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    وشتّمك واع= استّالك سميي           

 = صخة جيدة          

 

 جيب جتٓب ؽضا٤ ايزجاج غٝبض َٓظٚع األحؾبا٤.  

 .عزّ اعتٗالى األغش١ٜ املك١ًٝ بظٜٛت َغتع١ًُ عز٠ َضات 

  ٚ جتٓب ؽضا٤ ايغُبو ايطاطج غري عًٝبِ ٚ غٝبض َػطب٢ بايجًبج

 . َعضض ألؽع١ ايؾُػ

 جتٓب ؽضا٤ ايفٛان٘ ٚ اخلضض اجملعز٠ ٚ ايشا٥ب١ ، املعضض١ يإلصابات    

 ٚ ايطفًٝٝات.

 َباؽض٠ إىل    جيب ؽضا٤ املٛار ايغضٜع١ ايتًف يف ْٗا١ٜ ايتغٛم يٝؤخش

 املٓظٍ.

 .ً٘ٝجتٓب اعتٗالى احلًٝب رٕٚ غ 
 

 :  وزاقبة  الٍوعية  اخلارجية لمىٍتوج
ايتأنز َٔ ْٛع١ٝ  املٓتٛج عٔ طضٜل  املعا١ٜٓ  املباؽض٠  َع ايرتنٝظ  ع٢ً      

 املعٗض  اخلاصجٞ  يًُٓتٛجات  نعُٝا  َٔ حٝح  : 
َجاٍ اْتفاخ  املصربات ، تػٝري  يف ايؾهٌ  اخلاصجٞ  يًُٓتٛجات    ايتعًٝب :

 ٚجٛر بعض  ايفطضٜات  ع٢ً املٓتٛج ، تصزأ  تعًٝب املٓتٛج.....(
  تػًٝف :اي

  عزّ  اٖرتا٤  ٚ متظم  ايتػًٝف.  

  ايتأنز  َٔ  ايتػًٝف ايهًٞ يًُٓتٛج 

  ٚعزّ  تعضض ايتػًٝف  اخلاصجٞ ملدتًف  ايعٛاٌَ )املٝاٙ  أٚ ايضطٛب١ أ

 تعضض٘ يًكٛاصض (.

 

 

 

 

 

 

 

ملعًَٛات إتصًٛ مبزٜض١ٜ ايتجاص٠ يٛن١ٜ بات١ٓ، احلٞ اإلراصٟ بضج ايػٛي١،  ا  ظٜز َٔمل

، ايربٜز انيهرتْٚٞ 3003.3305360، ايفانػ:  5366 3003.330بات١ٓ،اااتف: 
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 واعد بشيطة لمتقميصق

 :وَ التشىىات الغذائية 
  ٌجٝز     .جتٓب ؽضا٤ املٛار ايػشا١ٝ٥ ايغضٜع١ ايتًف غري احملفٛظ١ بؾه

عضٚض١ يًبٝع خاصج احملالت ٚ خاصج ٚعا٥ٌ ايتربٜز ) احلًٝب ٚ َؾتكات٘ أٚ امل

بٝض ، ايٛجبات ايػشا١ٝ٥ .، حلّٛ ٚ َؾتكاتٗا ، أمساى ، خبظ ،حًٜٛات 

  املطبٛخ١ (.

  ، جيب جتٓب ؽضا٤ املٛار ايػشا١ٝ٥ احلغاع١  عضٜع١ ايتًف َٔ ايطضقات

  ع٢ً ايطضٜل ايعَُٛٞ ٚ املعضٚض١ يف ااٛا٤ ايطًل.

 ٓب ؽضا٤ املٓتٛجات دلٗٛي١ اا١ٜٛ ) نحتٌُ ايٛعِ ( .جت  

  قبٌ إقتٓا٤ أٟ َٓتٛج جيب ايتخكل جٝزا َٔ املعًَٛات املٛجٛر٠ ع٢ً

  . ايٛعِ خاص١ تاصٜذ ْٗا١ٜ اإلعتٗالى سيو  ضُاْا يصالح١ٝ املٓتٛج

 ٚاألنٝاؼ ايػري غشا١ٝ٥ ألْٗا عا١َ  صفض تػًٝف األغش١ٜ بٛصم اجلضا٥ز أ

  .ٚ خطري٠

  عزّ إعار٠ جتُٝز املٛار ايػشا١ٝ٥ اييت ناْت دلُز٠ أٟ بعز إطاي١

 .جتُٝزٖا بٌ تغتًٗو َباؽض٠ 

 اييت تػري يْٛٗا أٚ صا٥ختٗا أٚ سٚقٗا  عزّ اعتٗالى املٛار.  

  جيب احملافع١ ع٢ً رصجات احلضاص٠ اخلاص١ بهٌ  َٓتٛج بعز اإلقتٓا٤.  

 ايػشا١ٝ٥ املربر٠ ايتأنز َٔ تؾػٌٝ أجٗظ٠ ايتربٜز عٓز ؽضا٤ املٛار.  

  قبٌ إقتٓا٤  املصربات جيب ايتأنز َٔ َعٗضٖا اخلاصجٞ ) غري َٓتفد١

  ،غري َتصز٠٤ ٚ غري َٗز١َ (.

  ٚ جيب جتٓب  ؽضا٤ ايًخِ املفضّٚ ) املضحٞ ( َغبكا حٝح جيب إٔ ٜكطع

 ٜضح٢ ع٢ً َضأ٣ َٓهِ. 

  ؽضا٤ ايًخّٛ غري املدت١َٛ َٔ طضف ايطبٝب ايبٝطضٟ ٚ سيو يتفارٟ جتٓب

 .ايًخّٛ اييت ٜهٕٛ َصزصٖا َٛاؽٞ َضٜض١ 

 وشتّمك واع= وشتّمك سميي
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  طزق  حفظ املواد الغذائية:
ايفصٌ بني ايًخِ َٚٓتجات ايزٚاحٔ ٚاألمساى عٔ بك١ٝ  -

األطع١ُ، ٚنشيو عٓز ٚضعٗا يف ايجالج١  أٚ ع٢ً َٓضز٠   

 حتضري ايطعاّ.
 اعتعُاٍ يٛحني؛ يٛح يتكطٝع ايًخِ ٚآخض يًدضض.   -
تٓعٝف يٛح تكطٝع ايطعاّ ٚاألرٚات باملا٤ ايغاخٔ ٚايصابٕٛ،  - 

ٚباألخص يف حاي١ ايتعاٌَ بايًخِ اي٧ٝٓ أٚ َٓتجات ايزٚاجٔ 

 أٚ األمساى  أٚ ايبٝض اي٧ٝٓ.
اعتعُاٍ أطبام َغتك١ً ،قغِ يًطعاّ اي٧ٝٓ ٚقغِ آخض   - 

 يًطعاّ املطٗٞ.

 م.حفغ األغش١ٜ املطبٛخ١ يف عًب خاص١ ذله١ُ اإلغال -

عٔ املٛار ايصٓاع١ٝ )َبٝزات احلؾضات ٚ  فصٌ املٛار ايػشا١ٝ٥ -

 .َٛار ايتٓعٝف(

جتٓب تضى املٛار املط١ٝٗ يف أٚاْٞ َعز١ْٝ ملز٠ ط١ًٜٛ يتفارٟ  -

 ايتأنغز.

عزّ حفغ املٛار املصرب٠ يف عًبٗا األص١ًٝ بعز فتخٗا، بٌ  -

 جيب ٚضعٗا يف عًب طجاج١ٝ ْعٝف١ ٚ ذله١ُ اإلغالم.

غغٌ ايبٝض قبٌ حفع٘ يف ايجالج١ بٌ اإلنتفا٤ عزّ   -

 مبغخ٘ فكط َع تفارٟ اقتٓا٤ ايبٝض املؾكٛم.

ظ١ يف ايجالج١ يتفارٟ متاؼ املضاقب١ املغتُض٠ يًُٛار احملفٛ -

 األغش١ٜ ايطاطج١ بتًو ايفاعز٠.

 

 

 

 

 

 

 تكزيص ثقافة االستّالك 

 تزشيد لمٍفقات اليووية

 زق الوقاية وَ التشىىات الغذائيةط
 : الٍظافة

       ّجيبب غغبٌ ايٝبزٜٔ ٚنببشيو األعبطس املالَغب١ يًطعببا

ٌٍ را٥ِ. ألٕ ايبهتريٜا ٚايفريٚعات ٚايطفًٝٝبات ابا    بؾه

املكزص٠ عًب٢ انْتؾباص يف نبٌ أجبظا٤ املطببذ َبٔ أعبطٍس        

 ٚأرٚاٍت يف صٛص٠ٍ ن تضاٖا ايعني اجملضر٠.

     ٔغغٌ ايصخٕٛ ٚبك١ٝ أرٚات حتضري ايطعباّ باملبا٤ ايغباخ

بعز نٌ ع١ًُٝ حتضرٍي يٍٓٛع َٔ أْبٛاع ايطعباّ،    ٚايصابٕٛ

ٚقبٌ حتضري ايٓٛع ايتبايٞ، ٚبباألخص عٓبز انْتكباٍ َبٔ      

ٚ ايفٛانب٘        حتضري ايًخِ ٚ ايبٝض إىل حتضبري اخلضباص   

  اييت ُتْؤَنٌ رٕٚ طٗٞ.

 .غغٌ اخلضض ٚ ايفٛان٘ جٝزا قبٌ تٓاٚاا 

 

 

 استّمك دوُ أُ تّمك

 الطّي اجليد لمطعاً :
تغدني ايطعاّ ملز٠ٍ ناف١ٍٝ بزصج١ حضاص٠ٍ عاي١ٍٝ مبا ٜهفٞ يكتٌ 

 ايعٛاٌَ

 : املُضض١ اييت تغبب املضض.ٚإلْضاج ايطعاّ بايطٗٞ اجلٝز جيب 

     ّايتأنز بإٔ احلضاص٠ ٚصًت إىل األقغاّ ايزاخًٝب١ َبٔ ايطعبا

ٚباألخص ايًخبِ ٚايبزجاج؛ َٚبا ؽبابٗ٘ ،يعبزّ خًبٛ األجبظا٤        

 ايزاخ١ًٝ َٔ اجلضاثِٝ.

 ايبٝض حت٢ ْصٌ إىل بٝاض ٚصفاص بكٛاّ َتُاعو.ط ٞٗ 

         عٓز إعبار٠ تغبدني احلغبا٤ َٚبا ٜؾببٗ٘، جيبب إٔ ٜصبٌ إىل

 .رصج١  ايػًٝإ

 
 

 

املغتًٗو جيب إٔ تعضف جٝزا حكٛقو قبٌ اقتٓا٥و ألٟ َٓتٛج )عًع١ أٚ  أخٞ

صاحلو املار١ٜ  عًٝو ضُاْا ملٚ حفاظا ع٢ً أَٓو ٚ صختو ٚ     ، خز١َ(

 َٔ ايٓكاط ايتاي١ٝ:ايتأنز 

 :ٌظافـة احملـن 

احملالت ايتجاص١ٜ ) املطاعِ ،  ع٢ً املغتًٗو إٔ حيغٔ اختٝاص        

رلابظ ، ذلالت بٝع احلًٜٛات ، ذلالت بٝع املٛار ايػشا١ٝ٥ ، 

 ايكصابات( قبٌ اقتٓا٤ املٛار ايػشا١ٝ٥ ٚ سيو مبالحع١ : 

 . ) ْعاف١ احملٌ ) اجلزصإ ٚ األصض١ٝ 

   ايت١ٜٛٗ، اإلْاص٠، املغاح١(احملٌ )  ت١٦ٝٗ. 

 

 

 

 :ٌظافـة العىـاه 

  ٚ انْتباٙ إىل َز٣ ايتظاّ ايعُاٍ بايٓعاف١ اآزا١َٝ

ايبز١ْٝ  )اصتزا٤  َآطص ْعٝف١، اإلعتٓا٤ بٓعاف١ األٜارٟ ٚ 

 األظافض ع٢ً ٚج٘ ايتخزٜز(.

 تغبب تغُُات  انْتباٙ إىل تصضفات ايعُاٍ ايػري ن٥ك١ اييت

ل، ايتزخني ٚ ايٓفح ع٢ً صٚ أَضاض خطري٠ )ايغعاٍ، ايب

 ايطعاّ احملضض(.

  

 

 الوسائـن و املعـدات :
  َٔ اعتعُاٍ أٚاْٞ ٚ َعزات تتٛفض ع٢ً ايؾضٚط  جيب ايتأنز

ايصخ١ٝ املال١ُ٥، َع ضضٚص٠ تٓعٝفٗا قبٌ ٚ بعز نٌ اعتعُاٍ 

انَتٓاع عٔ باعتعُاٍ املطٗضات )َا٤ اجلافٌٝ(، َع ضضٚص٠ 

  اعتعُاٍ املعزات:

 .ٚ املٗؾ١ُايكزمي١    -

 املتصز١٥ . -

  ٓعٝف١.ايري غ -


