منظمة Eat Right

نصائح بشأن الطعام والتغذية والصحة من أكاديمية التغذية وعلم التغذية

تس ّوق بذكاء – اقرأ المعلومات الغذائية على ملصقات المنتجات الجديدة
ربما قد سبق والحظت بعض االختالفات في طریقة ظھور جدول المعلومات الغذائية .سیساعدك ملصق “المعلومات
الغذائية” الجدید والمحسّن في اتخاذ قرارات أفضل بشأن اختيار األطعمة والمشروبات التي تتناولھا وتشربھا .لذا ،تس ّوق
بذكاء عبر قراءة ملصقات المنتجات الغذائية ،وابدأ من اليوم باتخاذ خیارات صحیة.
•اكتشف األطعمة التي تُعتبر مصادر جیدة لأللیاف الغذائیة ،وفیتامین د ،والكالسیوم ،والحدید ،والبوتاسیوم.
•قارن بین األطعمة المتشابھة للعثور على المنتج الذي یلبي
احتیاجاتك من السعرات الحراریة.
•ابحث عن األطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الدھون
المشبعة ،والدھون المتحولة ،والصودیوم ،والسكریات
المضافة.
ابدأ بعدد الحصص في العبوة وحجم الحصة
•انظر هنا لمعرفة عدد الحصص في العبوة وحجم الحصة (كمیة
الطعام في الحصّة الواحدة).
•تعكس أحجام الحصص الموجودة على الملصق الجدید كمية الطعام
التي يتناوها معظم الناس ،ولیس ما یجب أن یستھلكوه.
•تذكر أن تقارن الكميّة التي تتناولھا بحجم الحصة المدرج على
الملصق .فإذا كان حجم الحصة على الملصق ھو كوب واحد وأنت
تناولت كوبین ،فهذا يعني أنك تحصل على ضعف كميّة السعرات
الحراریة والدھون والمغذيات األخرى المدرجة على الملصق.
•بالنسبة للعبوات التي تحتوي على أكثر من حصة واحدة ،ولكن
ثان
یمكن تناولھا بشكل معقول في جلسة واحدة ،یتم إدراج جدول ٍ
لعرض المعلومات الغذائية للعبوة كاملة.
اجعل أرقام النسبة المئویة للقيم الیومیة هي دلیلك
استخدم النسبة المئویة للقیم الیومیة لمساعدتك في تقییم مدى مالءمة
طعام أو شراب معین لخطة األكل الیومیة الخاصة بك.
•القیم الیومیة هي متوسط مستویات العناصر الغذائیة للشخص الذي
يتناول  ۲۰۰۰سعرة حراریة في الیوم.
•تذكر :النسبة المئویة للقیم الیومیة هي للیوم بأكمله  -ولیس لوجبة
أساسية واحدة أو جبة خفیفة واحدة
•كل شخص فرید من نوعه .وقد تحتاج إلى أكثر أو أقل من ۲۰۰۰
سعرة حرارية في الیوم .وفيما يخصّ بعض العناصر الغذائیة ،قد
تحتاج أیضًا إلى أكثر أو أقل من  % ۱۰۰من القیم الیومیة.
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• ٥في المائة وما دون هي نسبة منخفضة  -حاول أن تسعى إلى الحد
من الدھون المشبعة والدھون المتحولة والصودیوم والسكریات
المضافة.
•  ۲۰في المائة وما فوق هي نسبة عالية  -حاول أن تسعى إلى
تناول نسبة عالیة من الفیتامینات والمعادن واأللیاف الغذائیة.

لمزيد من المعلومات حول الملصقات الغذائية  ،قم بزيارة إدارة الغذاء
والدواء األمريكية على
https://www.fda.gov/food/new-nutrition-facts-label/
whats-new-nutrition-facts-label

الحد من الدھون المشبعة والدھون المتحولة والصوديوم

ألق نظرة على الئحة المك ّونات
ِ

قد یساعد تناول كمیات أقل من ھذه األطعمة في تقلیل خطر اإلصابة
ببعض األمراض المزمنة.

يجب أن يكون للمنتجات الغذائية التي تحتوي على أكثر من مكوّن واحد
قائمة بمكوّناتها على الملصق الخاص بها .تُد َرج المكوّنات الموجودة
بكمیات كبیرة (حسب الوزن) أوالً.

•قلل من استهالك الدھون المشبعة إلى نسبة أقل من  %١٠من
إجمالي السعرات الحراریة يومیًا بد ًءا من سن الثانیة عبر استبدالھا
بالدھون غیر المشبعة.
•قلل من استهالك الدھون المتحولة قدر اإلمكان.
•قلل من استهالك الصودیوم إلى ما دون  ۲۳۰۰مجم يومیًا وحتى
أقل من ذلك لألطفال الذین تقل أعمارھم عن  ١٤عا ًما.
الحد من مصادر الس ّكريات المضافة
غالبًا ما تفتقر األطعمة والمشروبات ذات الس ّكريات المضافة إلى
العناصر الغذائیة ،وغالبًا ما تحل محل األطعمة المغذیة .تشمل األمثلة
عن الس ّكريات المضافة :حبيبات الس ّكر األبيض والبني ،وكذلك
المشروبات ،وعصائر النكتار ،والعسل والمحلیات األخرى.
على الملصقات الجديدة ،تظهر كمية السكريات المضافة عدد الجرامات
لكل وجبة وكذلك النسبة المئویة للقیمة الیومیة*.
•قلّل نسبة استهالك الس ّكريات المضافة إلى ما دون  %١٠من
إجمالي السعرات الحرارية في اليوم بد ًءا من ّ
سن الثانية( .يجب
تجنّب مصادر السكريات المضافة لألطفال دون ّ
سن الثانية).

* المنتجات التي تُباع بشكل منفصل ،مثل أكياس الس ّكر أو زجاجات
العسل تعرض فقط النسبة المئوية للقيمة اليومية.
العناصر الغذائية التي قد تكون ناقصة
تر ّكز الملصقات الجديدة على العناصر الغذائیة التي ال يحصل
كاف ،بما في ذلك الفيتامين د ،والكالسيوم
عليها األمريكيون بشكل
ٍ
والبوتاسیوم .كما ت ّم إدراج الحديد أيضًا بما ّ
أن األطفال الصغار والفتيات
المراھقات والنساء القادرات على اإلنجاب قد ال يحصلون على كمية
كافية منه أيضًا .وقد حلّت هذه العناصر الغذائية مح ّل الفیتامین أ
والفيتامين سي (ج) على الملصق الجدید.

يُطلب من مصنعي المواد الغذائية أيضًا سرد المكونات المشتقة من
مسببات الحساسية الغذائية الرئيسية :الحليب والبيض واألسماك والمحار
والمحارات الصدفية والمكسرات والفول السوداني والقمح وفول
الصويا( .في عام  ،2023سيتم إدراج السمسم).
ماذا تعني بعض المعلومات الموجودة على ملصقات األطعمة
لدى إدارة األغذية واألدوية األمريكية ( )FDAإرشادات صارمة حول
كیفیة استخدام بعض المصطلحات على ملصقات المنتجات الغذائية.
كما أنها تضع معاییر للمعلومات المتعلقة بالصحّة والمتعلقة بالمحتويات
ّ
بالمغذيات وتلك التي
لمساعدة المستھلكین في تحدید األطعمة الغنية
تساعدهم في الحد من خطر اإلصابة ببعض األمراض المزمنة ،وذلك
بنا ًء على األبحاث المتوافرة.
فعلى سبيل المثال ،تسلّط المعلومات الصحّية الضوء على عالقة
الكالسيوم والفيتامين د بمرض ترقّق العظام ،وعالقة الصوديوم بارتفاع
ضغط الدم.
إليك بعض المعلومات التي تظھر على عبوات المواد الغذائیة ،كما حددتھا إدارة
األغذية واألدوية (:)FDA
مخفّض –  25%وما دون من العناصر الغذائیة أو السعرات الحراریة المحددة
عن المنتج االعتيادي.
مصدر جید – یوفر ما ال یقل عن  10%من القیمة الیومیة لعنصر غذائي معین
لكل وجبة.
خالي من الدھون  /خالي من السكر – أقل من نصف جرام من الدھون أو من
السكر لكل وجبة.
قليل الصوديوم –  140مغ من الصودیوم كحد أقصى لكل حصة.
نسبة عالية (أو مصدر ممتاز) – يوفر ما ال يق ّل عن  20%من القيمة اليومية
لعنصر غذائي معيّن لكل وجبة.

مسجل وللحصول
صائي تغذية
َّ
يمكنك االنتقال إلى الموقع اإللكتروني التالي لتت ّم إحالتك إلى أخ ّ
على مزيد من المعلومات بشأن الطعام والتغذية.www.eatright.org :
ق ّدم ورقة النصائح هذه:
(إدخال اسم أخصّائي التغذية المسجَّل)

ّ
إن أكاديمية التغذية وعلم التغذية أكبر منظمة في العالم تض ّم
متخصصين في األغذية وعلم التغذية .وتلتزم األكاديمية
بتحسين الصحة والنهوض بمهنة علم التغذية من خالل البحث
والتعليم والمناصرة.
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