وغالبــًا مــا ُيضــاف الزبيــب والمكســرات. والمرمــالد جيلــي ليــن مــع 

قطــع الفواكــه الموزعــة بشــكل منتظــم داخلهــا وُتعــرف المرمــالد باحتوائهــا علــى 

الفواكــه الحمضيــة. والفاكهــة المعلبــة تتكــون مــن فاكهــة كاملــة أو قطــع كبيــرة 
مــن الفاكهــة فــي شــراب كثيــف وغالبــًا مــا يكــون قوامــه هالمــي بعــض الشــئ. 94

يمكــن دائمــًا المــزج والتوفيــق بيــن الوصفــات المختلفــة فــي المنــزل وإضافــة أو 

تقليــل كميــة الســكر حســب الرغبــة. وفيمــا يلــي بعــض الوصفــات – يؤخــذ فــي االعتبــار 

أن جميــع الوصفــات الموضحــة فيمــا بعــد ال تســتخدم فــي مكوناتهــا البكتيــن أو 

الجيالتيــن.

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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هــذه وصفــة أساســية قليلــة الدســم لــكل مــن يحبــون 
يمكــن  بصحتهــم.  كذلــك  يهتمــون  ولكــن  المربــى 
 – التــوت   – )الفراولــة  المفضلــة  الفواكــه  اســتخدام 

المشــمش – الخــوخ – التيــن وغيــر ذلــك(.

 مربي قليلة السكر95

Lord Byrons Kitchen  95

المربى

المكونات:

- 4 كوب فاكهة – مقطوعة بشكل غير منتظم

- 1 ليمونة كاملة – عصير

- نصف كوب سكر

- برطمانات زجاجية )معقمة(

الطريقة:

توضــع جميــع المكونــات فــي وعــاء متوســط علــى نــار متوســطة حتــى يبــدأ . 1
المزيــج فــي الغليــان. ثــم ُتخفــض النــار حتــى ينضــج المزيــج ويتــم تحريكــه؛

ُيتــرك المزيــج لينضــج والفاكهــة/ التــوت لتتكســر. يجــب التأكــد مــن التحريــك كل . 2
عشــرين دقيقــة تقريبــًا أو أقــل عندمــا تتخــذ المربــى قوامــًا غليظــًا؛

عندمــا تصــل المربــى للقــوام المطلــوب، ُتســكب المربــى الســاخنة بعنايــة فــي . 3
برطمانــات زجــاج نظيفــة ومعقمــة؛

بعــد التأكــد مــن نظافــة حــواف البرطمــان وأنهــا خاليــة مــن آثــار المربــى، ُيمســح . 4
الغطــاء بقطعــة قمــاش مبللــة وُيحكــم إغالقــه جيــدًا؛

يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى منشــفة المطبــخ حيــث أن البرطمــان ســيظل . 5
فــي مكانــه بــال حركــة لمــدة اثنتــي عشــر ســاعة؛

ــق . 6 ــى، ســُيصدر الغطــاء صــوت فرقعــة ممــا يؤكــد إحــكام غل ــرد المرب عندمــا تب
البرطمــان؛

يتــم تبريــد المربــى لالســتخدام الفــوري أو حفظهــا فــي مــكان بــارد وجــاف لمــدة . 7
تصــل إلــى ســتة أشــهر.
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مدة التحضير: 25 دقيقة/ مدة الطهو: 75 دقيقة

تكفي الطريقة لحوالي 6 برطمانات )175مل(

 مربى الفراولة96

USDA,  1965  96

المكونات:

- 4 كوب فراولة مهروسة

- 4 كوب سكر

- برطمانات زجاجية )معقمة(

الطريقة:

لتحضيــر الفاكهــة. يتــم فــرز وغســل الفراولــة ونــزع الجــذوع والــرؤوس. وُتهــرس 

الثمــار؛

في وعاء كبير، ُتضاف الفراولة والسكر؛. 1

تتــرك علــى نــار متوســطة-ضعيفة حتــى تنضــج ويتــم تحريكهــا باســتمرار. ُتغطى . 2

وتنضــج علــى نــار هادئــة لمــدة ســاعة مــع التحريــك مــن وقــت آلخــر؛

عندما تبدأ المربي اتخاذ قوام سميك، يبدأ التحريك باستمرار حتى ال يحترق؛. 3

ُترفــع مــن علــى النــار ويتــم إزالــة الرغــاوي والتحريــك بالتنــاوب لمــدة خمــس . 4

دقائــق؛

ُتنقل المربى إلى علب ساخنة وُيحكم إغالقها في الحال؛. 5

يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى منشــفة المطبــخ حيــث أنــه ســيثبت مكانــه بــال . 6

حــراك لمــدة اثنتــي عشــر ســاعة؛

عندمــا تبــرد المربــى، ســوف يحــدث الغطــاء المحكــم صــوت فرقعــة، ممــا يؤكــد . 7

أن البرطمــان محكــم اإلغــالق.
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مدة التحضير: 25 دقيقة/ مدة الطهو: 75 دقيقة

تكفي لعدد 4 برطمانات )175مل(

 مربى التين

The Spruce Eat  97

المكونات:

- 7 كوب تين طازج )1.5كجم(

- 2 كوب سكر

رفيعــة  مقشــرة  وقشــرتها  عصيــر   – ليمونــة   1   -

ي( )اختيــار

- برطمانات زجاجية )معقمة(

الطريقة:

لتحضير الفاكهة. يتم فرز وغسل التين وإزالة الجذوع؛. 1

في إناء كبير، ُيمزج التين والسكر وعصير الليمون وقشر الليمون؛. 2

يوضــع لينضــج علــى نــار متوســطة-هادئة مــع التحريــك باســتمرار. ُيغطــى اإلنــاء . 3

لينضــج علــى نــار هادئــة لمــدة ســاعة مــع التحريــك مــن وقــت آلخــر؛

عندما يصبح المزيج كثيفًا، يبدأ التحريك باستمرار حتى ال يحترق؛. 4

يتــم تجربــة كميــة بســيطة فــي  طبــق بــارد جــدًا وذلــك بوضــع الطبــق فــي الفريــزر . 5

ــزر لمــدة  لعــدة دقائــق يوضــع قليــل مــن مزيــج التيــن عليــه ثــم ُيعــاد إلــى الفري

دقيقــة. عنــد وصــول المربــى إلــى مرحلــة القــوام الهالمــي الجيــد

ُترفــع مــن علــى النــار ويتــم إزالــة الرغــاوي والتحريــك بالتنــاوب لمــدة خمــس . 6

دقائــق؛

ُتفرغ المربى في برطمنات وُيحكم إغالقها على الفور؛. 7

توضــع البرطمانــات بعنايــة علــى منشــفة المطبــخ حيــث يظــل البرطمــان ثابتــًا . 8

بــال حــراك لمــدة اثنتــي عشــر ســاعة؛

عندمــا تبــرد المربــى، ســُيصدر غطــاء البرطمــان صــوت فرقعــة تأكيــدًا علــى . 9

إغالقــه. إحــكام 
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الطريقة:

لتحضير عصير العنب. يتم فرز وغسل العنب وإزالة الجذوع منه؛. 1

ُيهرس العنب وُيضاف الماء وُيغطى ثم يوضع على النار الشديدة ليغلي؛. 2

نهدئ النار ونتركه لينضج لمدة 10 دقائق؛. 3

نستخرج العصير باستخدام ترشيح العصير المطبوه من خالل مصفاة؛. 4

ــر ليهــدأ فــي مــكان . 5 لمنــع تكــون بلــورات الطرطــرات فــي الجيلــي، نتــرك العصي
بــارد طــوال الليــل، ثــم نصفيــه مــن خــالل قطعتــي قمــاش قطنيتيــن مرطبتيــن 

إلزالــة البلــورات المتكونــة؛

لعمل الجيلي. ُيضاف عصير العنب في وعاء ومعه السكر ونحركه جيدًا؛. 6

يوضع على النارالشديدة ليغلي حتى ينزلق خليط الجيلي من المعلقة؛. 7

ُيرفع من النار وُينزع عنه الدسم بسرعة؛. 8

ُيسكب الجيلي مباشرًة في علب ساخنة وُيحكم إغالقه؛. 9

يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى منشــفة المطبــخ حيــث يظــل ثابتــًا بــال حــراك . 10
لمــدة اثنتــي عشــر ســاعة؛

يبــرد الجيلــي، ســُيصدر غطــاء البرطمــان صــوت فرقعــة تأكيــدًا علــى . 11 عندمــا 
إغالقــه. إحــكام 

الكمية تكفي لحوالي 5 برطمانات )175مل(

المكونات:

- 4 كوب عصير عنب

- 3 كوب سكر

- برطمانات زجاجية )معقمة(

جيلي العنب

الجيلي
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تكفي لعدد حوالي 7 برطمانات )175مل(

المكونات:

- 3 ونصــف كــوب مشــمش طــازج مقطــع )حوالــي 

المجفــف  المشــمش  اســتخدام  يمكــن   – 500جــم( 

كيفيــة تحضيــره( *)راجــع 

- 1 ونصــف كــوب عصيــر برتقــال )حوالــي مــن 3 إلــى 4 

ثمــرات برتقــال مــن حجــم وســط(

- قشر عدد 2 برتقالة مقطع رفيع

- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

- 3 كوب سكر

- نصف كوب مكسرات مفرومة )اختياري(

- برطمانات زجاجية )معقمة(

*لتحضير المشمش المجفف.
مــاء  كــوب  فــي 3  بــدون غطــاء  المشــمش  ُيطهــى 
حتــى يليــن )حوالــي 20 دقيقــة( ثــم ُيصفــى وُيقطــع.

المشمش- البرتقال المعلب

الفاكهة المعلبة

الطريقة:

جميــع . 1 مــزج  يتــم  المعلبــة.  الفاكهــة   لعمــل 

المكســرات؛ باســتثناء  المكونــات 

يبــدأ الطهــو حتــى يثخــن المزيــج ثــم يتــم تحريكــه . 2

باســتمرار؛

ُتضاف المكسرات ويتم تحريكه جيدًا؛. 3

التحريــك . 4 مــع  الدســم  وُينــزع  النــاء  مــن  ُترفــع 

دقائــق؛  5 لمــدة  بالتنــاوب 

يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى صطــح المطبــخ . 5

حيــث يظــل البرطمــان ثابتــًا بــال حركــة لمــدة اثنتــي 

عشــر ســاعة؛

ســيصدر . 6 تبــرد،  المعلبــة  الفاكهــة  تبــدأ  عندمــا 

غلقــه. إحــكام  لتأكيــد  الغطــاء  عــن  فرقعــة  صــوت 
shutterstock  ©,  2019
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تكفي لعمل من 10 إلى 11 برطمان )175مل(

المكونات:

- 4 ونصف كوب عنب حركة )حوالي 2كجم(

- 1 ثمرة برتقال

- 4 كوب سكر

- كوب زبيب منزوع البذر )اختياري(

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- قشر العنب )ال يتم التخلص منة(

- كوب مكسرات مفروم رقيق )اختياري(

- برطمانات زجاجية )معقمة(

العنب المعلب
الطريقة:

العنــب وغســله . 1 فــرز  يتــم  الفاكهــة.  لتحضيــر 
الجــذوع؛ ونزعــه مــن 

االحتفــاظ . 2 ويتــم  العنــب  عــن  القشــر  ُينــزع 
؛ لقشــر با

ويتــم . 3 إنــاء  فــي  القشــر  منــزوع  العنــب  ُيضــاف 
غليــه مــع التحريــك المســتمر لمــدة حوالــي 10 

البــذور؛ دقائــق، أو حتــى تظهــر 

يتم كبسه من خالل مصفاة إلزالة البذور؛. 4

ُيقطع البرتقال رقيقًا بدون تقشيره؛. 5

لتحضيــر الفاكهــة المعلبــة. ُيضــاف البرتقــال . 6
ــى العنــب المصفــى؛ ــح إل والســكر والزبيــب والمل

يتــم غليهــم بســرعة مــع التحريــك باســتمرار حتى . 7
يبــدأ المزيــج يثخــن )لمــدة حوالــي 10 دقائق(؛

ُيضــاف قشــر العنــب ويوضــع علــى النــار ليغلــي . 8
 10 حوالــي  )لمــدة  المســتمر  التحريــك  مــع 

دقائــق(؛

ال يجــب طهــوه أكثــر مــن الــالزم، ســوف يثخــن . 9
المزيــج أكثــر عنــد التبريــد؛

ُتضاف المكسرات ويتم تحريكه جيدًا؛. 10

تحريكــه . 11 ويتــم  الدســم  وُينــزع  النــار  مــن  ُيرفــع 
دقائــق؛  5 لمــدة  بالتنــاوب 

ُيفرغ في برطمنات وُيحكم إغالقه في الحال؛. 12

يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى صطــح المطبــخ . 13
حيــث يظــل البرطمــان ثابتــًا بــال حركــة لمــدة اثنتــي 

عشــر ســاعة؛

ســيصدر . 14 تبــرد،  المعلبــة  الفاكهــة  تبــدأ  عندمــا 
غلقــه. إحــكام  لتأكيــد  الغطــاء  عــن  فرقعــة  صــوت 
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تكفي لعدد 8 برطمانات )175مل(

المكونات:
- 1 ثمــرة برتقــال – ُتقطــع إلــى أربعــة وُينــزع البــذر كلــه 

وتقطــع شــرائح رقيقــة
- 8 كــوب تفــاح )عــدد 4 ثمــرات تفــاح كبيــرة( – ُتقطــع 

شــرائح رقيقــة
- 5 كوب سكر

- 2 كوب ماء
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- برطمانات زجاجية )معقمة(

مرمالد التفاح )مربي(

المرمالد )نوع من 
أنواع المربي( 

الطريقة:

لتحضيــر الفاكهــة. ُيغســل التفــاح والبرتقــال وُيقطــع شــرائح رقيقــة. يجــب . 1

التأكــد مــن إزالــة قلــب التفــاح ونــزع البــذر مــن البرتقــال؛

لتحضيــر المرمــالد )المربــى(. يتــم تســخين 8 كــوب مــن التفــاح المقطــع شــرائح . 2

رقيقــة مــع المــاء والســكر حتــى يــذوب الســكر؛

ُيضاف عصير الليمون وشرائح البرتقال؛. 3

يوضع بسرعة ليغلي مع التحريك المستمر حتى يثخن المزيج؛. 4

ُيرفع من النار وُينزع عنه الدسم ويتم التحريك بالتناوب لمدة 5 دقائق؛. 5

ُتفرغ المرمالد )المربى( في برطمنات وُيحكم إغالقها بسرعة؛. 6

يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى صطــح المطبــخ حيــث يظــل البرطمــان ثابتــًا بــال . 7

حركــة لمــدة اثنتــي عشــر ســاعة؛

عندمــا تبــدأ الفاكهــة المعلبــة تبــرد، ســيصدر صــوت فرقعــة عــن الغطــاء لتأكيــد . 8

إحــكام غلقه.
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تكفي لعدد من 4 إلى 5 برطمانات )175مل(

المكونات:

- كــوب عصيــر جريــب فــروت )1 ثمــرة جريــب فــروت( – 

يمكــن اســتبدالها بعــدد 3 ثمــرات برتقــال

ثمــرات   4 )عــدد  برتقــال  عصيــر  كــوب  ونصــف   1  -

متوســطة( برتقــال 

- كوب عصير ليمون

- قشر 1 ثمرة جريب فروت )اختياري(

- قشر 1 ثمرة برتقال

- قشر 1 ثمرة ليمون

- 1 لتر ماء بارد

- 2 كوب ماء مغلي

- 3 كوب سكر

- برطمانات زجاجية )معقمة(

مرمالد الحمضيات )مربي(98

الطريقة:

لتحضير الفاكهة – ُتغسل الفاكهة وُيستخرج العصير؛. 1

يتم نزع الغشاء من داخل القشر. ُيقطع القشر  شرائط رقيقة للغاية طولها حوالي 2سم؛. 2

لتحضيــر المرمــالد )المربــى(. ُيضــاف المــاء البــارد إلــى القشــر ويوضــع لينضــج ببــطء فــي إنــاء بغطــاء )30 . 3
دقيقــة(؛

ُيصفى ويتم التخلص من السائل، وُيضاف الماء المغلي إلى القشر؛. 4

ُيضاف السكر ويغلي بسرعة )حوالي 20 دقيقة(؛. 5

ُتضــاف عصائــر الفاكهــة ويتــم طهوهــا مجــددًا علــى نفــس درجــة الحــرارة )لمــدة حوالــي 25 دقيقــة(، مــع . 6
كثيــرًا؛ التحريــك 

ُيرفع من النار، وُينزع الدسم مع التحريك بالتناوب لمدة 5 دقائق؛. 7

توضع المرمالد في برطمنات وُيحكم إغالقها في الحال؛. 8

يوضع البرطمان بعناية على صطح المطبخ حيث يظل البرطمان ثابتًا بال حركة لمدة اثنتي عشر ساعة؛. 9

عندما تبدأ الفاكهة المعلبة تبرد، سيصدر صوت فرقعة عن الغطاء لتأكيد إحكام غلقه.. 10

USDA,  1965  98  
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المخلالت
8.2

التخليــل هــو حفــظ الطعــام مثــل الخضــروات أو الفواكــه فــي ســائل حمضــي مــع 

ــرى المخلــالت محفوظــة فــي محلــول ملحــي. وُيســتخدم  ــًا ن الملــح والتوابــل. وأحيان

المحلــول الملحــي عــادًة عندمــا تطــول عمليــة التخليــل وُتعــرف وقتهــا بالتخميــر. 

وأحيانــًا أخــرى نالحــظ إمكانيــة تنــاول أو بيــع المخلــالت فــي غضــون ثالثــة أيــام!

توجــد فوائــد صحيــة عديــدة للتخليــل، إال أن الفائــدة التــي تحظــى باالهتمــام األكبــر هــي 

أن المخلــالت أحيائيــة99 . ونتيجــة عمليــة التخميــر، ُتعتبــر مصــادر جيــدة للبكتريــا التــي 

تســاعد علــى التــوازن والحفــاظ علــى البكتريــا المفيــدة فــي االمعــاء.

كمــا تحتــوي أيضــًا علــى مضــادات األكســدة ونجــد العديــد مــن المغذيــات األساســية 

فــي الخضــروات األصليــة التــي يتــم تخليلهــا، ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــة 

التخليــل تدمــر الفيتامنــات المذابــة فــي المــاء مثــل فيتاميــن بــاء وجيــم. كمــا يتطلــب 

التخليــل إضافــة الكثيــر مــن الملــح – قطعــة مخلــل شــبت واحــدة تمثــل حوالــي نصــف 

نصيبــك اليومــي مــن الصوديــوم. إال أن فوائــد المخلــالت أكثــر مــن أضرارهــا، وهــي 
تصلــح كوجبــة ســريعة وكمصــدر دخــل مؤكــد.  100

ووظيفــة  الهضــم  وصحــة  ن  لــوز ا فقــدان  ومنهــا  الصحيــة،  ئــد  لفوا ا مــن  كبيــر 
. وغيرهــا عــة  لمنا ا

Healthl ine Media ,  2005-2018 100  

تناولهــا مــن خــالل  يــة حيــة يمكــن  كائنــات مجهر وبايوتيــك( هــي  )بر 99الكائنــات األحيائيــة 

ن  تــواز عــدم  أو  ن  تــواز أن  اســات  الدر وتوضــح  المخمــرة.  الغــذاء  مكمــالت  أو  الغــذاء 
وتشــجع  عــام.  بشــكل  اض  واألمــر بالصحــة  مرتبــط  الهضمــي  الجهــاز  فــي  يــا  البكتر

بعــدد  وارتبطــت  االمعــاء  يــا  لبكتر الصحــي  ن  التــواز علــى  االحيائيــة  الكائنــات 

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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تكفي لعمل 6 برطمانات

المكونات:

- 2 قطعة جزر – مقشرة

- 3 قطع خيار  - صغيرة إلى متوسطة – مقشرة

- 6 فصوص ثوم

- ربع كوب بصل صغير

- 6 ورق غار )الورا(

- نصف كوب فلفل أحمر حار )اختياري(

- نصف كوب فلفل أخضر حار )اختياري(

- 2 قطعة لفت

- نصف كوب قرنبيط

إلــى 4 قطــع  ليمــون – مقطعــة شــرائح  - 4 قطــع 

آخرهــا ليــس حتــى  ولكــن 

- 2 كوب ماء

- كوب خل أبيض

- نصف كوب ملح

- ملعقة كبيرة بذور حبة البركة )اختياري(

- ملعقة كبيرة فلفل أسود – كامل

- 3 مالعــق كبيــرة زيــت زيتــون )يمكــن اســتبداله بــأي 

زيــت نباتــي(

- برطمنات زجاجية )معقمة(

 مخلالت مشكلة101 

الطريقة:

شــرائح. . 1 إلــى  والخيــار  واللفــت  الجــزر  ُيقطــع 
تبــدو  حتــى  مســنن   ســكين  اســتخدام  يمكــن 

ومميــز؛ لطيــف  بشــكل  الخضــروات 

يتم تقشير الثوم والبصل؛. 2

للمخلــل . 3 اســتعماله  المقــرر  البرطمــان  ُيعقــم 
مــن خــالل تغميســه فــي المــاء المغلــي إلزالــة 

البكتريــا؛

يوضــع البرطمــان المعقــم فــي وعــاء/ صينيــة . 4
ــه  ــاء ملئ أخــرى – ُيســتعمل البرطمــان بميــل أثن
لســهولة اســتعماله، ويتــم تشــكيل الخضــروات 

ــاري(؛ حســب الرغبــة )اختي

ُيغلــى المــاء والخــل وورق اللــورا والملــح. وبــذور . 5
حبــة البركــة والفلفــل األســود معــًا؛

ُيضــاف الخيــار فــي أول طبقــة مــن البرطمــان، ثــم . 6
ُيضــاف 2 فــص ثــوم و2 ورقــة غــار وطبقــة مــن 

الفلفــل األحمــر الحــار )اختيــاري(؛

يتــم ســكب بعــض مــن مزيــج الخــل المغلــي علــى . 7
السطح؛

يصبــح المخلــل جاهــز لــأكل أو البيــع خــالل شــهرين 
أو شــهرين ونصــف!

ُيضــاف . 8 ثــم  الجــزر،  ثــم  اللفــت  طبقــة  توضــع 
الخــل؛ مزيــج  مــن  المزيــد 

الليمــون و2 . 9 ثــوم شــرائح  2 فــص  يتــم إضافــة 
ورقــة غــار ثــم الفلفــل األخضــر الحــار؛

الطبقــة . 10 فــي  البصــل  ثــم  القرنبيــط  ُيضــاف 
شــرائح  ُيضــاف  ثــم  الخضــروات.  مــن  األخيــرة 

الغــار؛ وورق  والثــوم  الليمــون 

ُيســكب المتبقــي مــن مزيــج الخــل، ثــم ُيضــاف . 11
زيــت الزيتــون علــى الســطح؛

ُيحكم إغالق البرطمانات وتحريكه؛. 12

ُيحفظ في مكان جاف للتخمير.. 13

Supermama 101
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يكفي لعدد من 4 إلى 6 برطمانات

المكونات:

- 1كجــم خيــار صغيــر – مقطــع شــرائح بالنســبة للخيــار 

الحجــم الكبيــر

- 8 فصوص ثوم

- 2 كوب ماء

- 3 مالعق كبيرة ملح

- 2 قطعة ورق الغار )الورا(

- 2 ملعقة صغيرة شبت طازج – مقطع

- 2 ملعقة صغيرة فلفل حار مجفف )اختياري(

- 2 كوب خل أبيض أو خل تفاح

- برطمنات زجاجية )معقمة(

 مخلل اللفت والخيار102

الطريقة:

 غسل الخيار جيدًا وقطع كال الطرفين ووضعه جانبًا؛. 1

طحن الثوم ثم وضعه في البرطمان مع الشبت والفلفل الحار وورق الغار؛. 2

ُيضاف الملح إلى نصف كمية الماء )نصف كوب( وُيرج جيدًا، حتى يذوب الملح كله؛. 3

ُيسخن المزيج على نار متوسطة، ثم ُيضاف الخل وبقية الماء )نصف كوب(؛. 4

ُيمزج جيدًا وُيترك ليغلي ثم ُيرفع من النار؛. 5

ُيضاف المزيج إلى البرطمان وُيمزج جيدًا مع المكونات الموجودة؛. 6

ُيترك ليبرد تمامًا؛. 7

ُيضاف الخيار إلى البرطمان – البد من التأكد أن الماء يغطي الخيار بالكامل؛. 8

ُيغلق البرطمان بإحكام وُيحفظ في مكان جاف.. 9

يمكن تناول/ بيع المخلل خالل يومين!
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يكفي لعدد 6 برطمانات

المكونات:

- 1كجم بصل صغير

- كوب ملح )ُيستخدم للخطوة األولى(

- 2 كوب خل أبيض

- ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض )اختياري(

- نصــف ملعقــة صغيــرة توابــل مخلــل )أو أي توابــل 

ترغــب فيهــا(

- ملعقة صغيرة فلفل أسود )اختياري(

 مخلل البصل103

الطريقة:

ُيمــزج البصــل )بــدون تقشــيره( مــع الملــح فــي وعــاء، وُيضــاف بعــض المــاء . 1

المغلــي حتــى يتــم تغطيــة البصــل؛

ُيغطى وُيترك لمدة يومين، مع التحريك من وقت إلي أخر؛. 2

يتــم رفــع المــاء مــن خــالل مصفــاة، ثــم نبــدأ فــي تقشــير البصــل بعنايــة، مــع . 3

األخــذ فــي االعتبــار عــدم إتــالف طــرف البرعــم؛

يوضــع البصــل المقشــر فــي وعــاء وُيضــاف إليــه بعــض المــاء المغلــي. ُيتــرك . 4

لمــدة ثــالث دقائــق ثــم ُيرفــع المــاء؛

ُتكــرر الخطــوة 4 مرتيــن، ثــم ُيرفــع البصــل الســاخن فــي برطمــان معقــم ســاخن . 5

وجاف؛

ُتغلى بقية المكونات معًا، وُيترك على نار شديدة لمدة 15 دقيقة؛. 6

ُيسكب المزيج في البرطمان حتى ُيغطى البصل كله بالكامل؛. 7

ُيغطى وُيحفظ في مكان جاف ومظلم.. 8
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يكفي لعدد من 6 إلى 8 برطمانات

المكونات:

- 2كجم زيتون أخضر

- 2 قطعة ليمون

- 100جم فلفل أخضر حار )اختياري(

- ثالثة أرباع كوب زيت زيتون

- 4 كوب ماء

- ثلث كوب ملح خشن

- برطمنات زجاجية )معقمة(

 مخلل الزيتون األخضر104

الطريقة:

يتم اختيار حبات الزيتون الكبيرة الحجم والتخلص من الزيتون التالف أو الفاسد؛. 1

ُيغسل الزيتون جيدًا، ثم ُيقطع شرائح مرتين حتى يلمس السكين إلى بذرة الزيتون؛. 2

يوضع الزيتون في وعاء كبير وُينقع في ماء بارد وُيترك جانبًا لمدة أربع ساعات؛. 3

يتم رفع الماء وتكرار األمر لمدة أربع ساعات أخرى؛. 4

ُيغلى 2 كوب ماء، ثم ُيضاف الملح وُيحرك. ثم ُيضاف الماء المتبقي وُيحرك مجددًا؛. 5

ُيترك المزيج ليبرد جانبًا؛. 6

ُيقطع الليمون شرائح والفلفل األخضر الحار قطع متوسطة؛. 7

يوضــع الزيتــون فــي وعــاء كبيــر، وُتضــاف شــرائح الليمــون وزيــت الزيتــون والفلفــل األخضــر الحــار وعصيــر . 8

الليمــون الناتــج عــن عــدد 2 أو 3 ليمونــات، وُيحــرك جيــدًا؛

ُيقســم المزيــج إلــى برطمانــات منفصلــة، ويتــم كبــس الزيتــون فــي البرطمــان بإحــكام بواســطة كعــب الكــوب . 9

ويتــم الضغــط علــى الزيتــون، ثــم ُيغطــى الزيتــون بقشــر/ شــرائح الليمــون. يتــم غلــق البرطمانــات بإحــكام.
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يكفي لعمل من 6 إلى 8 برطمانات

المكونات:

- 1كجم جزر

- كميــات مناســبة مــن المكونــات التاليــة بالحصــص 

لــكل  خــل  كبيــرة  3 مالعــق  لــكل  مــاء  كــوب  التاليــة: 

ملعقــة كبيــرة كاملــة ملــح – ُيضــاف حوالــي 2 كــوب 

مــاء

- 10 فصوص ثوم

- ســيقان ورق عنــب أو كرفــس لتغطيــة الجــزر فــي 

البرطمــان

- ملعقة صغيرة مسطردة/ للبرطمان )اختياري( 

- برطمنات زجاجية )معقمة(

 مخلل الجزر بالثوم105

الطريقة:

ُيغســل الجــزر جيــدًا وُيقطــع شــرائح مــن أي شــكل أو حجــم حســب الرغبــة – . 1
أســهل طريقــة تكــون بتقطيعــه إلــى أربــع شــرائح طويلــة؛

يوضع الجزر في البرطمان؛. 2

ُتقشر فصوص الثوم وُيضاف إلى البرطمان مع الجزر؛. 3

ُيمزج الماء والخل والملح حسب الحصص الموصى بها، حتى يذوب الملح؛. 4

ُيسكب مزيج الماء في البرطمانات؛. 5

ُيغطــى الجــزر بطبقــة أخيــرة مــن ســيقان ورق العنــب أو الكرفــس لمنــع الهــواء . 6
مــن الخــروج؛

يمكــن إضافــة ملعقــة صغيــرة مســطردة فــي كل برطمــان إلضافــة النكهــة، إال . 7
أن ذلــك ســوف يطيــل المــدة الالزمــة للتخميــر؛

ُيغلق جيدًا وُيحفظ في مكان جاف حتى يتخمر. . 8
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يكفي لعدد من 6 إلى 8 برطمانات

المكونات:

- 1كجم جزر

- 8 مالعق كبيرة سكر أبيض

- ثلثا كوب خل أبيض

- 4 مالعق كبيرة ملح

- 8 كوب ماء دافئ

- برطمنات زجاجية )معقمة(

مخلل الجزر المحلى106

الطريقة:

شــرائح . 1 إلــى  ُيقطــع  ثــم  جيــدًا،  الجــزر  ُيغســل 

للغايــة؛ رقيقــة  رأســية 

ُيقسم الجزر ويوضع في البرطمانات؛. 2

ُيــذاب الملــح والســكر فــي المــاء الدافــئ وُيمزجــا . 3

جيــدًا؛

ُيســكب مزيــج المــاء فــي البرطمانــات المليئــة . 4

بالجــزر؛

ُتغلــق البرطمانــات بإحــكام وُتبــرد لمــدة 3 أيــام . 5

علــى األقــل قبــل تناولهــا أو بيعهــا.
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8.3

التجفيف

تجفيــف الطعــام مــن أقــدم الطــرق المتبعــة لحفظــه واســتعماله فــي وقــت الحــق. 

الطريقتيــن. وتجفيــف  لهاتيــن  أو مكمــاًل  التجميــد،  أو  للتعليــب  بديــاًل  يكــون  وقــد 

الطعــام بســيط وآمــن وســهل تعملــة. ويزيــل التجفيــف الرطوبــة مــن الطعــام، فــال 

يمكــن للبكتريــا والخميــرة والعثــة أن تنمــو وتفســد الطعــام. كمــا أن التجفيــف يبطــئ 

عمــل االنزيمــات )وهــي مــواد تتواجــد بشــكل طبيعــي ممــا يســبب إنضــاج الطعــام(، 

ولكنــه ال يوقــف نشــاطها.

وزنــًا.  وأقــل  حجمــًا  أصغــر  الطعــام  يصبــح  الرطوبــة،  يزيــل  التجفيــف  ألن  ونظــرًا 

وعندمــا يصبــح الغــذاء جاهــزًا لالســتعمال، يمكــن إضافــة المــاء مجــددًا فيســتعيد 

الغــذاء شــكله األصلــي )بالتقريــب(.

الطعــام  مجفــف  فــي  أو  الفــرن  داخــل  أو  الشــمس  فــي  الغــذاء  تجفيــف  يمكــن 

والرطوبــة  الدافئــة  الحــرارة  درجــات  بيــن  المناســبة  التوليفــة  باســتخدام 

المنخفضــة وتيــار الهــواء. وخــالل عمليــة التجفيــف، تتبخــر الرطوبــة بفعــل درجــات 

الحــرارة الدافئــة. وتســمح الرطوبــة المنخفضــة بســرعة انتقــال الرطوبــة مــن الغــذاء 

إلــى الهــواء. ويعمــل تيــار الهــواء علــى إســراع عمليــة التجفيــف بواســطة نقــل الهــواء 
الرطــب المحيــط بعيــدًا عــن الغــذاء.107

األعشــاب  مــن  المحاصيــل،  أصنــاف  بجميــع  شــئ  كل  تقريبــًا   108 تجفيــف  يمكــن 

الخشــبية والورقيــة إلــى الفواكــه والخضــروات. وفــي هــذا القســم، ســوف نعــرض 

المطبــخ. فــي  المفضلــة  المحاصيــل  لبعــض 

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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المكونات:
- طماطم صغيرة للتجفيف

- ملح
- فلفل أسود – مهروس قلياًل )اختياري(

- بردقوش )اختياري(
- ثوم )اختياري(

 الطماطم المجففة بأشعة الشمس

الطريقة:

موحــد . 1 مقــاس  مــن  الطماطــم  ُتســتخدم 
ســليمة؛ نتائــج  علــى  للحصــول 

ُتغسل الطماطم وُتجفف جيدًا؛ . 2

ُتنــزع القشــرة )اختيــاري(. وباســتخدام ســكين، . 3
يتــم قطــع قاعــدة الطماطــم علــى شــكل عالمــة 
× وتكــون عميقــة بمــا يســمح باختــراق القشــرة. 
توضــع الطماطــم فــي المــاء المغلــي لمــدة مــن 
20 إلــى 30 ثانيــة. ُتســتخدم ملعقــة مثقوبــة فــي 
رفــع الطماطــم مــن المــاء المغلــي. وُتغطــس 
ــج وســوف تنفصــل  الطماطــم فــي المــاء المثل

عنهــا القشــرة؛

ُتقطع الطماطم نصفين أو أربعة أربع؛. 4

باســتخدام . 5 )اختيــاري(.  الطماطــم  بــذور  ُتنــزع 
الملعقــة أو األصابــع، ُتنــزع البــذور من الطماطم 
وُيتــرك اللــب. يتــم إســقاط المزيــد مــن العصيــر 

علــى الطماطــم باســتخدام منشــفة ورقيــة؛

الجانــب . 6 يكــون  بحيــث  الطماطــم  توضــع 
المقطــوع منهــا إلــى أعلــى علــى طبــق/ صينيــة 
تقريبــًا.  1ســم  بمســافة  بينهــا  ويباعــد  الخبيــز 
وال يجــب أن تتالمــس ثمــرات الطماطــم فيمــا 
وبــودرة  بالملــح  الطماطــم  رش  ويتــم  بينهــا. 
الثــوم أو األعشــاب الطازجــة )حســب الرغبــة(. 
ويمكــن أن تكــون الصوانــي خشــبية أو بالســتيك 
أو معدنيــة ومطليــة بمــادة تمنــع االلتصــاق. وال 
يجــب اســتخدام معــادن مجلفنــة ألنهــا ســوف 

تتفاعــل مــع الحامــض فــي الطماطــم؛

TomatoDirt .com,  2010-2018

الطماطــم  تجفيــف  يســتغرق  قــد  المــدة:  إجمالــي 

تحــت أشــعة الشــمس مــدة تصــل مــن أربعــة إلــى 

ودرجــة  الطماطــم  نــوع  حســب  يومــًا،  عشــر  أربعــة 

التجفيــف. أثنــاء  والرطوبــة  الحــرارة 

تتعــرض . 7 حتــى  الخــارج  فــي  الصوانــي  توضــع 
ســطح  علــى  المباشــرة  الشــمس  ألشــعة 

أفضــل؛ الهــواء  حركــة  لتكــون  مرتفــع 

علــى . 8 شــاش  قطعــة  أو  شــبكة  نشــر  يتــم 
الحشــرات؛ ومنــع  بالتهويــة  للســماح  الطماطــم 

وُتقلب الطماطم مرة كل يوم؛. 9

المســاء . 10 فــي  الداخــل  فــي  الطماطــم  ُتنقــل 
عــدم  حالــة  فــي  مــكان محمــي  فــي  توضــع  )أو 
انخفــاض درجــات الحــرارة أكثــر مــن الــالزم خــالل 

عليهــا؛ النــدى  حبــات  ســقوط  لمنــع  الليــل( 

مــن . 11 للتأكــد  يــوم  كل  الطماطــم  فحــص  ويتــم 
جفافهــا. ويمكــن أن يســتغرق صنــع الطماطــم 
أيــام  أربعــة  بيــن  مــا  تتــراوح  مــدة  المجففــة 
وأســبوعين، حســب الرطوبــة داخــل الطماطــم 
وُســمك الشــرائح ودرجــة الحــرارة فــي الخــارج 

الهــواء؛ فــي  والرطوبــة 

يتــم فحــص الطماطــم حتــى تصــل إلــى الجفــاف . 12
المطلــوب، وتغلــف بإحــكام فــي أكيــاس الفريــزر 

أو علــب بالســتيك أو برطمانــات؛

ُتحفــظ الطماطــم المجففــة بأشــعة الشــمس . 13
فــي مــكان جــاف حتــى موعــد اســتعمالها. وعنــد 
دافــئ  مــاء  فــي  وضعهــا  يجــب  اســتعمالها، 
التالــي.  اليــوم  فــي  وتصفيتهــا  الليــل  طــوال 
توضــع الطماطــم فــي وعــاء مــع زيــت وأي شــئ 

آخــر ترغــب فــي إضافتــه مثــل الثــوم والملــح.

المعدات الالزمة:
طبق/ صينية خبيز

قطعة شاش أو شبكة ضيقة
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إجمالي المدة: ثالثة أيام على األقل

المكونات:
- عنب 

األدوات الالزمة:
- صينية خبيز \ طبق

- شاش أو شبكة ضيقة

ملحوظة: تصلح هذه الطريقة مع أي أعشاب ورقية أو سبانخ أو بصل

المكونات: الملوخية أو السبانخ

األدوات المطلوبة:
- صينية خبيز \ طبق

- شبكة ضيقة أو شاش

الطريقة:

ُتغسل األوراق، ثم ُتفصل األوراق عن  البراعم؛. 1

توضع طبقة األوراق على طبق \ صينية الخبيز مع التأكد من عدم تشابكها مع  بعضها؛. 2

ُتغطــى الصينيــة بالشــبكة أو الشــاش وُتتــرك لتجــف تمامــًا فــي الســطح/ الشــرفة. يجــب أن يمنــع الغطــاء . 3
وصــول الحشــرات إلــى األوراق.  وفــي الليالــي الرطبــة، ُيعــاد العنــب إلــى الداخــل فــي المســاء ويوضــع فــي 

الخــارج فــي اليــوم التالــي؛

عنــد تمــام التجفيــف، ُتســحق األوراق باليديــن وُتحفــظ فــي علــب ُمحكمــة الغلــق. ويمكــن أيضــًا طحنهــا حتــى . 4
تصبــح بــودرة ناعمــة )بألخــص البصــل(.

الزبيب )العنب المجفف(110

ملوخية مصرية مجففة تحت أشعة الشمس 111

الطريقة:

ُيغسل العنب وُيجفف برفق؛. 1

ــز. يجــب . 2 ــة الخبي ــوزع العنــب علــى طبــق \ صيني ي
لبعضــه  العنــب  مالمســة  عــدم  مــن  التأكــد 

البعــض؛

يجــب . 3 الشــاش.  أو  بالشــبكة  العنــب  ُيغطــى 
التأكــد مــن ثبــات مــا ُيســتعمل لتغطيــة العنــب. 

ربمــا يتعيــن تثبيتــه بثقــل حتــي يثبــت؛

يوضــع العنــب فــي الخــارج وُيتــرك لمــدة ثالثــة . 4
منــع  علــى  الغطــاء  يعمــل  األقــل.  علــى  أيــام 
الليالــي  وفــي  العنــب.  إلــى  الحشــرات  دخــول 
ــى الداخــل فــي المســاء  ــة، ُيعــاد العنــب إل الرطب

التالــي؛ اليــوم  فــي  الخــارج  فــي  ويوضــع 

الجفــاف . 5 حالــة  إلــى  العنــب  يصــل  عندمــا 
المطلــوب، يتــم تغليفــه بإحــكام داخــل أكيــاس 

برطمانــات. أو  بالســتيك  علــب  أو  تجميــد 

Planet  Sc ience 110

  ElSaeidy & ElBltagy 111

الزبيــب هــو العنــب الســكري أو الطــري أو المجفــف أو بالبــذر أو منــزوع البــذر. كمــا تشــير كلمــة “زبيــب” إلــى والعنــب 

)الســلطاني( وكذلــك أي شــكل آخــر مــن العنــب المجفــف. وقــد يتفــاوت الزبيــب مــن حيــث الحجــم ويكــون أخضــر أو 

ذهبــي أو بنــي أو داكــن اللــون حســب صنــف العنــب المســتخدم وطريقــة التجفيــف.
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8.4

طريقة عمل لحم
 الالنشون بالمنزل112

لحــم الالنشــون المصنــوع بالمنــزل ســهل اإلعــداد، وال يســتغرق أكثــر مــن خمــس دقائــق. نبــدأ بــأي نــوع لحــم 
مفــروم حســب الرغبــة. ُتصنــع عجينــة مــن اللحــم باســتخدام المــاء وُتتبــل. ثــم ُتطهــى. 

مجــرد مكونــات بســيطة تضفــي مذاقــًا رائعــًا للحــم الالنشــون المصنــوع بالمنــزل مــن أجــل الحصــول علــى شــطائر 
ســهلة. وُتطهــى علــى الموقــد!

الالنشــون  لحــم  لعمــل  بالنســبة  الرائــع  األمــر  أمــا 
المكونــات.  فــي  التحكــم  إمكانيــة  فهــو  بالمنــزل 
وهــذا يعنــي عــدم اســتخدام شــراب الــذرة المرتفــع 
الفركتــوز/ النتريــت والحشــوات/ المثبتــات/ الصمــغ 
والنكهــات أو األلــوان الصناعيــة وغلوتامــات أحاديــة 
ــوم والمحاليــل وبوتيــل هايدروكســي تولويــن  الصودي

كاراجينــان. وصمــغ 

المكونات:
- لحم بقري أو دجاج أو ديك رومي

- 2 ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة سكر

- نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- نصف كوب ماء

- كبد )اختياري(

الطريقة:

ويتــم . 1 الخــالط  فــي  المكونــات  جميــع  ُتمــزج 
وتنعــم؛ جيــدًا  تمتــزج  حتــى  تحضيرهــا 

ُيقسم مزيج اللحم جزءين متساويين؛. 2

يوضــع كل جــزء فــي علبــة زجــاج ســعة 2 كــوب . 3
)طبــق بايركــس مثــاًل(؛

يوزع المزيج في الطبق مع تسوية السطح؛. 4

ُيمــاًل . 5 كبيــر.  وعــاء  فــي  زجــاج  كل طبــق  يوضــع 
ويوضــع  الزجــاج.  إرتفــاع  نصــف  حتــى  بالمــاء 

الغطــاء؛ فوقــه 

يوضــع المــاء علــى النــار الهادئــة لينضــج لمــدة . 6
45 دقيقــة؛

ملحوظــة: يمكــن إضافــة الكبــد قــدر المســتطاع حســب الرغبــة. كمــا يمكــن إضافــة تتبيلــة إضافيــة فــي حالــة 
ــة أو األعشــاب الالزمــة إلضافــة نكهــة  ــة. ويمكــن إضافــة التتبيل ــد. وهــذا لحــم بنكهــة خفيفــة للغاي إضافــة الكب

ــة. حســب الرغب

وُيصفــى . 7 المقــالة  مــن  الزجــاج  الوعــاء  ُيرفــع 
الفائــض؛ الســائل 

الغرفــة . 8 حــرارة  درجــة  فــي  ليبــرد  الزجــاج  ُيتــرك 
دقيقــة؛  15 لمــدة 

ُتبــرد األطبــاق الزجــاج فــي الثالجــة لمــدة حوالــي . 9
ســاعتين؛

وُيقطــع . 10 الزجــاج  األطبــاق  مــن  اللحــم  ُيرفــع 
المطلــوب؛ الُســمك  حســب  شــرائح 

ُيحفــظ فــي وعــاء مغلــق بإحــكام فــي الثالجــة أو . 11
ــزر. الفري

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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8.5

منتجات األلبان
ما هي مزايا تصنيع اللبن ومنتجات األلبان؟

• يوفر دخاًل منتظمًا

• يرفع مستوى التغذية

• بيع منتجات األلبان المصنعة يحقق ربحًا أكثر من بيع اللبن الطازج

• يخلق فرص عمل

• يعزز الجودة والسالمة

البســترة هــي الخطــوة األولــى فــي تصنيــع األلبــان. والمقصــود مــن البســترة تســخين 
كل جــزئ مــن جزيئــات اللبــن أو منتجــات األلبــان حتــى درجــة حــرارة محــددة لمــدة 
زمنيــة محــددة )63 درجــة مئويــة لمــدة ثالثيــن دقيقــة(. ممــا يدمــر البكتريــا وغيرهــا 
مــن الكائنــات الدقيقــة التــي قــد تؤثــر علــى صحــة المســتهلك. والبســترة تجعــل اللبــن 
آمنــًا وصحيــًا وتعــزز الجــودة حتــى يمكــن حفــظ اللبــن ومنتجــات األلبــان لفتــرات أطــول 

دون أن تفســد.

وهنــاك طريقــة بســيطة للبســترة: يقــوم كثيــر مــن النــاس ببســترة اللبــن بالغلــي 
المباشــر. إال أن الغلــي المباشــر ال يتوافــق مــع النظافــة ألنــه قــد يــؤدي إلــى التلــوث 
مــن جــراء الجزيئــات أو البكتريــا الخارجيــة. كمــا أن الغلــي المباشــر غيــر فعــال، بمعنــى 

أنــه يتطلــب طاقــة أكبــر )مزيــد مــن الوقــود أو الغــاز(.

التســخين غيــر المباشــر: طريقــة أفضــل لبســترة اللبــن. توضــع عبــوة اللبــن داخــل 
وعــاء معدنــي أكبــر يحتــوي علــى المــاء حتــى يكــّون المــاء غالفــًا حــول عبــوة اللبــن. يتــم 
تســخين الوعــاء الخارجــي األكبــر باســتخدام لهــب مكشــوف أو موقــد غــاز أو ســخان 

كهربائــي. البســترة الســريعة:
ُيســخن اللبــن ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى درجــة حــرارة 72 مئويــة لمــدة 
15 دقيقــة علــى األقــل، وهــي طريقــة جيــدة ُتســتخدم عنــد بســترة كميــات كبيــرة مــن 

اللبــن )أكثــر مــن 25 لتــر(. 

البسترة

المنزلي الغذائي  الهدر  للحد من  دليل  الغذائي!  للهدر  قل ال 
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ليــدوي  ا 2000 لفــة فــي الدقيقــة فــي أجهــزة الفصــل  بيــن  اللــف مــا  اوح ســرعة  تتــر أن 

الكبيــرة. بائيــة  الكهر الفصــل  أجهــزة  فــي  الدقيقــة  فــي  لفــة   20000 لــى  إ الصغيــرة 
لفضــل  ســائل  أي  مــع  يــة  لمركز ا لطــرد  ا بقــوة  الفصــل  يقــة  طر اســتخدام  يمكــن   114

يلــف،  وعندمــا  ذلــك.  بعــد  لفــه  ويتــم  نــاء  إ فــي  للبــن  ا يوضــع  المختلفــة.  المكونــات 
ويمكــن الجزئيــن.  يمكــن فصــل  ولذلــك  اإلنــاء.  مركــز  اتجــاه  فــي  يتحــرك  )القشــدة( 

تتكون القشدة من خالل فصل الدهون في اللبن.

الطريقة:

يتم تحضير لبن القشدة – الترشيح والمعايرة؛. 1

ُيسخن اللبن عند درجة حرارة 50 مئوية؛. 2

تُفصل القشدة عن اللبن الطازج بإحدى الطريقتين:. 3

الفصــل بقــوة الجاذبيــة: ُيتــرك اللبــن ليهــدأ. ونظــرًا ألن القشــدة أخــف مــن بقيــة . 1
مكونــات اللبــن، فهــي تعلــو علــى الســطح ويمكــن فصلهــا؛

الفصــل بقــوة الطــرد المركزيــة 114: ويتطلــب آلــة بســيطة ُتعــرف بإســم الطــارد . 2
بواســطة  أو  يدويــًا  لفــه(  )أي  المركــزي  الطــارد  تشــغيل  ويمكــن  المركــزي. 

محــرك كهربائــي؛

القشدة

124 3
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ُتعقم القشدة عند درجة حرارة 90 مئوية ثم ُتبرد.. 4
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56

نحصــل علــى الزبــد عندمــا يصــل تركيــز الدســم فــي 
اللبــن إلــى 80 بالمائــة ومســتوى الرطوبــة فــي الزبــد 16 
بالمائــة والمــواد الصلبــة الدســمة 2 بالمائــة ومكــون 
الملــح 2 بالمائــة. وفــي حالــة تخطــي مســتوى الرطوبــة 

نســبة 16 بالمائــة، تقــل غالبــًا جــودة الزبــد.

الطريقة:

ُتتبــع خطــوات القشــدة حتــى تصــل درجــة حــرارة اللبــن المفصــول مــا بيــن 90 . 1
و95 مئويــة؛

ُيبرد في حمام ماء بارد حتى تصل درجة حرارة التلقيح 45- مئوية؛. 2

ُتلقح القشدة باستخدام أداة تقليب وترمومتر؛. 3

ُتتــرك القشــدة جانبــًا لمــدة تتــراوح مــن ســاعتين إلــى ثــالث ســاعات )45 درجــة . 4
مئويــة( مغطــاة بشــاش، ثــم ُتبــرد حتــى تصــل درجــة حرارتهــا 8 مئويــة؛

ُيمــزج محلــول الزبــد ســواء فــي برطمــان أو خــالط أو ممخضــة الزبــد )يدويــة أو . 5
آليــة( لمــدة تتــراوح مــا بيــن 5 و10 دقائــق حتــى تصــل حبيبــات الزبــد إلــى حجــم 
حبــوب القمــح )البــد أن يكــون ملمســها متماســكًا ولكــن ليــس صلبــًا(. ويجــب 
التأكــد مــن الحفــاظ علــى درجــة الحــرارة منخفضــة قــدر المســتطاع أثنــاء خــض 

الزبــد؛

يتــم تشــكيل الزبــد فــي أي شــكل حســب الرغبــة )فــي برطمــان أو ملفــوف فــي . 6
قمــاش أو صينيــة( ويوضــع فــي الثالجــة. 

الزبد

3 12

4
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الســمن هــو دســم اللبــن منــزوع منــه جميــع جزيئــات 
الزبــد  مــن  االنتهــاء  بعــد  ُيصنــع  مــا  وغالبــًا  الميــاه. 
الســمن  تبخــر. ويحتــوي  قــد  المــاء  يكــون كل  حيــث 
علــى دســم بنســبة %99.9 وغالبــًا مــا ُيســتخدم فــي 
الزبــد  مــن  الســمن  إنتــاج  يكــون  مــا  الطبــخ. وغالبــًا 
أســهل )بخطــوات أقــل( مــن إنتاجــه مــن القشــدة.

بجــودة  طــازج  لبــن  اســتخدام  ويجــب  صلــب.  شــبه  ُمخمــر  ألبــان  منتــج  الزبــادي 
بكتريولوجيــة عاليــة وخالــي مــن المضــادات الحيويــة ومطهــرات األلبــان115، مــن أجــل 

الزبــادي.  إنتــاج 

الطريقة:

 يتم االنتهاء من جميع خطوات إنتاج الزبد؛. 1

ــى يتبخــر المــاء . 2 ــة حت ــار هادئ ــى ن ــد عل ُيســخن الزب
وتصــل درجــة حــرارة المزيــج إلــى حوالــي 120 أو 

125 درجــة مئويــة؛

ُيعبأ في برطمانات.. 3

الطريقة:

يتم تحضير لبن الزبادي – الترشيح والمعايرة؛. 1

ُيســخن اللبــن عنــد درجــة حــرارة مــن 90 إلــى 95 مئويــة لمــدة تتــراوح بيــن 30 . 2
دقيقــة؛ و45 

ُيصب اللبن في أكواب نظيفة؛. 3

ُيبرد حتى تصل درجة حرارة التلقيح إلى 45- درجة مئوية؛. 4

ُيلقح اللبن بوضع الزبادي المخفف في اللبن؛. 5

ُيتــرك الخليــط جانبــًا مغطــى بشــاش عنــد درجــة حــرارة 45 مئويــة لمــدة تتــراوح . 6
مــن 3 إلــى 4 ســاعات؛

ُيبرد في الثالجة )من 4 إلى 8 درجة مئوية(؛. 7

يصبح جاهزًا لتناوله أو بيعه.. 8

السمن

الزبادي

أول  هــو  السرســوب(  عــة  لرضا ا فــي  األولــى  األيــام  لبــن  بإســم  وف  لمعــر )ا للبــأ  ا  115

 . ًة مباشــر لــوالدة  ا بعــد  لثدييــات  ا مــن  لثدييــة  ا لغــدد  ا عــن  تــج  لنا ا للبــن  ا مــن  شــكل 
المصــدر:  . َة مباشــر الوضــع  قبــل  للبــأ  ا تنتــج  ع  األنــوا ومعظــم 

Manitoba

7

8
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89

4

4

ينتــج الزبــادي الجــاف/ اللبنــة عــن تكثيــف نكهــة وقــوام 
الزبادي.

الطريقة:

يتم إجراء جميع خطوات إنتاج الزبادي؛. 1

ُيغلــف الزبــادي فــي شــاش وُيعلــق طــوال الليــل . 2
فــي درجــة حــرارة الغرفــة مــن أجــل التخلــص مــن 

المــاء فــي لبــن الزبــادي؛

وتكثيــف . 3 اللبنــة،  مــن  كلــه  المــاء  إزالــة  وبعــد 
المناســبة؛ العلــب  فــي  ُتغلــف  اللبنــة، 

وتصبح جاهزة لتناولها أو بيعها.. 4

الزبادي الجاف – اللبنة

1234

567

shutterstock  ©,  2019
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الجبــن منتــج ألبــان مخمــر شــبه صلــب. ويمكــن بســترة اللبــن عنــد درجــة حــرارة مــن 63 
إلــى 65 مئويــة لمــدة 30 دقيقــة قبــل إنتــاج الجبــن.

 الجبن

الجبــن األبيــض واحــد مــن أكثــر األجبــان انتشــارًا فــي 
االنتــاج بواســطة صغــار الفالحيــن. وكل كميــة مــن 3 
إلــى 4 لتــر مــن لبــن الماعــز تنتــج حوالــي كيلوجــرام جبــن، 
ونفــس األمــر بالنســبة للبــن األبقــار. وحيــث أن الجبــن 
األبيــض واحــد مــن األجبــان الطازجــة، يجــب تقديمــه 

بــاردًا وحفظــه فــي الثالجــة.

الطريقة:

يتم تحضير لبن الجبن – الترشيح والمعايرة؛. 1

ُيبســتر اللبــن عنــد درجــة حــرارة مناســبة )مــن 63 . 2
إلــى 65 مئويــة( لمــدة 30 دقيقــة؛

درجــة . 3 إلــى  يصــل  حتــى  مائــي  حمــام  فــي  ُيبــرد 
ارة؛ الحــر

مــن . 4 )1مللــي  المنفحــة116  خليــط  تحضيــر  يتــم 
لبــن(؛ لكل4لتــر  المنفحــة 

ُتضــاف المنفحــة إلــى لبــن الجبــن. وســوف يتخثــر . 5
اللبــن فــي خــالل مــدة مــن 20 إلــى 30 دقيقــة؛

الجبن األبيض

 Leaf  Group  : المصــدر لليمــون.  ا وعصيــر  لخــل  با لمنفحــة  ا اســتبدال  يمكــن   116

بعــد . 6 شــرائح  إلــى  برفــق  الجبــن  خثــارة  ُتقطــع 
مــرور 60 دقيقــة، ثــم ُيتــرك ليهــدأ لمــدة 10 دقائق 

وأخيــرًا ُيحــرك لمــدة 10 دقائــق أخــرى؛

ُتنقل خثارة الجبن إلى صينية مبطنة بالشاش؛. 7

علــى . 8 الضغــط  ويتــم  بالشــاش  الجبــن  ُيغطــى 
الجبــن )بــاألوزان أو بطبــق ثقيــل أو غيــر ذلــك( 

لمــدة تتــراوح مــن ســاعة إلــى 6 ســاعات؛

بالملــح . 9 وُيــرش  مكعبــات  إلــى  الجبــن  ُيقطــع 
أخــرى. ســاعة  لمــدة  وُيتــرك 

1235
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الجبــن األبيــض المالــح المصنــوع مــن لبــن الماعــز أو األغنــام، حيــث ينتــج كل 4لتــرات 
مــن اللبــن 1 كيلوجــرام مــن الجبــن. يجــب حفــظ جبــن فيتــا فــي محلــول ملحــي لمــدة 

تصــل إلــى 5 أو 6 أشــهر.

الطريقة:

يتم تحضير لبن الجبن – الترشيح والمعايرة؛. 1

ُيبستر اللبن على درجة حرارة مناسبة )من 63 إلى 65 مئوية( لمدة 30 دقيقة؛. 2

ُيبرد في حمام مائي حتى تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية؛. 3

ُتضاف المنفحة إلى لبن الجبن وُيترك حتى تجهز الخثارة، وتستغرق هذه العملية من 50 إلى 60 دقيقة؛. 4

ــم ُتحــرك ببــطء . 5 ــارة إلــى مكعبــات بينهــا مســافة مــا بيــن 2 إلــى 3ســم، وُتتــرك لمــدة 15 دقيقــة. ث ُتقطــغ الخث
لفصــل المكعبــات؛

ُينقــل الجبــن إلــى علبــة خشــبية مســتطيلة مبطنــة بالشــاش. ُيغطــى الجبــن بالشــاش ويتــم الضغــط عليــه . 6
)بــاألوزان أو طبــق ثقيــل أو غيــر ذلــك( وُيتــرك فــي العلبــة لمــدة يــوم واحــد؛

ُيقطع الجبن إلى مكعبات وُيرش بالملح؛. 7

توضع مكعبات الجبن في محلول ملحي )16 بالمائة( ويصبح الجبن جاهزًا لتناوله أو بيعه.. 8

الجبن الفيتا
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