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الدرس األول

2

سالسل القيمة الغذائية

من اين يأتي طعامك؟
توضح سلسلة القيمة الغذائية حركة
المنتجات الغذائية عىل طول سلسلة
اإلمداد الغذائي وتحدد الجهات الفاعلة
وأنشطتها ذات القيمة المضافة .
وتسمى عملية وصول الغذاء إىل الطبق
سلسلة اإلمداد الغذائي .وتشمل جميع
المراحل المختلفة التي يمر بها الغذاء عىل
طول هذا الطريق .
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اإلنتاج و الحصاد

من اين
يأتي طعامك؟
النقل

تجارة الجملة

التعبئة
التصنيع

التصدير
تجارة التجزئة

إستهالك

الموارد هو مصطلح عام يشتمل عىل البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات ،والبشر ،والمال ،أو أي شيء
آخر يمكن أن يساعد في توصيل خدمة المعلومات.
والموارد تعتبر أصو ًال في أي مؤسسة بشكل عام .
2

يمكننا تصنيف الموارد كاالتي :
الموارد الطبيعية :األرض وجميع األصول الناتجة عن األرض ،مثل المياه والمعادن
والنباتات والحيوانات .

الموارد البشرية :األشخاص الذين يساهمون من خالل العمل والمعرفة والخبرة .
الموارد الرأسمالية :النقود والبنية التحتية والمعدات .

يمكن لفرد أو لمنظمة استخدام الموارد للقيام بالوظيفة عىل نحو فعال .وفي
سلسلة القيمة الغذائيةُ ،تستخدم الموارد للزراعة والتصنيع والمناولة وتوزيع
الغذاء لضمان فعالية وظيفته :وهي تقديم الغذاء اآلمن والمغذي لألفراد .
وفيما يلي بعض الموارد المستخدمة في إنتاج الغذاء :

5

4

الهواء
5

5
4

المال
4

المياه
3
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المفردات
الجديدة
سلسلة القيمة الغذائية

حركة المنتجات الغذائية عىل مدار سلسلة اإلمداد الغذائي وتحديد الجهات

الفاعلة وأنشطة القيمة المضافة لها.

سلسلة اإلمداد الغذائي

هي عملية كيفية وصول الغذاء إىل الطبق ،وتشمل جميع المراحل المختلفة التي يمر بها

الغذاء عىل طول هذا الطريق .

الموارد

هو مصطلح عام يشتمل عىل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،والبشر ،والمال ،أو

أي شيء آخر يمكن أن يساعد في توصيل خدمة المعلومات .والموارد تعتبر أصو ً
ال في أي

مؤسسة بشكل عام .
الموارد الطبيعية :األرض وجميع األصول الناتجة عن األرض ،مثل المياه والمعادن

والنباتات والحيوانات .
الموارد البشرية :األشخاص الذين يساهمون من خالل العمل والمعرفة والخبرة .
الموارد الرأسمالية :النقود والبنية التحتية والمعدات .

4

الدرس الثاني
فاقد وهدر الغذاء

6

فاقد الغذاء هو ما ينسكب أو يفسد من
األغذية قبل وصولها إىل مرحلة المنتج النهائي
أو مرحلة البيع بالتجزئة ،وربما يترتب عىل ذلك
مشاكل تحدث في إحدى مراحل سلسلة القيمة
ً
أيضا إىل مشاكل في
الغذائية ،وقد يؤدي
األسواق والمؤسسات واألطر السياسية.
وهدر الغذاء هو كل الغذاء الصالح لالستهالك
لكنه لم يُ ستهلك بسبب تركه حتى فساده
أو بسبب استبعاده بمعرفة تجار التجزئة أو
المستهلكين .وهدر الغذاء مشكلة سلوكية
مستمدة من عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا
وسلوكياتنا ،حيث تنتج كميات هدر ضخمة
أثناء االحتفاالت الدينية وحفالت الزفاف
والفنادق
واللقاءات األسرية وفي المطاعم
.
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اما الطعام الذي يتم رميه
للطيور ،أو تركه في درج
المكتب ليتعفن ،أو إزالته في
المنزل أو المطاعم؟
هذا يعتبر هدر في الغذاء

2

1
فقد الغذاء

اإلنتاج

هدر الغذاء

3
4

5

6
كل ما ينتج من طعام
لالستهالك األدمي
يفقد او يهدر سنوياً
=

1/3
6

 1/3مليار طن من

الطعام في العالم

ما هي نسب فاقد وهدر الغذاء في

منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا؟

 26%من الجذور والدرنات

 14 - 19%من الحبوب

8
7

 16%من البذور الزيتية والبقوليات

 45%من الفاكهة والخضروات
8

 13%من اللحوم

7

 28%من األسماك والمأكوالت البحرية

7

و  18%من منتجات األلبان

7

8

ما هو ثمن فاقد وهدر الغذاء؟
في سلسلة اإلمداد الغذائي ،ينتقل الغذاء من المنتج إىل المستهلك عبر عملية
اإلنتاج والتصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة واإلستهالك ،وهكذا ينتقل الغذاء من
المزارع إىل المستهلك بطريقة تشبه قطع الدومينو .وفي الوقت نفسه ،تنتقل
النقود التي يدفعها المستهلك مقابل الغذاء من المستهلك إىل المنتج خالل
العملية العكسية ،ومثل قطع الدومينو ،مرة أخرى من المستهلك إىل بائع التجزئة
ّ
ومنه إىل الموزع
فالمصنع والمزارع.
7
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؟

ً
سعرا
هل تعتقد أن المستهلك يدفع
أعىل في حالة فاقد وهدر الغذاء عىل
مدار سلسلة القيمة الغذائية؟

ُتهدر جميع الموارد المستخدمة عىل
مدار سلسلة القيمة الغذائية عندما
يحدث هدر الغذاء !

كيف يؤثر فاقد وهدر الغذاء عىل
البيئة؟

 .1انبعاثات الغازات الدفيئة

 .2تغير المناخ

 .3بصمة األرض

 .4البصمة المائية

NPR, 2018

 .5التنوع البيولوجي

8

انبعاثات الغازات
الدفيئة
تنبعث كميات ضخمة من الغازات الدفيئة (مثل ثاني
أكسيد الكربون والميثان والنيتروجين) كل عام خالل
إنتاج وتصنيع وتخزين ونقل الغذاء الذي ينتهي األمر
بالتخلص منه ومن ثم يتحلل في مدافن النفايات حيث
ً
أيضا .
يصدر غازات دفيئة

9

ما هي غازات الدفيئة؟
ً
سويا
األرض تلفها طبقات مختلفة مما نسميه الغازات الدفيئة والتي تشكل
الغالف الجوي .حيث يمنع الغالف الجوي تبريد األرض في الفضاء :إذ يسمح لبعض
أشعة الشمس من النفاذ ويمنع بعض الحرارة من مغادرة األرض مرة .أخرى
وتنتج الغازات الدفيئة بشكل طبيعي ،ولوالها لما كانت هناك حياة عىل األرض .إال
أنه ينتج عن البشر كميات متزايدة من الغازات الدفيئة! وتسببت الغازات الدفيئة التي
ننتجها في عدم توازن الغالف الجوي الطبيعي وساهمت في تغير المناخ :حيث يوجد
الكثير من هذه الغازات في الغالف الجوي وال تتمكن كل الحرارة المطلوب مغادرتها
األرض من الهروب إىل الفضاء .

تغير المناخ
المقصود بتغير المناخ التغيرات الطويلة المدى
في الهواء واألرض عىل كوكب األرض .ويدفأ
المناخ اليوم أسرع من أي وقت مضى عىل مدار
تاريخ كوكب األرض المعلوم لدى العلماء .وهذا
ما يُ سمى تغير المناخ .
ً
يجعل تغير المناخ كوكبنا أكثر دفئا مما ينبغي
أن يكون عليه .وإذا استمر إنتاج هذه الكميات
الكبيرة من الغازات الدفيئة ،سوف تذوب الثلوج

9

عىل األرض ويرتفع منسوب سطح البحر وتقل
مساحات األراضي لمعيشة البشر والحيوانات .
وقد يؤدي تغير المناخ كذلك إىل نقص المياه
والجفاف والتصحر في أماكن كثيرة عىل األرض.
وتشتد قسوة الطقس .ولن تنجو بعض
الحيوانات والنباتات في ظل درجات الحرارة
الجديدة ،ويصبح األمر أصعب عىل الكثيرين
أماكن للمعيشة.
لزراعة الغذاء والعثور عىل .
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بصمة األرض

بصمة األرض هي مساحة األرض
المستخدمة في زراعة األغذية التي
 حيث يُ زرع.ُتهدر في وقت الحق
الغذاء الذي يُ هدر فيما بعد عىل
األراضي
 مليار هكتار من1.4 حوالي
.
وفي مقارنة لهذه المساحة مع
مساحة أكبر البلدان عىل وجه
 نجد أنها ثاني أكبر دولة بعد،األرض
. اإلتحاد الروسي
Medium, 2019
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البصمة المائية

المياه مورد نادر وثمين وتستهلك بلدان كثيرة بالفعل كميات مياه أكبر مما تمتلك.
وفي الوقت نفسه ،يستهلك إنتاج الغذاء األغلبية العظمى من المياه المستخدمة
في العالم اليوم .ولكن عندما نهدر الغذاء ،نهدر كذلك المياه المستخدمة في إنتاج
الغذاء .حيث ُتستخدم ربع كمية المياه المستخدمة في الزراعة من أجل زراعة أغذية
سوف ُتهدر في وقت الحق .

وفيما يلي بعض األغذية في المطبخ للتعرف عىل كمية المياه الالزمة
إلنتاجها :

10

10

 185لتر

 13لتر

إلنتاج ثمرة طماطم
واحدة

إلنتاج كيس واحد
فقط من الشيبسي
)رقائق البطاطس
المقرمشة)

11

 135لتر

11

25لتر

إلنتاج بيضة واحدة

إلنتاج ثمرة
بطاطس واحدة

11
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التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي هو أشكال الحياة عىل
األرض عىل جميع المستويات ،من الجينات
إىل الميكروبات ،ومن الحيوانات إىل النظم
اإليكولوجية .وتساهم جميع األنواع والكائنات
الحية بشيء ما في بيئتها المشتركة ،ومن هنا
البد من اإلشارة إىل أهمية انخفاض التدخل قدر
اإلمكان في النظم االيكولوجية العاملة .

12

ومثال عىل التدخل خفض حجم الغابات
إلتاحة المساحة للحقول وإنتاج
المحاصيل .ومن خالل هذه العملية ،تفقد
حيوانات كثيرة موائلها وتصبح مهددة
باالنقراض في نهاية األمر .
.

التنوع البيولوجي
مهم للغاية النة
يضمن اتباع
نهج نظام الغذاء
المستدام وتقديم
وجبات صحية تتكون
من االصنف المحلية
المغذية والضرورة
للحفاظ علي الثقافة
والتقاليد .

13

ومع خفض فاقد وهدر الغذاء،
ينخفض كذلك تغير المناخ الذي
يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب
أو تدفئته أكثر مما يجب .وإذا استمر
إنتاج الغازات الدفيئة بهذه الكميات
الكبيرة ،سوف تذوب ثلوج كثيرة عىل
سطح األرض ويرتفع منسوب مياه
البحر وتقل مساحة األرض لمعيشة
األفراد والحيوانات .
12 Ideas4development, 2018
13 Gettyimages, 2017
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كيفية الحد
من هدر الغذاء
البد أن تبدأ بنفسك
وأسرتك وتنشر هذه
النصائح !

أبداء بتقليل الطعام!

1

ا .استخدم طبق طعام أصغر (استخدم طبق الحلو( .
ب .ضع في الطبق كمية طعام أقل ثم اطلب

المزيد إذا كنت ال تزال تشعر بالجوع بعد
االنتهاء منه .

اإللتزام بالتخزين السليم!

ج .ال تجبر الضيوف عىل تناول كميات كبيرة من

الطعام .الطريقة األفضل هي تقديم كميات أقل

2

وتكرارها .

ا .التأكد من فهم طرق التخزين المناسبة

(الموضحة فيما بعد) لكل منتج غذائي .

ب .إطالة مدة الصالحية لألغذية عن طريق

ال ترم أي شيء

تجميدها بالطريقة الصحيحة .

3

ا .اطلب من والديك إعادة تدوير بقايا الغذاء من

خالل استخدامها في عمل وجبات جديدة

تسوق بذكاء

ب .االلتزام بتخزين بقايا الطعام بطريقة مالئمة
.
من أجل إعادة استخدامها في وقت الحق

4

.

ا .عدم شراء كميات كبيرة أو اللجوء للعروض .
ب .التخطيط للوجبات واالستعانة بقائمة

ألغراض البقالة لتجنب اإلفراط في الشراء .

ج .عدم الذهاب للتسوق أثناء الشعور بالجوع .

13

5

عدم التخلص من الفواكه

والخضروات الغير متجانسة

ا .طالما أن الفواكه والخضراوات لم

تفسد ،البد من استخدامها دونما
اعتبار لشكلها .

افحص الثالجة

6

ا .التأكد من برودة الثالجة عىل الدوام .ال يجب أن

تتجاوز درجة الحرارة من  1إىل  5درجات مئوية .
ب .عدم اإلفراط في مأل الثالجة حتي ال تنسى

األغذية بداخلها .

7

ال ,يستهلك أو ً
ما يشتري أو ً
ال
ا .التأكد من تدوير محتويات الخزانات (الدواليب)

والثالجة والفريزر بعد شراء منتجات جديدة للتأكد
من استخدام المنتجات األقدم أو ً
ال .

ب .استخدام المنتجات األقدم أو المنتجات األقرب

إىل انتهاء الصالحية قبل غيرها .

افهم تاريخ صالحية الطعام
التقاسم من

التراحم  -تبرع بالفائض

8

ا .إدراك الفرق بين إنتهاء الصالحية و”يُ فضل

9

االستهالك قبل” ،والمنتجات التي يمكن
استخدامها لفترة أطول .

ا .قدم األغذية التي لن ُتستخدم

ولن يُ عاد تدويرها إىل الفقراء .

14

نصائح للتخزين السليم

البد من تخزين الغذاء في الثالجة أو الفريزر أو في علب تحتفظ بها في
الدواليب أو عىل الرف حسب نوع الغذاء .والتخزين أمر هام ألنه يحافظ
ً
صالحا لألكل أو للطهو في وقت الحق .
عىل سالمة الطعام ليظل

التخزين
السليم هو
السر لمنع
هدر الغذاء

منتجات جاهزة لألكل

مثل منتجات األلبان
والزبادي والبيض .

طعام جاهز لألكل

مثل الكيك بالكريمة والزبد واللحوم
المطبوخة وبقايا الطعام وغيرها من
األغذية المغلفة .

اللحوم ،والدواجن،
واألسماك النيئة

ً
دائما ُ
وتخزن في علب محكمة
ُتغطى
الغلق .

الفاكهة والخضروات

ُتخزن الفاكهة والخضروات الجاهزة لألكل في
ً
أكياس أو علب محكمة الغلقُ ،
دائما
وتغسل
قبل استخدامها .

إن الترتيب الذي تضع به الغذاء في الثالجة مهم ،حيث يمر دفق الهواء داخل الثالجة بطريقة
معينة ،ويجب تقليل عدد مرات فتح الثالجة لضمان الحفاظ عىل درجة الحرارة المناسبة .

ً
مجمدا
يمكن تخزين الطعام بأمان في الفريزر لسنوات شريطة الحفاظ عليه
طوال الوقت وتخزينه في علب محكمة الغلق .إال أن طعم الغذاء وملمسه
يتغيران في حالة تجميده لمدة طويلة ً
جدا .والتجميد طريقة تخزين هامة
حيث أنه يمنع /يؤخر هدر الغذاء .ويجب توخي الحرص عند إعادة تسخين
ً
تالفا بعد إعادة تسخين الطعام
الغذاء المجمد حتى ال ينتهي به األمر
أخري
مرة
الطعام
المجمد ,يجب عدم تجميد
.
15

ال تتطلب أغذية كثيرة التبريد للحفاظ عليها صالحة لألكل ،إذ يمكن
تخزين الغذاء الجاف مثل األرز والمكرونة والدقيق وأنواع كثيرة من
المشروبات واألغذية المعلبة والبرطمانات قبل فتحها خارج الثالجة
أو الفريزر في مكان جاف .إال أنه من المهم توخي الحرص في كيفية
تخزين الغذاء الجاف .

.

.

.

.
14

.
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16

المفردات
الجديدة
فاقد الغذاء

جميع األغذية التي تنسكب أو تفسد قبل أن تصل إىل مرحلة المنتج النهائي أو البيع بالتجزئة .

هدر الغذاء

جميع األغذية التي ال ُتستهلك بسبب تركها حتى تتلف أو يتم التخلص منها من قبل تجار التجزئة أو

المستهلكين .

التنوع البيولوجي

أنواع الحياة عىل األرض عىل جميع المستويات ،من

الجينات إىل الميكروبات ،ومن الحيوانات إىل النظم

اإليكولوجية .

تغير المناخ

هو التغيرات الطويلة األجل في الهواء واألرض عىل

كوكب األرض ،وتغير المناخ هو التغير الذي نالحظه في

المناخ في الوقت الحالي.

17

الدرس الثالث

15

التغذية

التغذية
تتعلق التغذية باتباع نظام غذائي صحي
ومتوازن .إن السر في التغذية السليمة
يكمن في تناول أنواع من األغذية

الصحية من كل مجموعة من المجموعات

الغذائية الخمس .

نصيحة بسيطة هي إضافة الكثير من

االصناف الملونة في طبقك الصحي .

15

18
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المجموعات الغذائية الخمس
الخضروات
والبقوليات

منتجات األلبان

16

البروتينات
)نباتي وحيواني(

الفاكهة

الحبوب

الخضروات والبقوليات

تنتج الخضروات من أجزاء مختلفة من النبات ،بما في ذلك األوراق والجذور والدرنات
والزهور والجذوع والبذور والبراعم .تناول المزيد من الخضروات مهم لصحة ونمو
االنسان .والبقوليات من ناحية أخرى هي بذور النبات مثل البسله والفاصوليا والعدس
والحمص .تناول البقوليات بانتظام يساعد الجهاز الهضمي النها غنية بااللياف الغذائية.
ً
أيضا العديد من البقوليات المختلفة غنية بالفيتامينات والمعادن األساسية .

الفاكهة الطازجة
إضافة الفواكه الطازجة المختلفة إىل النظام الغذائي اليومي تعزز الصحة .إال أنه يجب
توخي الحذر ،ربما ترتفع نسبة السكر والسعرات الحرارية في الفاكهة ،وتنخفض األلياف،
وقد تضر األسنان ،لذلك يجب تجنب تناول الكثير من عصير الفاكهة .

19
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اﻟﺤﺒﻮب
تتكون أغلبية هذه المجموعة اﻟﻐﺬائية ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ
واﻟﺸﻮﻓﺎن واﻷرز واﻟﺸﻌﻴﺮ واﻟﺬرة .ويمكن طهو الحبوب
المختلفة وأكلها كاملة ،أو ُتطحن في شكل دقيق لعمل
أنواع من أغذية الحبوب مثل الخبز والمكرونة والنودلز أو
تحضيرها في حبوب اإلفطار الجاهزة لألكل .ويجب اإلنتباه،
من اإلفراط في استهالك المنتجات المصنوعة من الحبوب
المصنعة (مثل الكيك والبسكوت) ,النها تتضمن نسبة
عالية من السكر المضاف والدهون والصوديوم .

البروتينات
تتضمن هذه المجموعة الغذائية جميع أنواع اللحوم الخالية
من الدهون والدواجن واألسماك والبيض والمكسرات
والبذور والبقول /الحبوب من المهم إضافة البروتينات
الصحية في وجبات أطفال المدارس .

منتجات األلبان
اللبن والزبادي والجبن هي منتجات األلبان الموصي بها
لمعظم األفراد من عمر عامين فما فوق وهم جزء أساسي
من النظام الغذائي النها تساعد علي نمو الطفل وتقوية
األسنان والعظام .

17

20
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طبق الطعام الصحي
يجب أن تتكون الوجبة المثالية من مكونات من المجموعات الغذائية الخمس .إذ يحتوي نصف الطبق
عىل الخضروات من ألوان وأنواع كثيرة .ويجب تضمين الفاكهة في هذا الجزء من الطبق .ويتكون ربع

ّ
المصنعة .ويجب
الطبق من حبوب كاملة ،والربع المتبقي بروتينات ،مع األخذ في اإلعتبار الحد من اللحوم
استخدام الزيوت النباتية الصحية بإعتدال ومن المهم تقليل المشروبات المحالة وعصير الفاكهة .من
الضروري إضافة المياه النظيفة في يومك ,علي األقل ثمانية أكواب في اليوم .يجب أن يحتوي طبقك

علي نسبة قليلة من منتجات األلبان ,من الممكن اضافة الجبن أو الزبادي أو كوب حليب .

وفيما يلي طبق الطعام الصحي المثالي:

الماء
والسوائل

19

19

القليل من
منتجات
األلبان

الزيوت
الصحية

19

1/4
الحبوب
الكاملة

1/4
بروتين
18

21

1/2
فاكهة و
خضراوات
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مكونات طبق الطعام الصحي
الزيوت الصحية

البروتينات

استخدم الزيوت الصحية (مثل زيت
الزيتون) في الطهي ومع السلطة وعىل
المائدة .يجب الحد من الزبد ،وتجنب
الدهون المشبعة .

اختر األسماك والدواجن والبقول
والمكسرات ،ويجب الحد من تناول
اللحوم الحمراء واألجبان ،واالبتعاد
عن اللحوم الباردة وغيرها من اللحوم
المصنعة .

20

الماء والسوائل

20

تناول الماء أو القهوة أو الشاي (مع كمية
قليلة من السكر أو بدون سكر) .ويجب
الحد من اللبن /منتجات األلبان ( 1-2كمية
في اليوم) والعصير (كوب صغير في
اليوم) ،وتجنب المشروبات المحالة .

الحبوب الكاملة
ً
أصنافا متنوعة من الحبوب
تناول

الكاملة (مثل الخبز بحبوب القمح الكاملة
والمكرونة بالحبوب الكاملة واألرز البني).
ويجب الحد من تناول الحبوب المحسنة
(مثل األرز األبيض والخبز األبيض( .

20

الفاكهة

تناول كثير من الفاكهة من جميع األلوان .

21

الخضروات

كلما زادت كمية الخضروات وكلما تنوعت
كان أفضل .والبطاطس والبطاطس
المحمرة ال تدخل في الحسبان.

20

منتجات األلبان

20

اختر الحليب بدون نكهة ،الزبادي
العادي ،كميات صغيرة من الجبن،
وغيرها من منتجات األلبان غير المحالة
يعتبر الحليب ومنتجات األلبان األخرى
ً
مصدرا مناسبً ا للكالسيوم وفيتامين . D
21

22
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هل تعلم؟
الملح

مية ملح أكثر مما ينبغي،

معظمنا يتناول ك

الملح الذي نضيفه إىل

حتى دون إدراك األمر.

الطبخ أو الوجبات ،بل

فاألمر ال يقتصر عىل
ذي نشتريه .واإلفراط
بالفعل في الطعام ال
ضا الملح الموجود
أي ً
فاع ضغط الدم وأمراض
ضك لخطر اإلصابة بارت
في الملح قد يعر
ال يساعد في تجنب
ستعمال الملح بإعتد
القلب فيما بعد ا
المشاكل الصحية .

ً
ونظرا ألن عمرك أكبر من 11
عاما ،فالحد األقصي للملح
ً
الذي يجب أن تتناوله هو

ملعقة صغيرة من الملح
ً
يوميا !

وبالن

سبة للسكر؟

أنت تستهلك تق ً
ريبا ثالثة أض
عا
ف
ما
ي
ج
عىل
ب تنا
هذه السكر
وله من الس
يات من المش
كر! إذ نحصل
رو
با
ت
ال
غا
زي
وال
ة وال
رقائق المقرم
عصائر والكي
شة والبسكو
ك والمعجنات
ت
و
ال
زب
اد
ي
والح
كريم.
لوى والشوكو
وقد يؤدي ا
الته واآليس
إلفراط في ا
ست
ه
ال
ك
ال
داخ
سكر إ
ل الجسم ،وا
ىل تراكم الد
لتي يمكن أن ت
هون الضارة
سب
ب
ز
يا
دة
ال
وزن
في ال
واإلصابة باألم
مستقبل .وتو
راض الخطيرة
جد نتيجة أخر
ى
لل
س
كر
و
هي
إمكانية تسو
س األسنان .

ونظرا ألن عمرك أكبر من
ً
11

ً
عاما،

فالحد

األقصى

إلستهالك السكر ال يجب أن

يتعدى خمس مالعق صغيرة
ً
يوميا! واألمر ال يقتصر عىل

السكر الذي تضيفه إىل

الطعام أو المشروبات ،بل
ّ
المصنع الذي
ً
أيضا السكر

يوجد داخل الطعام الذي يتم
ً
استهالكة
يوميا !

الده

ون المشبعة

يحتوي ال
عديد من الغذاء
عل
ي
ال
كث
ير
م
ن
ا
لدهون المشب
من الدهون ا
عة! يوجد كثير
لمشبعة في ا
لز
بد
وال
جب
ن
واللحوم والكي
والشوكوال
ك والمعجنات
تة والبسكوت
وال
س
ج
ق
وا
لب
يتزا .ويمكن أن
في الدهون ا
يؤدي اإلفراط
لمشبعة إىل ت
را
ك
م
ض
ار
ل
لدهون في ال
يسبب أمرا ً
ضا
جسم ،مما قد
خطيرة في ا
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المفردات
الجديدة
التغذية

هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن .وسر الطعام

ً
أنواعا من األطعمة المغذية من كل
الصحي هو تناول

مجموعة من المجموعات الغذائية الخمس .

المجموعات الغذائية الخمس

الخضروات والبقوليات والفاكهة والبروتينات والحبوب

ومنتجات األلبان .كل مجموعة غذائية مهمة ألنها توفر

العناصر الغذائية األساسية والطاقة التي تدعم النمو

الطبيعي والصحة الجيدة .

24
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يوميات شخص يوفر الغذاء
سوف تساعد هذه اليوميات عىل متابعة
الجهود المبذولة للحد من هدر الغذاء وعرض
الموضوع عىل األسرة .وندعوك لتسجيل
اليوميات لمدة أسبوع !
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4

ً
عموديا
 .2هدر الغذاء يحدث في مرحلة _______.
ً
سنويا في إنتاج وتجهيز وتخزين ونقل المواد الغذائية
 .3تنبعث كمية ضخمة من غازات __________
التي يتم فقدها او هدرها.
 .4يجعل ________ كوكبنا أكثر ً
دفئا مما ينبغي.
 .6من ضمن النصائح للحد من هدر الغذاء في بيتك ،هو أنك ال تشتري بكميات كبيرة أو تستسلم
للعروض وذلك مهم انك __________.
 .9يجب أن يكون طبقك مقسوم الي ثالثة :الربع المتبقي يجب أن يكون _____.
يوميا!
 .12الحد األقصي لل___ هو ملعقة صغيرة
ً
ً
ايضا كل _____ التي استعملت في إنتاج الطعام.
 .14عندما يهدر الطعام ،يهدر

ً
أفقيا
 .1إذا فسد الطعام في ثالجتك ألنك لم تتناوله في حينه وقمت بإلقاء بقايا األكل بد ً
ال من تناوله في
وقت الحق ...هذا يسمي ____.
 .5من ضمن النصائح للحد من هدر الغذاء في بيتك ،هو ممارسة _____ السليم.
 .7يجب أن يكون طبقك مقسوم الي ثالثة :نصف طبقك ____ ،وتهدف للون والتنوع .ينبغي أيضا أن
تدرج الفاكهة في هذا النصف.
 .8يجب أن يكون طبقك مقسوم الي ثالثة :ربع الطبق ____ كاملة.
_____ .10هي تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.
 .11الغذاء الذي يفقد او يفسد قبل أن يصل الي شكلة في صورة منتج نهائي أو في مرحلة البيع
بالتجزئة ،أو حتي قبل أن يصل إلي المستهلكين ،هو _____.
 .13وتسمى عملية كيفية وصول الغذاء إىل طبقنا __________ الغذائية .ويشمل جميع المراحل
المختلفة التي يمر بها الغذاء عىل طول هذا الطريق.
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