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Arabe – Arabic

ُكلوا جيداً .عيشوا جيداً.

دليل
األغذية
الكندي

األكل الصحي أكثر من مجرد الطعام الذي تتناولوه

أكثروا من تحضير طعامكم في المنزل

كونوا مدركين لعادات األكل لديكم

تناولوا وجبات الطعام مع اآلخرين

استمتعوا بطعامكم

كونوا على دراية بتسويق األطعمة
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دليل الأغذية الكندي

حُدّ وا من تناول األطعمة الغنية بالملح أو السكر أو
الدهون المشبعة

استعملوا المعلومات الغذائية الموجودة على
ملصقات األطعمة

ّ
اطلعوا على دليل األغذية بزيارة الموقع اإللكتروني
Canada.ca/GuideAlimentaire

أفضل فرصة للرضيع

دﻟﻴﻞ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻜﻨﺪي

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻨﺎول
اﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ .ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻮي ً
أﻳﻀﺎ ﻋﲆ
أﻳﻦ وﻣﺘﻰ وﻟﻤﺎذا ﺗﺄﻛﻞ.
اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻌﺎداﺗﻚ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ



ﺧﺬي وﻗﺘﻚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم

ﻻﺣﻈﻲ ﻣﺘﻰ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮع وﻣﺘﻰ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺒﻊ

واﻇﺒﻲ ﻋﲆ ﻃﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻨﻔﺴﻚ



ﺧﻄﻄﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻃﻌﺎﻣﻚ

دﻋﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻚ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻮﺟﺒﺎت

اﺳﺘﻤﺘﻌﻲ ﺑﻄﻌﺎﻣﻚ


ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺼﺤﻲ

ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ

ً
ﻋﺎدة ﻳﻮﻣﻴﺔ.
اﺟﻌﻠﻲ ﺗﻨﺎول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﻨﺎوﻟﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﺤﺒﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ .اﺧﺘﺎري ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ.


اﺧﺘﺎري اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ دﻫﻮن ﺻﺤﻴﺔ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺸ ﱠﺒﻌﺔ

اﺧﺘﺮت ﻫﺬه اﻷﻃﻌﻤﺔ ،ﻓﺘﻨﺎوﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ وﺑﻜﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ.
ﻗﻠﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ .إذا
ِ




أﻋﺪّي اﻟﻮﺟﺒﺎت واﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم أو اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت أو اﻟﺪﻫﻮن اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ
أو ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،اﺧﺘﺎري ﻗﻮاﺋﻢ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ّ
اﻟﻤﻔﻀﻞ
اﺟﻌﻠﻲ اﻟﻤﺎء ﻣﺸﺮوﺑﻚ


اﺳﺘﺒﺪﻟﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ

اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﻄﻌﺎم

اﻧﺘﺒﻬﻲ ﻣﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻄﻌﺎم ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻚ
© ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﻛﻨﺪا ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ  | 2019اﻟﻨﺴﺨﺔ | ISBN: 978-0-660-28057-8 | H164-245/2019E-PDF :اﻟﻄﺒﻌﺔ180394 :

أفضل فرصة للرضيع

دليل الأغذية الكندي

3

