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أتبضع بذاكء

رسائل حصية 
 - ٢ -

مرحبا،
كيف احلال؟ أمتىن أن تكونوا والعائلة خبري. ذهبت اليوم مع زويج إىل الســـوق وأنمت تعملون أنه من الصعب التبضع 
و رشاء مجيع احلاجات الغذائية مكا تعودنا. لذا، أكتب لمك هذه الرســـالة  ألزودمك ببعض األفاكر لرشاء ما هو مفيد و 

مغذي للك األرسة. 
إن حصولنا عىل غذاء متاكمل رضوري، فهو يسامه يف احملافظة عىل حصتنا للوقاية من سوء التغذية واألمراض. 

ســـوف أبـــوح لمك بأرسار التبضع بذاكء.  ببســـاطة علينا االنتباه ألربعة رشوط متعلقة بالطعـــام: ١- القمية الغذائية (أن 
يكون مغذي ومينحنا الطاقة والنشـــاط) ٢- الســـعر املناسب، ٣- ميكن حفظه يف مزنلنا لفرتة مناسبة، ٤- مدة صالحيته 

أكرث من ٣ أهشر.
لنتذكر عندما نذهب إىل السوق أن نشرتي ما ييل: 

فكرة: نستخدم اجلهة اخللفية هلذه الورقة لتجسيل احتياجاتنا من الطعام والرشاب املغذي... حصتني.

نتفادى األصناف الغري مغذية واليت قد تكون مرضة لنا ولعائلتنا، مثل:
اللحـــوم  املعلبـــة (مرتديال، هوت دوغ) ألهنا حتتوي عىل نوعية حلم ســـيئة و الكثري من امللونـــات و املواد احلافظة  ✗

اخلطرية.
البطاطا التشيبس و الساككر (خاصة لألطفال وذوي أمراض القلب والضغط والسكري)  ✗
 العصري املجفف ✗

احلليباللحوم و احلبوباخلضار والفاكهةالنشويات
مصدر رئييس للطاقة الفائدة

و النشاط للجسم و 
الدماغ 

غنية بالفيتامينات و املعادن 
الرضورية للوظائف 
اجلسدية الطبيعية و 

الصحية

املصدر األول للربوتني 
الرضوري لعضالت قوية 

وبنية سلمية و لتفادي فقر 
الدم أو نقص احلديد بالدم

غين بالاكلسيوم 
واملعادن لعظام 
قوية ومنو سلمي

الكعك – األرز – اقرتاحايت
الحمق – الفريك – 

الكسكس – املعكرونة 
-  الربغل

اخلضار اخلرضاء 
الداكنة(سلق، سباخن) 
خضار جمففة (بامية، 

فاصوليا، ملوخية) فواكه 
جمففة (ممشش، تني، متر)

حلوم: المحل، الدجاج، 
المسك (رسدين، طون)

حبوب:عدس، محص، فول، 
فاصوليا، بازيال، جوز، 

لوز، مسسم

أستعمل احلليب 
املجفف و أحرض 
منه اللنب و اللبنة 
و الكشك و اللبنة 
املجففة (مكعزلة)    


