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 القوانني السائدة في جمهورية أملانيا الفيدرالية وفي دول
 أوروبية أخرى و املتعلقة بإنتاج املواد الغذائية ليست كافية
 لتحقيق إحتياجات األحكام اخلاصة باألغذية املحللة شرعا
 للمسلمني. و ذلك ينطبق أيضا على النباتيني و النباتينيات
 الذين ال يحرصون فقط على عدم أكل اللحوم و لكنهم أيضا
 يرفضون كل ما دخل في إنتاجه أي مادة إضافية استخرجت

.من اللحوم

 من خالل خدماتنا اإلستشارية اليومية نعلم أن املواصفات
 الغير واضحة و التي غالبا ال وجود لها تشكل صعوبات

 للمعنيني و ذلك في التسوق و في  حتضير الوجبات اليومية
 كما أنها أيضا تؤدي بهم إلى مواقف حرجة. بالرغم من أن
 عبوات و أغلفة املواد الغذائية تبدو و كأنها حتتوي علي
 املعلومات األساسية، إال و أنه في معظم األحوال تفتقد

 البيانات الهامة بها. املعلومة األساسية التي تهم كل مسلم
 هي املكونات املكتسبة من الذبائح احليوانية و علي األخص
 تلك التي من ذبائح اخلنازير. و هذا ينطبق أيضا علي حلوم
 احليوانات األخرى التي لم يتم ذبحها طبقا لتعاليم الشريعة
 االسالمية.. كما أن املكونات املحتوية على الكحول محرمة
 على املسلمني. أما النباتيون فعدم  أكلهم اللحوم يرجع

ألسباب أخرى.  

 هذا الكتيب االستشاري يهدف من ناحية إلى االرشاد عن
 املنتجات الغذائية اخلالية من اللحوم أو التي ال حتتوي على
 أجزاء من حلوم حيوانات مذبوحة و أيضا خالية من مكونات
 محتوية على الكحول. و من ناحية أخرى يهدف الكتيب إلى
 توجيه نصائح للتغذية الصحية. الكثيرون يأكلون كميات

 ضخمة و دسمة جدا و زائدة احللو و زائدة امللوحة ومن ثم
 يواجهون مشاكل ناجتة عن الزيادة في الوزن و املعاناه من

القيود الصحية. 

١(
املقدمة 

املقدمة
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 في البداية نريد أن نقدم لكم نبذة قصيرة عن بعض
 التعليمات. هذه التعليمات ضرورية لكل من يشتري املواد

 الغذائية بغض النظر عن إنتمائه الديني أو كونه نباتياً أم ال.
 ألن تعاملنا مع املواد الغذائية ليس كإستخدامنا للتلفاز أو
 إستعمالنا لزوج من األحذية، نحن نأكل هذه املواد و لذلك

فمن األجدر معرفة األكثر عنها.

تعريف املواد الغذائية

 تعريف املواد الغذائية منظم حسب التعليمات الصادرة من
 االحتاد األوروبي، هذه التعليمات تعتبر من أهم القوانني

 املعاجلة لشئون املواد الغذائية التشريعية على االطالق. طبقا
 لتلك التعليمات يجب أن يحتوي التعريف على معلومات

 بخصوص نوع املادة الغذائية و خاصيتها و محتوياتها و
 جودتها و طريقة حتضيرها و هدف إستعمالها. أما عن املواد
 الغذائية املعبئة (املغلفة) فهناك العديد من املعلومات امللزمة و
التي نرغب شرح و توضيح أهمها لكم في الفقرات التالية. 

 املواد الغذائية اجلاهزة املعبئة يجب أن يحتوي تغليفها على
املعلومات التالية: 

االسم التجاري، يعني تسمية املادة الغذائية،
 دليل املحتويات، حسب الترتيب التنازلي للوزن، مع ذكر

 جميع املواد االضافية املستخدمة و الغرض من
إستعمالها، 

املواد التي قد تسبب بعض احلساسيات، 
تاريخ إنتهاء الصالحية أو تاريخ نهاية اإلستهالك،

كمية التعبئة،
اسم وعنوان املنتج أو املعبئ أو البائع و

رقم الشحنة القطعة. /

٢(
ما يستحسن معرفته 

ما يستحسن معرفته
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  مبا أن التعليمات اخلاصة بتعريف املواد الغذائيةنصيحة:
 واسعة املجال، فإن كان عندكم أسئلة مختصة في هذا

 السياق فنرجوكم مراجعة مركز حماية حقوق املستهلك التابع
لواليتكم الفيدرالية. 

األسم التجاري

 مصطلح االسم التجاري هو تعريف وضعي محدد إلنتاج
 معني. بدون األسم التجاري ال يسمح لهذا اإلنتاج باملشاركة
 في عمليات التسوق و هذا يعني عدم السماح له بالتواجد في

األسواق التجارية.

 من السهولة معرفة نوع املواد الغذائية عن طريق أسمائها
 التجارية و متييزها عن غيرها من املنتجات، فإن أسم املنتج
 وحده أو العالمة التجارية أو أي أسماء خيالية مبتكرة تكفي

لتحقيق املطلوب و هو معرفة نوع املواد الغذائية. 

بعض األمثلة:

األسم التجاريأسم اإلنتاج (السلعة)
مشروب منعش يحتوي على الكوفائنيكوكا كول
أقراص للتحلية)süssli( سوسلي
شوكوالته باحلليب محشاة بالتريفيل)Nirwana( نيروانا

Leckermäulchenروبة لنب محضرة
Frühlingssuppeشوربة خضروات بالشعرية

 األسماء اخليالية املبتكرة ال تعطي أية معلومات بخصوص نصيحة:
 جودة املادة الغذائية. األكثر أهمية ملعرفة اجلودة هما األسم التجاري و

قائمة املكونات.

  مبا أن التعليمات اخلاصة بتعريف املواد الغذائيةنصيحة:
 واسعة املجال، فإن كان عندكم أسئلة مختصة في هذا

 السياق فنرجوكم مراجعة مركز حماية حقوق املستهلك التابع
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 مصطلح االسم التجاري هو تعريف وضعي محدد إلنتاج
 معني. بدون األسم التجاري ال يسمح لهذا اإلنتاج باملشاركة
 في عمليات التسوق و هذا يعني عدم السماح له بالتواجد في

األسواق التجارية.

 من السهولة معرفة نوع املواد الغذائية عن طريق أسمائها
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 وحده أو العالمة التجارية أو أي أسماء خيالية مبتكرة تكفي
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قائمة املكونات.
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قائمة املكونات

 يجب أن تكون قائمة املكونات مكتوبة على غالف املواد
 الغذائية املعبئة. هذه القائمة يجب أن حتتوي على جميع
 عناصر املكونات الداخلة في تركيب املادة الغذائية بترتيب

 تنازلي طبقا لوزن تلك العناصر. هذا يعني أن العنصر األكثر
 وزن نسبيا سيأخذ مكانه في أول القائمة أما العنصر األقل

 وزن نسبيا فسيأخذ مكانا بآخر القائمة. عند شرائكم قرطاس
 كراميال على سبيل املثال فستجدون أن السكر عادة يتصدر
 قائمة املكونات أما نهاية القائمة فغالبا ما يشغلها مواد

للتلوين أو إلكتساب النكهة و الطعم. 

 إذا مت التركيز على عنصر من عناصر املكونات بكثافة خاصة
  باستعمال صور او عبارات أو أن صفات العرض تنطبق-

 مثاليا على املادة الغذائية يجب إذن اإلفادة عن كمية هذا -
 العنصر الداخلة في إنتاج املادة الغذائية. فمثالً يجب ذكر

نسبة القشطة الداخلة في حتضير السبانخ املقشطة. 

املواد الغذائية ذات العناصر املركبة
  يجب حصر۲۰۰٥اعتباراً من نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 

 جميع العناصر الداخلة في اإلنتاج مبا في ذلك العناصر –
 املركبة إال أن هنالك بعض االستثناءات لهذه التعليمات. –.

 مثال اللنب الزبادي بالفاكهة يكفي ذكر النسبة املئوية خللطة
 الفاكهة. كما أنه ليس هناك ضرورة إلعطاء معلومات مفصلة
 عن العناصر املركبة التي ال تزيد نسبتها عن اثنني في املئة

 " " . كما هو احلال في خليط أعشاب الطبخ مثالً

املواد اإلضافية
 جميع املواد اإلضافية املستعملة يجب أن تذكر في قائمة

 املواد اإلضافية بإسم تصنيفها كمواد حافظة و كمواد ملونة
 و كمواد حتلية هذا باإلضافة إلسمها الكيميائي أو برقمها

.Eالرمزي املضاف إلى حرف 

٢(
ما يستحسن معرفته 

ما يستحسن معرفته
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قائمة املكونات

 يجب أن تكون قائمة املكونات مكتوبة على غالف املواد
 الغذائية املعبئة. هذه القائمة يجب أن حتتوي على جميع
 عناصر املكونات الداخلة في تركيب املادة الغذائية بترتيب

 تنازلي طبقا لوزن تلك العناصر. هذا يعني أن العنصر األكثر
 وزن نسبيا سيأخذ مكانه في أول القائمة أما العنصر األقل

 وزن نسبيا فسيأخذ مكانا بآخر القائمة. عند شرائكم قرطاس
 كراميال على سبيل املثال فستجدون أن السكر عادة يتصدر
 قائمة املكونات أما نهاية القائمة فغالبا ما يشغلها مواد

للتلوين أو إلكتساب النكهة و الطعم. 

 إذا مت التركيز على عنصر من عناصر املكونات بكثافة خاصة
  باستعمال صور او عبارات أو أن صفات العرض تنطبق-

 مثاليا على املادة الغذائية يجب إذن اإلفادة عن كمية هذا -
 العنصر الداخلة في إنتاج املادة الغذائية. فمثالً يجب ذكر

نسبة القشطة الداخلة في حتضير السبانخ املقشطة. 

املواد الغذائية ذات العناصر املركبة
  يجب حصر۲۰۰٥اعتباراً من نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 

 جميع العناصر الداخلة في اإلنتاج مبا في ذلك العناصر –
 املركبة إال أن هنالك بعض االستثناءات لهذه التعليمات. –.

 مثال اللنب الزبادي بالفاكهة يكفي ذكر النسبة املئوية خللطة
 الفاكهة. كما أنه ليس هناك ضرورة إلعطاء معلومات مفصلة
 عن العناصر املركبة التي ال تزيد نسبتها عن اثنني في املئة

 " " . كما هو احلال في خليط أعشاب الطبخ مثالً

املواد اإلضافية
 جميع املواد اإلضافية املستعملة يجب أن تذكر في قائمة

 املواد اإلضافية بإسم تصنيفها كمواد حافظة و كمواد ملونة
 و كمواد حتلية هذا باإلضافة إلسمها الكيميائي أو برقمها

.Eالرمزي املضاف إلى حرف 

 عنللحصول على معلومات إضافية راجع الدليل  الدليل:
.۱٥٥؟ انظر صفحة رقم " E"ما ذا تعني أرقام 

املواد الغذائية املباعة بدون تعبئة
 املواد الغذائية الغير معبئة ليست ملزمة بقائمة املواد

 اإلضافية. فقط عليها نشر أسماء املجموعات أي على سبيل
 املثال مجموعة للمواد امللونة، أو للمواد احلافظة أوملواد تكثيف
 الطعم على لوحة مرافقة. أما بالنسبة للفاكهة و اخلضروات
 املباعة بدون تعبئة فيجب أن يوضح بني أشياء أخرى النوع و
 الصنف و بلد املنشأ. كما ينبغي توضيح وسائل معاجلتها و

املواد اإلضافية الداخلة في املعاجلة.

املواد الغذائية الصغيرة
 ال توجد تعليمات ملزمة بنشر قائمة املواد اإلضافية للمواد

 الغذائية الصغيرة جدا و كذلك لعينات احللويات السكرية التي
تباع بالقطعة.

املواد الغذائية املسببة للحساسية
 أساسا يجب اإلشارة إلى العناصر املسببة إلطالق

 احلساسية. و هذا ينطبق أيضا على الكميات الضئيلة
 املستعملة أو كانت آثار يحتمل أن وجودها ناجت عن التلوث.
 املواد الغذائية التالية و ما مشتقاتها يجب عليها التمييز

اإلعالمي:
 الغالل املحتوية على الدابوق (اجللوتني) و هي (القمح،

 الشعير، جويدار أو احلنطة السوداء، القرطم، العلف، القمح
 األحمر، القمح الهربيتي) الباقالء(استعمالها يشبه فول

 الصويا، كمية البروتني فيها عالية وال حتتوي على
 الكوليسترول)، الهالميات(مثل امليدية-بلح البحر، احللزونة)،
 باإلضافة إلى ثاني أوكسيد الكبريت والسلفيت التي يتجاوز

 ملج/ل من املادة الغذائية.۱۰ ملج/كج أو ۱۰مقدارها نسبة 
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  يرجى االنتباه دائماً إلى قائمة املواد اإلضافية. مانصيحة:
 يخص املواد الغذائية املباعة سائبة يجب سؤال البائع أو طلب

املعلومات الالزمة من املنتج.

احلد األدنى للصالحية و تاريخ اإلستهالك

  هو التاريخ الذي به مازالتاحلد األدنى للصالحيةتاريخ 
 املادة الغذائية املعبئة محتفظة على صفاتها اخلاصة في

 تعبئتها املغلقة. و هذا ال يعني فساد املادة الغذائية بعد مرور
 هذا التاريخ و يصرح بيعها إمنا على البائع أن يختبرها

للتأكد من صالحيتها.
 

 سيان إذا ما كانت مدة صالحية املادة الغذائية قصيرة املدى
 أو قد تطول إلى عدة أشهر أو أكثر يجب إدراج تاريخ نهاية
 الصالحية إما بتاريخ اليوم املعلوم أو بنهاية شهر معني أو

سنة محددة.

  فإن توضيحلتاريخ اإلستهالك.الوضع يختلف بالنسبة 
 تاريخ اإلستهالك بالنسبة للمواد الغذائية مثل الطيوركالدجاج
 الطازج أو التي تفسد بسرعة كاللحم البقري املفروم هذه
 املنتجات يسمح ببيعها في أماكن التسويق إلى تاريخ

 اإلستهالك املعني. و كذلك ال يجوز إستهالكها بعد هذا التاريخ
 ألسباب صحية. إذ أن املواد الغذائية قد تكون قد فسدت و

من ثم أصبحت مضرة للصحة.

٢(
ما يستحسن معرفته 

ما يستحسن معرفته
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  يرجى االنتباه إلى تاريخ إنتهاء الصالحية عندنصيحة:
 التسوق في أماكن تسويقكم. في حالة شرائكم ملنتجات إنتهى
 تاريخ صالحيتها ألسعارها املناسبة فقوموا بفحصها فور

 وصولكم للبيت عما إذا كانت سليمة أم ال. فإذا كانت فاسدة،
 ميكنكم االعتراض عليها بعرض وصل الشراء و في هذه

 احلالة ميكنكم إسترجاع الثمن املدفوع أو استبدال البضاعة
الفاسدة بأخرى جديدة. 

كمية التعبئة

 كمية العبوة في املعبئات يجب أن تذكر علي التغليف و ذلك
إما كوزن أو حجم أو عدد.

 املعبئات عادة ما يكون حجمها أكبر من الالزم، أمانصيحة: 
 املحتويات فتكون أقل مما تبدو عليه. لذلك يجب القيام بفحص

كمية التعبئة دائما.

املعلومات اإلضافية املوجودة على البطاقة 

 باإلضافة إلى التعليمات األساسية اخلاصة بالتعريف، هناك
 قواعد متعلقة مبنتجات معينة كالتعليمات اخلاصة و املنظمة

 للمنتجات من اجلنب أو اللحم. بالنسبة للحم مثال يجب توضيح
 نوعيته و صفاته و من أي حيوان و ما إذا كان جزءا منه أو
 بالكامل مجمدا و إنحل جتمده و من ثم يجب إستهالكه

بسرعة.

 يذكرأن نتيجة التحليل الكيمائي للمياه املعدنية الطبيعية يجب 
 بها نسبة العناصر املذابة باملاء. هذا يعني أن نسبة أمالح

 الصوديوم و أمالح كل من البوتاسيوم أو املغنيزيوم يجب أن
 تذكر. ذلك ألن هذه املعلومات ضرورية لألشخاص الذين يجب

 عليهم أن يقللوا من كمية امللح (أمالح) الصوديوم التي
يتناولوها.

  يرجى االنتباه إلى تاريخ إنتهاء الصالحية عندنصيحة:
 التسوق في أماكن تسويقكم. في حالة شرائكم ملنتجات إنتهى
 تاريخ صالحيتها ألسعارها املناسبة فقوموا بفحصها فور

 وصولكم للبيت عما إذا كانت سليمة أم ال. فإذا كانت فاسدة،
 ميكنكم االعتراض عليها بعرض وصل الشراء و في هذه

 احلالة ميكنكم إسترجاع الثمن املدفوع أو استبدال البضاعة
الفاسدة بأخرى جديدة. 

كمية التعبئة

 كمية العبوة في املعبئات يجب أن تذكر علي التغليف و ذلك
إما كوزن أو حجم أو عدد.

 املعبئات عادة ما يكون حجمها أكبر من الالزم، أمانصيحة: 
 املحتويات فتكون أقل مما تبدو عليه. لذلك يجب القيام بفحص

كمية التعبئة دائما.

املعلومات اإلضافية املوجودة على البطاقة 

 باإلضافة إلى التعليمات األساسية اخلاصة بالتعريف، هناك
 قواعد متعلقة مبنتجات معينة كالتعليمات اخلاصة و املنظمة

 للمنتجات من اجلنب أو اللحم. بالنسبة للحم مثال يجب توضيح
 نوعيته و صفاته و من أي حيوان و ما إذا كان جزءا منه أو
 بالكامل مجمدا و إنحل جتمده و من ثم يجب إستهالكه

بسرعة.

 يذكرأن نتيجة التحليل الكيمائي للمياه املعدنية الطبيعية يجب 
 بها نسبة العناصر املذابة باملاء. هذا يعني أن نسبة أمالح

 الصوديوم و أمالح كل من البوتاسيوم أو املغنيزيوم يجب أن
 تذكر. ذلك ألن هذه املعلومات ضرورية لألشخاص الذين يجب

 عليهم أن يقللوا من كمية امللح (أمالح) الصوديوم التي
يتناولوها.
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 منتجات األلبان يجب أن يذكر عليها نسبة الدسم، كماأغلفة 
 يجب توضيح عما إذا ما خضع املنتج لعملية بسترة أو لعملية

تطهير بالتسخني فوق احلراري أو لعملية تعقيم.

 يوضح على تعبئة اجلنب درجة دسمها أو أيضا نسبة الدسم
في الكتلة اجلافة (نسبة الدسم في ك.ج).

 يجب توضيح نسبة الكحول في املشروبات و تقيدها على
 بطاقة احلاوية إذا ما تعدت النسبة املئوية للكحول في

۲.املشروب   في املئة من احلجم اإلجمالي.۱

املنتجات احليوية (العضوية)
 بالنسبة للمنتجات احليوية يسري عليها اآلتي: إذا وجدت

 عبارة حيوي أو عضوي على الغالف فيجب أن حتتوي التعبأة
 على إنتاج مزروع عضويا، ذلك باإلضافة على أنه يجب أن
 يوجد أيضا على الغالف نفسه الرقم الكودي ملركز رقابة

املنتجات احليوية.

املنتجات التي تغيرت خصائصها الوراثية وتلك التي 
عوجلت باألشعة

 يجب متيز املواد الغذائية و اإلضافية التي خضعت لتغير
  التميز ميكن أن يكون خالل.)GVO(خلصائصها الوراثية 

  أما املواد.إشارة كالتالية مثال: عدلت خصائصها الوراثية
 الغذائية التي عوجلت باألشعة فالتعاليم في أملانيا توجب

  أو عوجلت)bestrahlt(اإلشارة لذلك بالكلمات التالية: مشعة 
 .)mit ionisierenden Strahlen behandelt(بأشعة ايونية 

التسعيرة

 املواد الغذائية املعبئة و تلك املعروضة للبيع بدون تعبئة
 كالفواكه و اخلضروات و اجلنب يجب أن تكون تسعيرتها

 ظاهرة و واضحة للقراءة. يجب أن يكون سعر السلعة مطبوعا
 على تغليفتها مباشرة أو أن يكون مطبوعا على لوحة أو بطاقة

مثبته على الرف املعروض عليه السلعة. 

٢(
ما يستحسن معرفته 

ما يستحسن معرفته
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 للمقارنة بني األسعاربشكل أفضل، يجب توضيح سعر الوحدة
 (وحدة الوزن أو وحدة احلجم) للسلعة  و هو أيضاً ملزم
 قانونيا. حساب هذا السعر الوحدة يشتق من سعر السلعة
 بتحويله إلى سعر وحدة الوزن أو وحدة احلجم طبقا لوزن أو

  كيلو۱ جرام أو ۱۰۰حجم السلعة ومن ثم يكون التحويل إلى 
 جرام. بهذا الشكل ميكن التعرف على السلعة األرخص بغض

 النظر عن األحجام و األوزان املختلفة ألقداح الزبادي أو
لشبكات البرتقال أو لقوالب الشوكوالته.

 عند تواجدكم في إحدى محالت التسوق و أفتقدمت نصيحة:
 سعر سلعة معينة فعليكم إخبار البائع أو مدير املحل بهذا

الشأن. 

معلومات املنتج

 املواد الغذائية املعبئة يجب أن تدل بوضوح على أسم و عنوان
 املنتج أو الشركة املنتجة أو أسم و عنوان املعبأ أو البائع أما

 املواد الغذائية املباعة بدون تعبئة فال تسري عليه هذه
 التعليمات. أما ما يختص بالفواكه أو اخلضروات املباعة بدون

تعبئة فيجب التعريف فقط عن منشأها.

 األسماء والعناوين املوجودة على تغلفة املواد نصيحة:
 منشأمصدر و الغذائية ال تعطي عادة معلومات دقيقة عن 

السلعة.

 للمقارنة بني األسعاربشكل أفضل، يجب توضيح سعر الوحدة
 (وحدة الوزن أو وحدة احلجم) للسلعة  و هو أيضاً ملزم
 قانونيا. حساب هذا السعر الوحدة يشتق من سعر السلعة
 بتحويله إلى سعر وحدة الوزن أو وحدة احلجم طبقا لوزن أو

  كيلو۱ جرام أو ۱۰۰حجم السلعة ومن ثم يكون التحويل إلى 
 جرام. بهذا الشكل ميكن التعرف على السلعة األرخص بغض

 النظر عن األحجام و األوزان املختلفة ألقداح الزبادي أو
لشبكات البرتقال أو لقوالب الشوكوالته.

 عند تواجدكم في إحدى محالت التسوق و أفتقدمت نصيحة:
 سعر سلعة معينة فعليكم إخبار البائع أو مدير املحل بهذا

الشأن. 

معلومات املنتج

 املواد الغذائية املعبئة يجب أن تدل بوضوح على أسم و عنوان
 املنتج أو الشركة املنتجة أو أسم و عنوان املعبأ أو البائع أما

 املواد الغذائية املباعة بدون تعبئة فال تسري عليه هذه
 التعليمات. أما ما يختص بالفواكه أو اخلضروات املباعة بدون

تعبئة فيجب التعريف فقط عن منشأها.

 األسماء والعناوين املوجودة على تغلفة املواد نصيحة:
 منشأمصدر و الغذائية ال تعطي عادة معلومات دقيقة عن 

السلعة.
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القيمة الغذائية و بيانات تختص باألمور الصحية

 أصبح السائد و كثر تكراره دائما وجود بيانات عن املحتويات
 الغذائية و القيمة الصحية على أغلفة املواد الغذائية. هناك
 قاعدة أوروبية تقضي بإستعمال بيانات موحدة. ولذلك ميكن
 لكل فرد أن يتزود مبعلومات عن مقدار السعر احلراري و
 الدسم و الزالل و النشويات و عن قيمتهم الغذائية و أيضا

 الصوديوم أو السكر أو األحماض الدهنية املشبعة. / عن امللح

 البيانات التي تدعي أنها تتعلق بالقيمة الغذائية يسمح بها
 حتت شروط معينة، كمثال يسمح فقط بإستخدام عبارة "طاقة
 مخفضة" عندما تنخفض فعال قيمة السعر احلراري مبقدار

 باملئة على األقل.۳۰

 اإلعالنات حتبذ بحماس أيضا نشر شعارات ذات روابط
 صحية. طبقا لتعليمات "املتطلبات الصحية" يسمح ملنتجي

 املواد الغذائية الدعاية مبثل تلك الشعارات حتت شروط معينة
و ذلك إذا ما كانت هذه الشعارات تدعمها نتائج علمية.

 يجب عليكم فحص السلعة املوصوفة بأن "طاقتها نصيحة:
 مخفضة" جيدا ألن ذلك قد يعني مثال أن املادة الغذائية

 مضاف إليها املاء و عدة من املواد اإلضافية أو أن الزبادي
 املوصوف بأنه "منخفض الدسم" قد يحتوي على كمية كبيرة

من السكر.

٢(
ما يستحسن معرفته 

ما يستحسن معرفته
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بطاقة حتذير ملونة ضد املسمنات

 ة حتذير ملونة و بهاطورت مراكز حماية حقوق املستهلك بطاق
 يستطيع كل مستهلك أن يقيّم بنفسه بعض العناصر الغذائية
 املوجودة في املواد الغذائية. مبساعدة بطاقة التحذير امللونة

 ميكن و بسهولة معرفة كمية السكر الداخلة بوجبة
 الفطوراالتي بها رقائق الذرة (كورن فالكس) أو نسبة امللح أو

الدهون املوجودة في البيتزا اجلاهزة فيما إذا كانت عالية. 

 إن "بطاقة الفحص" الصغيرة هذه توضح بألوان إشارات
 املرور الكميات اآلمنة والكميات املقبولة والكميات املرتفعة

. بهذا ميكنكم أثناء التسوق معرفة املنتجات التي يجب أال  جداً
 تستهلك بكثرة. إن من يريد فحص األشياء التي تسوقها في

  أون الين و العنوانبالرابط التاليالبيت ميكنه االستعانة 
www.ampelcheck.de االلكتروني هو:

 ميكنكم احلصول مجانا على بطاقة التحذير امللونة ونصيحة: 
 نشرة "البحث عن املسمنات" املطبقة من جميع أماكن

 اإلستشارة التابعة ملركز حماية حقوق املستهلك (انظر جميع
).۱٥۲العناوين في الصفحة 

بطاقة حتذير ملونة ضد املسمنات

 ة حتذير ملونة و بهاطورت مراكز حماية حقوق املستهلك بطاق
 يستطيع كل مستهلك أن يقيّم بنفسه بعض العناصر الغذائية
 املوجودة في املواد الغذائية. مبساعدة بطاقة التحذير امللونة

 ميكن و بسهولة معرفة كمية السكر الداخلة بوجبة
 الفطوراالتي بها رقائق الذرة (كورن فالكس) أو نسبة امللح أو

الدهون املوجودة في البيتزا اجلاهزة فيما إذا كانت عالية. 

 إن "بطاقة الفحص" الصغيرة هذه توضح بألوان إشارات
 املرور الكميات اآلمنة والكميات املقبولة والكميات املرتفعة

. بهذا ميكنكم أثناء التسوق معرفة املنتجات التي يجب أال  جداً
 تستهلك بكثرة. إن من يريد فحص األشياء التي تسوقها في

  أون الين و العنوانبالرابط التاليالبيت ميكنه االستعانة 
www.ampelcheck.de االلكتروني هو:

 ميكنكم احلصول مجانا على بطاقة التحذير امللونة ونصيحة: 
 نشرة "البحث عن املسمنات" املطبقة من جميع أماكن

 اإلستشارة التابعة ملركز حماية حقوق املستهلك (انظر جميع
).۱٥۲العناوين في الصفحة 



 ٣(
 التغذية الصحية

 ممتعة ومنشطة! 

التغذية الصحية ممتعة ومنشطة!
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 في الواقع التغذية الصحية ليست صعبة. من كان طعامه
 متعدد بكثرة و إستمرار ويفضل تناول املواد الغذائية

 الطازجة و الغير معاجلة فهو على الطريق الصحيح. و يضاف
 إلى ذلك أن في هذه احلالة ال ميكن إحتواء الطعام على

 مكونات غير مرغوب بها أو مواد إضافية متخفية. أما إذا
 طهى شخصان سويا فيكون ذلك له متعة مميزة في أثناء
 التحضير و أيضا خالل تناول الطعام. حينما يتطلع املرء
 حواليه فسيجد دائما الكثير من األطفال و الكبار السمناء

 جدا و منهم املرضى أحيانا. لعله ليس من السهل املتابعة على
 التغذية الصحية. لذلك نحن نرغب في شرح مختصر التعريف
 بكل ما هو متعلق بالتغذية الصحية و كذلك ما ينبغي التخلي

عن تناوله. 

ما يجب علينا إستهالكه يوميا

  يجب أن تكون اجلزء األكبرمن وجباتاخلضروات و الفواكه
 الغذاء اليومي إذ أن كمية السع احلراري(الكالورين) بهم

 ضئيلة لكنهم أغنياء بالفيتامينات و املركبات املعدنية و األلياف
و املواد النباتية الثانوية. 

 األلياف هي أجزاء من النباتات تزيد االحساس بالشبع ملدة
 طويلة وتساعد على الهضم. وثمة موضوع مدهش آخر:

 الفواكه واخلضروات لها أهمية كبيرة من أجل صحتنا كونها
 حتتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات واملواد املعدنية.و
 لكن أيضا ألوانها الزاهية املتعددة مثل لون الفلفل، ألوان
 حبوب الفواكه، و ألوان اجلزر و الكرنب األحمر أو النكهات
 القوية للبصل و الثوم و الكراث وغيرها من أنواع االكرنب

 هي أدوية صغيرة للجروح. و تسمى باملواد النباتية الثانوية أو
 املواد الكيميانباتية فهي تقي اجلسم من األمراض و تخفض
 مستوى الكوليسترول في الدم كما تخفض ضغط الدم وأيضاً
 تخفف حدة االلتهابات في اجلسم. و لكن لكي يتحقق كل ما
 سبق ال يصلح تعاطي الفيتامينات و املواد املعدنية و األلياف
 أو املواد النباتية الثانوية أي الكيميانباتية منفردة على شكل

أقراص أو حبوب أو مساحيق. 

 ٣(
 التغذية الصحية

 ممتعة ومنشطة! 

التغذية الصحية ممتعة ومنشطة!
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 في الواقع التغذية الصحية ليست صعبة. من كان طعامه
 متعدد بكثرة و إستمرار ويفضل تناول املواد الغذائية

 الطازجة و الغير معاجلة فهو على الطريق الصحيح. و يضاف
 إلى ذلك أن في هذه احلالة ال ميكن إحتواء الطعام على

 مكونات غير مرغوب بها أو مواد إضافية متخفية. أما إذا
 طهى شخصان سويا فيكون ذلك له متعة مميزة في أثناء
 التحضير و أيضا خالل تناول الطعام. حينما يتطلع املرء
 حواليه فسيجد دائما الكثير من األطفال و الكبار السمناء

 جدا و منهم املرضى أحيانا. لعله ليس من السهل املتابعة على
 التغذية الصحية. لذلك نحن نرغب في شرح مختصر التعريف
 بكل ما هو متعلق بالتغذية الصحية و كذلك ما ينبغي التخلي

عن تناوله. 

ما يجب علينا إستهالكه يوميا

  يجب أن تكون اجلزء األكبرمن وجباتاخلضروات و الفواكه
 الغذاء اليومي إذ أن كمية السع احلراري(الكالورين) بهم

 ضئيلة لكنهم أغنياء بالفيتامينات و املركبات املعدنية و األلياف
و املواد النباتية الثانوية. 

 األلياف هي أجزاء من النباتات تزيد االحساس بالشبع ملدة
 طويلة وتساعد على الهضم. وثمة موضوع مدهش آخر:

 الفواكه واخلضروات لها أهمية كبيرة من أجل صحتنا كونها
 حتتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات واملواد املعدنية.و
 لكن أيضا ألوانها الزاهية املتعددة مثل لون الفلفل، ألوان
 حبوب الفواكه، و ألوان اجلزر و الكرنب األحمر أو النكهات
 القوية للبصل و الثوم و الكراث وغيرها من أنواع االكرنب

 هي أدوية صغيرة للجروح. و تسمى باملواد النباتية الثانوية أو
 املواد الكيميانباتية فهي تقي اجلسم من األمراض و تخفض
 مستوى الكوليسترول في الدم كما تخفض ضغط الدم وأيضاً
 تخفف حدة االلتهابات في اجلسم. و لكن لكي يتحقق كل ما
 سبق ال يصلح تعاطي الفيتامينات و املواد املعدنية و األلياف
 أو املواد النباتية الثانوية أي الكيميانباتية منفردة على شكل

أقراص أو حبوب أو مساحيق. 

 مراكز حماية حقوق املستهلك تنصح بإستهالك أنواع الفواكه
 واخلضروات في موسمها. ألن طعمها حني إذا سيكون أشهى
 في موسمها و أسعارها أرخص و ستكون محتفظة بأغلب

محتوياتها القيمة.

 إذا كنتم أنتم أو أبناؤكم من من يستهلكون كميات نصيحة:
 قليلة من الفواكه واخلضروات، قوموا بني احلني و األخر
 بتنظيم وحتضير وجبة طعام نئ مكون من عدة أصناف

 مختلفة من الفواكه أو اخلضروات و املقطعة قطعا صغيرة و
 وزعوها على صحن أو طبق كبير .و بجانب ذلك قدموا مرقة

 غموس مكونة من اللنب الزبادي و القشطة املغضضة و
 أعشاب طازجة و الثوم و الفلفل األسود و امللح لطبق

 اخلضروات أما لطبق الفواكه فتكون مرقة الغموس مكونة من
 لنب زبادي مع قليل من عسل النحل. و لكم ستكون دهشتكم
 عندما تشاهدون لهفة كل شخص للمشاركة في تعاطي الوجبة

املوصوفة سلفا. 

  يجب أن حتتوي التغذية الصحية على كميةمنتجات الغالل:
 كبيرة من منتجات الغالل. وذلك إلحتوائهم على فيتامينات و
 مواد معدنية و املهمة ضروريا لللياقة البدنية و الصحة اجليدة

 كما إلحتوائها على الكثير من األلياف املشبعة. مهم جدا
 تعاطي كميات كبيرة من املشروبات و لكن سنبحث هذا -

 املوضوع الحقا. الكمية األكبر من األلياف و الفيتامينات و
 العناصر املعدنية توجد في منتجات الغالل املصنوعة من

 الطحني كامل القيمة (األسمر/النخالة) على العكس من ذلك
 فإن الطحني األبيض يكاد يكون مكونا من النشاء ويحتوي

بالكاد على مواد ذات قيمة غذائية. 

 جربوا مرة عند حتضيركم للعجني أن تخلطوا كمية نصيحة:
 الطحني الالزمة بني الطحني األبيض و الطحني األسمر بنسبة

 ثلثي الكمية للطحني األبيض و الثلث للطحني األسمر. لن
 يتغير  طعم اخلبز أو الكعك أو الفطائر إال بطفافة و لكنه

 سيكون أفضل صحيا. كذلك املوسلي املحضر من القشرات
 الرقيقة من أنواع مختلفة من الطحني األسمر طعمه متفوق و

أيضا صحي جدا.
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احلليب و منتجات األلبان
 مواد غذائية حيوانية األصل، غنية بالبروتينات والفيتامينات
 واملواد املعدنية وخاصة الكالسيوم الذي هو عنصر بناء
 العظام األساسي. تعاطي الكالسيوم ضروري جلميع

 األعمار- ففي فترة الطفولة الزم لنمو العظام و مع تقدم السن
 حتتاجه العظام للمحافظة على رساختها لعشرات السنني. في
 محالت التسوق و أماكن بيع املواد الغذائية يوجد على األرفف

 املبردة خيارات كثيرة من منتجات األلبان: من احلليب و
 الزبادي و روبة اللنب و العديد من أصناف و أنواع اجلنب

وجميعها تشكل مصادر قيمة للكالسيوم.
 

 الزبادي بالفواكه و العصيدة و وجبات روبة اللنب و نصيحة:
 غيرها من احللويات املحضرة من األلبان و التي تعرض على
 األرفف املبردة في أماكن التسوق حتتوي غالبا على كميات
 كثيرة من السكر. و هذا ليس فقط غير صحي و لكنكم

 تدفعون لهذا السكر ثمنا باهظا. أخلط بنفسك فاكهة طازجة
 مع القليل من السكر أو املربى مع زبادي طبيعي أو روبة اللنب

ألن ذلك أرخص و أفضل صحيا.

الزيوت والدهون
 الزيوت و الدهون من ضروريات التغذية الصحية ألن بعض
 الفيتامينات ال ميكن إمتصاصها بدون دهون على اإلطالق.
 املهم هنا هو كمية و نوع الدهون. كثير من الزيوت النباتية
 كزيت السلجم أو زيت بذرة الكتان أو زيت الصويا أو زيت

 الزيتون حتتوي على أنواع مختلفة من األحماض الدهنية التي
 تساعد على إكتساب حصانة ضد أمراض القلب و أمراض
 الدورة الدموية. عند حتضير سالطاتكم بهذه الزيوت تقومون

بعمل جيد لصحتكم.

 ٣(
 التغذية الصحية

 ممتعة ومنشطة! 

التغذية الصحية ممتعة ومنشطة!
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 على الوجه األخر الكثير من املواد الغذائية اجلاهزة كالسجق،
 و الكرمي أو فطائر القشطة و كرمية البندق بالشوكوالته و
 البيتزا أو غيرها من األغذية السريعة كشرائح البطاطس
 املقلية أو قطع البطاطس املحمرة و الدندرمة حتتوي على

 دهون كثيرة متخفية و هي املسببة في نفس الوقت للسمنة –
  باإلضافة أن األغذية اجلاهزة و السريعة حتتوي على-

 الكثير من األحماض الدهنية املشبعة و التي ليست بأي حال
 مؤدية لصحة جيدة. لذلك فإنه من األفضل تعاطي القليل من

تلك املنتجات. 

  بإمكانكم احلصول من مراكز حماية املستهلك علىنصيحة:
 معلومات أو قوائم تبني لكم كميات الدهون والسكر املخفية في

 العديد من املواد الغذائية. الرجاء أن تستعلموا عن هذا
املوضوع.

  وخاصة املاء حيث أنه يعتبر من أهم املواداملشروبات
 الغذائية، وليس ذلك غريباً فإن نسبة املاء في الطفل الرضيع

  باملئة، وأما٦۰ باملئة، وتبلغ في الشخص البالغ ۸۰تبلغ 
  باملئة، وليس من الصعب٥۰بالشخص املسن فنسبتها تبلغ 

 أن نعرف أن نقص السوائل في جسم اإلنسان يسبب كثيراً
 من املشاكل الصحية. من األفضل تغطية إحتياجات اجلسم

  ليتر من السوائل يومياً من مشروبات منخفضة الطافة۲بعدد 
 احلرارية كاملياه املنزلية أو املياه املعدنية أو عصير الفواكه
 املخفف باملياه املعدنية الفوارة أو شاي بنكهة أنواع مختلفة

من الفاكهة.

  كثير من املشروبات حتتوي على كميات كبيرة مننصيحة:
 السكر و أمثال لذلك مشروبات الكوال و شراب الليمون و

 الشاي املثلج و سلسبيل الفواكه ومشروبات عصير الفواكه. و
 على اجلانب األخر فهناك الكثير من السوائل كاحلليب أو
 الكاكاو أو عصير الفواكه الصافي التي التلشي العطش

إلحتوائها علي الكثير من العناصر الغذائية.

 في الواقع التغذية الصحية ليست صعبة. من كان طعامه
 متعدد بكثرة و إستمرار ويفضل تناول املواد الغذائية

 الطازجة و الغير معاجلة فهو على الطريق الصحيح. و يضاف
 إلى ذلك أن في هذه احلالة ال ميكن إحتواء الطعام على

 مكونات غير مرغوب بها أو مواد إضافية متخفية. أما إذا
 طهى شخصان سويا فيكون ذلك له متعة مميزة في أثناء
 التحضير و أيضا خالل تناول الطعام. حينما يتطلع املرء
 حواليه فسيجد دائما الكثير من األطفال و الكبار السمناء

 جدا و منهم املرضى أحيانا. لعله ليس من السهل املتابعة على
 التغذية الصحية. لذلك نحن نرغب في شرح مختصر التعريف
 بكل ما هو متعلق بالتغذية الصحية و كذلك ما ينبغي التخلي

عن تناوله. 

ما يجب علينا إستهالكه يوميا

  يجب أن تكون اجلزء األكبرمن وجباتاخلضروات و الفواكه
 الغذاء اليومي إذ أن كمية السع احلراري(الكالورين) بهم

 ضئيلة لكنهم أغنياء بالفيتامينات و املركبات املعدنية و األلياف
و املواد النباتية الثانوية. 

 األلياف هي أجزاء من النباتات تزيد االحساس بالشبع ملدة
 طويلة وتساعد على الهضم. وثمة موضوع مدهش آخر:

 الفواكه واخلضروات لها أهمية كبيرة من أجل صحتنا كونها
 حتتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات واملواد املعدنية.و
 لكن أيضا ألوانها الزاهية املتعددة مثل لون الفلفل، ألوان
 حبوب الفواكه، و ألوان اجلزر و الكرنب األحمر أو النكهات
 القوية للبصل و الثوم و الكراث وغيرها من أنواع االكرنب

 هي أدوية صغيرة للجروح. و تسمى باملواد النباتية الثانوية أو
 املواد الكيميانباتية فهي تقي اجلسم من األمراض و تخفض
 مستوى الكوليسترول في الدم كما تخفض ضغط الدم وأيضاً
 تخفف حدة االلتهابات في اجلسم. و لكن لكي يتحقق كل ما
 سبق ال يصلح تعاطي الفيتامينات و املواد املعدنية و األلياف
 أو املواد النباتية الثانوية أي الكيميانباتية منفردة على شكل

أقراص أو حبوب أو مساحيق. 
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ما ال يجب علينا إستهالكه يوميا

 حلوم احليوانات و املاشية و حلوم الدواجن و الطيورحتتوي 
  على كميات كبيرة منو حلوم األسماك و أيضا البيض

 البروتينات احليوانية، إال أنه ليس من الضروري تناول هذه
 األغذية كل يوم. يكفي تناول اللحم، السجق، الدجاج أو

 البيض يوماً أو يومني في األلبان واجلنب بإمكانه التخلي عن
 حلوم احليوانات و الطيور أو البيض. السمك وخاصة سمك
 البحر مصدر مهم جداً لليود بجانب البروتني اليود كعنصر

 معدني مهم جد لتأدية الغدة الدرقية وظبفتها على أجود وجه.
 يجب أن حتتوي خطة  التغذية على سمك البحر مرة أو مرتني
 سمك البحر كل أسبوع. يضمن ملح الطعام اليودي حتسني
 التزود باليود و لذلك يجب أن يدخل ملح اليود في إحتياجات

اإلستعمال املنزلي. 

  تنصح مراكز وقاية حقوق املستهلك التعامل معنصيحة:
 قصاب جيد واألفضل شراء منتجات من برامج حلوم مسجلة
 املاركة. ألن "املنتجات الرخيصة" ليست دائما جودتها ممتازة
 ألن هذه املنتجات غالبا ما تكون من حيوانات أهملت صحتها
 و أيضا لم تتبع مبادئ حماية احليوانات. و لهذه األسباب
 أيضا يجب أن يشتري البيض الذي يحمل الرقم األول في

  وهذا ما يعني أن الدجاج املنتج۱اخلتم املطبوع صفر أو 
 للبيض يربي في مزارع بيئية مفتوحة أو في مزارع مفتوحة و

ليس في أقفاص. 

 ٣(
 التغذية الصحية

 ممتعة ومنشطة! 

التغذية الصحية ممتعة ومنشطة!
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ما ال حاجة لنا به في الواقع

احللويات عموما
 شراب الليمون، مشروبات الكوال، الشاي املثلج، ما

يسمى مبشروبات الطاقة
 املقرمشات املاحلة والدهنية كرقائق البطاطس املقلية

(التشيبس) 
املشروبات الروحية و املحتوية على الكحول

البطاطس املحمرة وغيرها من الوجبات السريعة
منتجات خاصة لألطفال

 حتتوي هذه املواد الغذائية إما على كميات كبيرة من السكر
 أو الدهون و يحتوي البعض األخرعلى كميات كبيرة من امللح.
 إن من يعتمد طعامه أساسا على هذه املواد الغذائية سيزداد
 وزنه أوالً كنتيجة مباشرة لهذه التغذية و الحقا ستأتيه مشاكل
 عدة كأمراض القلب و الدورة الدموية و مشاكل بالظهر أو

 السكري. دوام إستهالك تلك املواد الغذائية الضارة بالصحة
 يقلل في النهاية الشهية لتناول الفواكه و اخلضروات الطازجة
 و مواد أخرى غذائية مهمة و ضروريةالتي تنشطنا و متكن

محافظتنا على صحة و حيوية.

 ال ضرر في تناول البطاطس املحمرة أو احللوياتنصيحة: 
 أو رقائق البطاطس املقلية (التشيبس) أحيانا عندما تشتهوا

أكلها ذات مرة لكن بدون اإلفراط في ذلك.

ما ال حاجة لنا به في الواقع

احللويات عموما
 شراب الليمون، مشروبات الكوال، الشاي املثلج، ما

يسمى مبشروبات الطاقة
 املقرمشات املاحلة والدهنية كرقائق البطاطس املقلية

(التشيبس) 
املشروبات الروحية و املحتوية على الكحول

البطاطس املحمرة وغيرها من الوجبات السريعة
منتجات خاصة لألطفال

 حتتوي هذه املواد الغذائية إما على كميات كبيرة من السكر
 أو الدهون و يحتوي البعض األخرعلى كميات كبيرة من امللح.
 إن من يعتمد طعامه أساسا على هذه املواد الغذائية سيزداد
 وزنه أوالً كنتيجة مباشرة لهذه التغذية و الحقا ستأتيه مشاكل
 عدة كأمراض القلب و الدورة الدموية و مشاكل بالظهر أو

 السكري. دوام إستهالك تلك املواد الغذائية الضارة بالصحة
 يقلل في النهاية الشهية لتناول الفواكه و اخلضروات الطازجة
 و مواد أخرى غذائية مهمة و ضروريةالتي تنشطنا و متكن

محافظتنا على صحة و حيوية.

 ال ضرر في تناول البطاطس املحمرة أو احللوياتنصيحة: 
 أو رقائق البطاطس املقلية (التشيبس) أحيانا عندما تشتهوا

أكلها ذات مرة لكن بدون اإلفراط في ذلك.
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عن التغذية جتدوها في الدليل إضافية معلومات الدليل:

"التغذية الصحية من البداية"
"قوة الدب من خالل منتجات غذائية لألطفال" 

"املاء كمطفئ للعطش"
"التحكم في الوزن"

"عناصر مكملة للتغذية"
"مطبخ للطعام كامل القيمة"

""كيف ينحف طفلكم

  أنمتناقضبعد ما سبق ذكره يبدو أنه شئ غير مألوف و 
 يسرد كتيبنا دليل التسوق العديد من احللوى كثيرة السكر و
 من منتجات أخرى حاوية على كميات كبيرة من الدهون ومن
 ثم مسببة للسمنة. لكن في إعتقادنا أن كل شخص عليه أن
 يقرر لنفسه أو لنفسها ما ذا يريد أن يأكله أو ال أيضا. و

 بالنهاية املسألة مسألة الكمية التي ستأكل، بني احلان و األخر
 قطعة من الشوكالتة لن تضر لكن يوميا أكل نصف قالب من

الشوكالتة أو أكثر ستضر كثيرا.

 ٣(
 التغذية الصحية

 ممتعة ومنشطة! 

التغذية الصحية ممتعة ومنشطة!



 ٤(
 ما هي األمور

 الهامة األخرى؟ 

ما هي األمور الهامة األخرى؟
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رقابة األغذية وشكواها

 في كل والية فيدرالية توجد هيئات حكومية مهمتها مراقبة
 إنتاج و تسويق املواد الغذائية. تلك الهيئات من واجبها

 اإلشراف على أماكن اإلنتاج والبيع، و بالطبع فحص نظافة
 املنتجات من الناحية الصحية و مراقبة التعريف الصحيح
 ملحتويات السلعة ، و تقوم الهيئات بإختبارات لعينات من
 املواد الغذائية كما أنهم يتابعوا شكاوي املستهلكني. من
 إختصاص تلك الهيئات أيضا مراقبة و فحص السلع

 اإلحتياجية و هي منتجات التجميل و أوانى و معدات الطهي و
 الطعام و املالبس و اللعب و مواد التنظيف و الغسيل و مواد

تغليف املواد الغذائية.

 نلفت نظركم ألهمية تقدمي شكاوي للجهة املختصة املحلية عند
 إكتشافكم لسلع غذائية فاسدة أو غريبة الطعم أو أن نظافة
 املحالت أو املطاعم بحالة سيئة أو أن خطأ بتعريف قائمة
 املواد الغذائية  باملحالت أو املطاعم. كما ميكن تقدمي

 الشكاوي أيضا للجهة احلكومية املختصة بالوالية الفيدرالية
 التي تتبعونها. بهذا تكتشف نقاط الضعف واإلهماالت في

 اإلنتاج والبيع. الشكوى يجب معاملتها على الوجه األصح -
 ما يناسب نوع املشكلة في اإلختيار بني تقدمي الشكوى -

 للهيئة املحلية أو إلى اجلهة احلكومية املختصة بالوالية
 الفيدرالية. فمثالً عندما جتدون على الرف غالف ممزق

 ملعكرونة معبئة ً فبالطبع هذا ليس موضوع للهيئة الفيدرالية
 للرقابة. إال أنه إذا ما وجدمت في نفس ااملحل زبادي معفنة أو
 حلم مفروم مغلف انتهت صالحية إستهالكه لثالث مرة على
 التوالي، فإن هيئة الرقابة يحسن أن تقوم بفحص بدقة لهذا

املحل أو ملكان اإلنتاج من جديد. 

 الشكوى املقدمة لهيئة الرقابة مجانية بالنسبة ملقدم الشكوى.
 و هذا يسري أيضا عند إختبار العينة مبعرفة معمل حتاليل
 مختص و أظهرت نتيجة الفحص أن املادة الغذائية سليمة

ليس بها عيب. 

 ٤(
 ما هي األمور

 الهامة األخرى؟ 

ما هي األمور الهامة األخرى؟
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 هيئات الرقابة ليست مصرح لها بالقيام بإختبارات ألشخاص
 خاصة. فمثال إذا ما أردمت معرفة وجود أو عدم وجود

 رواسب مواد سامة بالفواكه التي من حديقتكم أو صالحية
 اللحم املجمد املحفوظ ببراد التجميد اخلاص بكم منذ عامني و
 ممكن أكله فعليكم التوجه إلى معمل حتاليل خاص إلجراء
 الفحص. و لكن عليكم اإلنتباه هذا التحليل اإلختباري ميكن

أن تكون تكاليفه باهظة جدا.

  إن أردمت تقدمي شكوى عن محل أو مطعم أو معملنصيحة:
 إنتاج أو بشأن إحدى املنتجات وال تعرفون كيف التصرف

 بهذا الشأن، فعليكم مراجعة مركز حماية املستهلك في الوالية
 الفيدرالية التي تقطنون بها. هناك ستجدون املساعدة الالزمة

و ستحصلون منهم على أرقام للهاتف والعناوين الالزمة. 

  إن أردمت تقدمي شكوى عن محل أو مطعم أو معملنصيحة:
 إنتاج أو بشأن إحدى املنتجات وال تعرفون كيف التصرف

 بهذا الشأن، فعليكم مراجعة مركز حماية املستهلك في الوالية
 الفيدرالية التي تقطنون بها. هناك ستجدون املساعدة الالزمة

و ستحصلون منهم على أرقام للهاتف والعناوين الالزمة. 

 )EAN(السر وراء رمز 
(رموز جميع املواد املستهلكة)

  على تغلفة املواد الغذائية املعبئة واملوجوداخلطوط السوداء
  لقد سأل العديد.EAN رمزحتتها صف من األرقام تسمى: 

 من املستهلكني حتى اآلن عن سر هذا الرمز في مراكز
 اإلستشارة فيما إذا كانت ترمز إلى معلومات سرية أو مهمة.

  ليس سوى رمزاً دولياً لهذه السلعة. الشفرةEANإن الرمز
 املخططة(الباركود) هذه تفيد في قراءة سعر السلعة بأجهزة
 مسح الباركودات عند خازنة الدفع وتعطي معلومات للتاجر

 عن الكمية املتبقية من االسلعة في املخزن (يعني جرد فوري)
 وبذلك يستطيع التاجر تقدمي طلبية للسلعة قبل نهاية السلعة

باملخازن.

 هيئات الرقابة ليست مصرح لها بالقيام بإختبارات ألشخاص
 خاصة. فمثال إذا ما أردمت معرفة وجود أو عدم وجود

 رواسب مواد سامة بالفواكه التي من حديقتكم أو صالحية
 اللحم املجمد املحفوظ ببراد التجميد اخلاص بكم منذ عامني و
 ممكن أكله فعليكم التوجه إلى معمل حتاليل خاص إلجراء
 الفحص. و لكن عليكم اإلنتباه هذا التحليل اإلختباري ميكن

أن تكون تكاليفه باهظة جدا.

  إن أردمت تقدمي شكوى عن محل أو مطعم أو معملنصيحة:
 إنتاج أو بشأن إحدى املنتجات وال تعرفون كيف التصرف

 بهذا الشأن، فعليكم مراجعة مركز حماية املستهلك في الوالية
 الفيدرالية التي تقطنون بها. هناك ستجدون املساعدة الالزمة

و ستحصلون منهم على أرقام للهاتف والعناوين الالزمة. 

  إن أردمت تقدمي شكوى عن محل أو مطعم أو معملنصيحة:
 إنتاج أو بشأن إحدى املنتجات وال تعرفون كيف التصرف

 بهذا الشأن، فعليكم مراجعة مركز حماية املستهلك في الوالية
 الفيدرالية التي تقطنون بها. هناك ستجدون املساعدة الالزمة

و ستحصلون منهم على أرقام للهاتف والعناوين الالزمة. 

 )EAN(السر وراء رمز 
(رموز جميع املواد املستهلكة)

  على تغلفة املواد الغذائية املعبئة واملوجوداخلطوط السوداء
  لقد سأل العديد.EAN رمزحتتها صف من األرقام تسمى: 

 من املستهلكني حتى اآلن عن سر هذا الرمز في مراكز
 اإلستشارة فيما إذا كانت ترمز إلى معلومات سرية أو مهمة.

  ليس سوى رمزاً دولياً لهذه السلعة. الشفرةEANإن الرمز
 املخططة(الباركود) هذه تفيد في قراءة سعر السلعة بأجهزة
 مسح الباركودات عند خازنة الدفع وتعطي معلومات للتاجر

 عن الكمية املتبقية من االسلعة في املخزن (يعني جرد فوري)
 وبذلك يستطيع التاجر تقدمي طلبية للسلعة قبل نهاية السلعة

باملخازن.

 هيئات الرقابة ليست مصرح لها بالقيام بإختبارات ألشخاص
 خاصة. فمثال إذا ما أردمت معرفة وجود أو عدم وجود

 رواسب مواد سامة بالفواكه التي من حديقتكم أو صالحية
 اللحم املجمد املحفوظ ببراد التجميد اخلاص بكم منذ عامني و
 ممكن أكله فعليكم التوجه إلى معمل حتاليل خاص إلجراء
 الفحص. و لكن عليكم اإلنتباه هذا التحليل اإلختباري ميكن

أن تكون تكاليفه باهظة جدا.

  إن أردمت تقدمي شكوى عن محل أو مطعم أو معملنصيحة:
 إنتاج أو بشأن إحدى املنتجات وال تعرفون كيف التصرف

 بهذا الشأن، فعليكم مراجعة مركز حماية املستهلك في الوالية
 الفيدرالية التي تقطنون بها. هناك ستجدون املساعدة الالزمة

و ستحصلون منهم على أرقام للهاتف والعناوين الالزمة. 

  إن أردمت تقدمي شكوى عن محل أو مطعم أو معملنصيحة:
 إنتاج أو بشأن إحدى املنتجات وال تعرفون كيف التصرف

 بهذا الشأن، فعليكم مراجعة مركز حماية املستهلك في الوالية
 الفيدرالية التي تقطنون بها. هناك ستجدون املساعدة الالزمة

و ستحصلون منهم على أرقام للهاتف والعناوين الالزمة. 

 )EAN(السر وراء رمز 
(رموز جميع املواد املستهلكة)

  على تغلفة املواد الغذائية املعبئة واملوجوداخلطوط السوداء
  لقد سأل العديد.EAN رمزحتتها صف من األرقام تسمى: 

 من املستهلكني حتى اآلن عن سر هذا الرمز في مراكز
 اإلستشارة فيما إذا كانت ترمز إلى معلومات سرية أو مهمة.

  ليس سوى رمزاً دولياً لهذه السلعة. الشفرةEANإن الرمز
 املخططة(الباركود) هذه تفيد في قراءة سعر السلعة بأجهزة
 مسح الباركودات عند خازنة الدفع وتعطي معلومات للتاجر

 عن الكمية املتبقية من االسلعة في املخزن (يعني جرد فوري)
 وبذلك يستطيع التاجر تقدمي طلبية للسلعة قبل نهاية السلعة

باملخازن.
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  يرمزون إلى)EAN(أول رقمني من الشفرة املخططة نصيحة: 
 الدولة، لكن منشأ السلعة أو بلد إنتاجها ال ميكن معرفتهم
 بهذه الطريقة. الكثير من شركات اإلنتاج قامت بطلب رقم

 أساسي في دولة معينة. لذا فإن األرقام األولى املوجودة على
 السلعة قد تدل على أملانيا، بينما املادة الغذائية تكون قد

أنتجت في آسيا.

ما معنى هذا يا ترى؟

 أحيانا توجد مصطلحات على مغلفات املواد الغذائية في قائمة
 املواد اإلضافية من الصعب معرفة معناها. فيما يلي توضيح

 ألكثر املصطلحات التي أستسفر عنها في مراكز حماية
املستهلك.

  متنع التفاعالت بني املواد الغذائيةاملواد املضادة للتأكسد
 واألوكسيجني. مصدر معظم هذه املواد نباتي أو تنتج

صناعيا.

  أنزمي يستخرج من معدة العجل ويستخدم فيالكيموزين
 إنتاج اجلنب. عادة يتم إنتاج الكيموزين حديثا بواسطة

الكائنات احلية الدقيقة.

 ٤(
 ما هي األمور

 الهامة األخرى؟ 

ما هي األمور الهامة األخرى؟
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  يرمزون إلى)EAN(أول رقمني من الشفرة املخططة نصيحة: 
 الدولة، لكن منشأ السلعة أو بلد إنتاجها ال ميكن معرفتهم
 بهذه الطريقة. الكثير من شركات اإلنتاج قامت بطلب رقم

 أساسي في دولة معينة. لذا فإن األرقام األولى املوجودة على
 السلعة قد تدل على أملانيا، بينما املادة الغذائية تكون قد

أنتجت في آسيا.

ما معنى هذا يا ترى؟

 أحيانا توجد مصطلحات على مغلفات املواد الغذائية في قائمة
 املواد اإلضافية من الصعب معرفة معناها. فيما يلي توضيح

 ألكثر املصطلحات التي أستسفر عنها في مراكز حماية
املستهلك.

  متنع التفاعالت بني املواد الغذائيةاملواد املضادة للتأكسد
 واألوكسيجني. مصدر معظم هذه املواد نباتي أو تنتج

صناعيا.

  أنزمي يستخرج من معدة العجل ويستخدم فيالكيموزين
 إنتاج اجلنب. عادة يتم إنتاج الكيموزين حديثا بواسطة

الكائنات احلية الدقيقة.

  يقوم بربط العناصر املوجودة داخل)Emulgator(املستحلب 
 املادة الغذائية ببعضها البعض، ولكنها مادة مضافة ال تتحد
 مع املواد األخرى كاملاء و الزيت. تنتج هذه املواد من املصادر

 احليوانية كما تنتج من املواد النباتية األولية. ليس من
 الضروري قانونياً مع األسف ذكر املصدر األساسي – –

 لهذه املادة املضافة، ما لم تكن مادة غذائية مسببة للحساسية
باستمرار.

  تستخدم لتكثيف السوائل.مضيفات اجلِل أي التبلور
 مصدرها نباتي أو حيواني. اجليالتني مثالً ينتمي ملجموعة

 املواد اإلضافية حيوانية املصدر. منذ أزمة جنون البقر غالبا
 تدخل في اجليالتني املستخرجة بأملانيا أجزاء من اخلنزير. أما
 بالبلدان التي يشكل املسلمون أغلبية مواطنوها فيستخرج
 اجليالتني بشروط معينة من مواد مصدرها من البقر و مع

 ذلك فهناك العديد من مواد اجلل ذات مصدر و من ثم فإنها ال
تشكل حرجاً للمسلمني أو النباتيني.
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 بعض مضيفات اجلِل نباتية املصدر أو أكتسبت مبساعدة

البكتريا:

مكان االستخداماملصدر)Eرقم-(االسم 
اجلينيك حمض 

)E ٤۰۰(
 هالم احللويات، البودينج"طحلب املاء البني"

(العصيدة)*
اجلينات 

)E -٤۰۱ ٤۰٥(
 حشو للمعجنات، فواكه صناعية"طحلب املاء االبني"

للتورتات، احللويات
أجار-أجار 

)E ٤۰٦(
 حشو املعجنات، احللويات، معلبات"طحلب أحمر بحري"

اللحم والسمك 
 وجبات حلوى فورية ، مربات"طحلب أحمر بحري")٤۰۷ E(كاراجن 

لألنظمة  الغذائية بدون سكر
 "هريسة التفاح، قشر)٤٤۰ E(بكتني 

الليمون"
احللويات، املربات

 اجلوار طحني
)E ٤۱۲(

 الدندرمة، الصلصات، صلصة"بذر النباتات"
السالطات 

تراجانت 
)E ٤۱۳(

 صلصة بالبهارات، الدندرمة، هالم"بذر النباتات"
السكريات 

صمغ كسانتان 
)E ٤۱٥(

 "بواسطة البكتيريا و
خميرة و بالسكر"

 كاتشاب، الشوربات، الصلصات،
 العصيدة و الدندرمة و املشروبات و

املعلبات

 ؟" منE ميكنكم احلصول على دفتر: "ما معنى أرقام نصيحة:
 جميع مراكز حماية حقوق املستهلك. الدفتر به شرح مختصر
 لكل املواد اإلضافية املستعملة في االحتاد األوروبي أي كان
 مصدرها نباتي أو حيواني أو أستخدم في صنعها مواد

صناعية باإلضافة يوجد تقييم صحي لكل مادة إضافية. .

 بعض مضيفات اجلِل نباتية املصدر أو أكتسبت مبساعدة

البكتريا:

مكان االستخداماملصدر)Eرقم-(االسم 
اجلينيك حمض 

)E ٤۰۰(
 هالم احللويات، البودينج"طحلب املاء البني"

(العصيدة)*
اجلينات 

)E -٤۰۱ ٤۰٥(
 حشو للمعجنات، فواكه صناعية"طحلب املاء االبني"

للتورتات، احللويات
أجار-أجار 

)E ٤۰٦(
 حشو املعجنات، احللويات، معلبات"طحلب أحمر بحري"

اللحم والسمك 
 وجبات حلوى فورية ، مربات"طحلب أحمر بحري")٤۰۷ E(كاراجن 

لألنظمة  الغذائية بدون سكر
 "هريسة التفاح، قشر)٤٤۰ E(بكتني 

الليمون"
احللويات، املربات

 اجلوار طحني
)E ٤۱۲(

 الدندرمة، الصلصات، صلصة"بذر النباتات"
السالطات 

تراجانت 
)E ٤۱۳(

 صلصة بالبهارات، الدندرمة، هالم"بذر النباتات"
السكريات 

صمغ كسانتان 
)E ٤۱٥(

 "بواسطة البكتيريا و
خميرة و بالسكر"

 كاتشاب، الشوربات، الصلصات،
 العصيدة و الدندرمة و املشروبات و

املعلبات

 ؟" منE ميكنكم احلصول على دفتر: "ما معنى أرقام نصيحة:
 جميع مراكز حماية حقوق املستهلك. الدفتر به شرح مختصر
 لكل املواد اإلضافية املستعملة في االحتاد األوروبي أي كان
 مصدرها نباتي أو حيواني أو أستخدم في صنعها مواد

صناعية باإلضافة يوجد تقييم صحي لكل مادة إضافية. .

 بعض مضيفات اجلِل نباتية املصدر أو أكتسبت مبساعدة

البكتريا:

مكان االستخداماملصدر)Eرقم-(االسم 
اجلينيك حمض 

)E ٤۰۰(
 هالم احللويات، البودينج"طحلب املاء البني"

(العصيدة)*
اجلينات 

)E -٤۰۱ ٤۰٥(
 حشو للمعجنات، فواكه صناعية"طحلب املاء االبني"

للتورتات، احللويات
أجار-أجار 

)E ٤۰٦(
 حشو املعجنات، احللويات، معلبات"طحلب أحمر بحري"

اللحم والسمك 
 وجبات حلوى فورية ، مربات"طحلب أحمر بحري")٤۰۷ E(كاراجن 

لألنظمة  الغذائية بدون سكر
 "هريسة التفاح، قشر)٤٤۰ E(بكتني 

الليمون"
احللويات، املربات

 اجلوار طحني
)E ٤۱۲(

 الدندرمة، الصلصات، صلصة"بذر النباتات"
السالطات 

تراجانت 
)E ٤۱۳(

 صلصة بالبهارات، الدندرمة، هالم"بذر النباتات"
السكريات 

صمغ كسانتان 
)E ٤۱٥(

 "بواسطة البكتيريا و
خميرة و بالسكر"

 كاتشاب، الشوربات، الصلصات،
 العصيدة و الدندرمة و املشروبات و

املعلبات

 ؟" منE ميكنكم احلصول على دفتر: "ما معنى أرقام نصيحة:
 جميع مراكز حماية حقوق املستهلك. الدفتر به شرح مختصر
 لكل املواد اإلضافية املستعملة في االحتاد األوروبي أي كان
 مصدرها نباتي أو حيواني أو أستخدم في صنعها مواد

صناعية باإلضافة يوجد تقييم صحي لكل مادة إضافية. .

 ٤(
 ما هي األمور

 الهامة األخرى؟ 

ما هي األمور الهامة األخرى؟

 بعض مضيفات اجلِل نباتية املصدر أو أكتسبت مبساعدة

البكتريا:

مكان االستخداماملصدر)Eرقم-(االسم 
اجلينيك حمض 

)E 400(
 هالم احللويات، البودينج"طحلب املاء البني"

(العصيدة)
اجلينات 

)E 401–405(
 حشو للمعجنات، فواكه صناعية"طحلب املاء االبني"

للتورتات، احللويات
أجار-أجار 

)E 406(
 حشو املعجنات، احللويات، معلبات"طحلب أحمر بحري"

اللحم والسمك 
 وجبات حلوى فورية ، مربات"طحلب أحمر بحري")E 407(كاراجن 

لألنظمة  الغذائية بدون سكر
 "هريسة التفاح، قشر)E 440(بكتني 

الليمون"
احللويات، املربات

 اجلوار طحني
)E 412(

 الدندرمة، الصلصات، صلصة"بذر النباتات"
السالطات 

تراجانت 
)E 413(

 صلصة بالبهارات، الدندرمة، هالم"بذر النباتات"
السكريات 

صمغ كسانتان 
)E 415(

 "بواسطة البكتيريا و
خميرة و بالسكر"

 كاتشاب، الشوربات، الصلصات،
 العصيدة و الدندرمة و املشروبات و

املعلبات

 ؟" منE ميكنكم احلصول على دفتر: "ما معنى أرقام نصيحة:
 جميع مراكز حماية حقوق املستهلك. الدفتر به شرح مختصر
 لكل املواد اإلضافية املستعملة في االحتاد األوروبي أي كان
 مصدرها نباتي أو حيواني أو أستخدم في صنعها مواد

صناعية باإلضافة يوجد تقييم صحي لكل مادة إضافية. .



 ٥(
 قوائم املنتجات

قوائم املنتجات
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محتويات قوائم املنتجات:
 فيما يلي صفات خاصة باملواد الغذائية املذكورة في قوائم

املنتجات التالية تبعا ملعلومات واردة من املنتج:

  اللحوم أو الدهون أو الزيوت أو غيرها منخالية من
مواد احليوانات املذبوحة

  من أي مادة إضافية أستخرجت من احليواناتخالية 
املذبوحة

،خالية من أي من املكونات الكحولية
 موادها املركبة خالية أيضا من ااملكونات املذكورة فيما

سبق.

بعض التنبيهات الهامة
 مكوناتاملنتجات املذكورة في االتالي ال حتتوي على 

  مثل عرق الكريز أو الروم أو نبيذ صفار البيض.الكحولية
 لكن كثير من املنتجات حتتوي على منكهات يحتمل أن تكون
 قد أنتجت بواسطة قاعدة الكحولية. قانون املواد الغذائية
 األوروبي ال يلزم ذكر نوع القاعدة الكحولية في قائمة

 املكونات. النتيجة أنه ليس من الضروري طبقا لتعاليم قانون
 املواد الغذائية األوروبية أن يذكر نوع املادة الناقلة على

 الغالف. كمية الكحول في اإلنتاج النهائي ضئيلة جدا لدرجة
 أنه ال ميكن إكتشاف طعمها أو أن فعلها سيكون سببا في

 لسكرة أو نشوة. لذلك يجب على املستهلك أن يقرر لنفسه عما
 إذا كان يفضل مواد عذائية منكهة أو األفضل اإلستغناء

 عنها. نفس الشئ يسري أيضا على اخلل ألن هنا من املمكن
وجود بقية طفيفة من الكحول به. 

 تستعمل اجليالتني بعملية تكرير عصير الفواكه. لذلك رجونا
 وقوع ذلك ومنتجي عصير الفواكه أن يخبرونا عن إحتمال 

 كذا رجوناهم أن متيز عملية التكرير باجلالتني في قائمات
 بجانب العصير املكرر بهذه *بنجمة صغيرة  املنتجات

 الطريقة علما بأنه يتم فصل اجليالتني و إبعاده عن العصير
قبل تعبئته في املعلبات.

 ٥(
 قوائم املنتجات

قوائم املنتجات
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 و ألن النباتيونيصنع اجلنب عادة بواسطة التخمير املخبري. 
 املتشددون يرغبون في اإلستغناء عن هذا النوع من اجلنب

 جنمة خضراءقمنا إعتمادا على بيانات املنتجون بوضع – - 
 للتميز.*صغيرة 

  شهادةفي قوائم املنتجات تلك املواد الغذائية احلاصلة على
  إذا ما كان منتجها قد حصل على هذه الشهادة فعالحالل

من اجلهة املختصة.

  بجانب أحدى املنتجات"veganعبارة "في حالة وجود تنبيه ب
 في القائمة فهذا يعني أن هذا املنتج ال يحتوي على أية

مكونات حيوانية كاحلليب أو الزبدة أو البيض أو العسل. 

  أو" بنقطة خضراء.املواد الغذائية املنتجة عضويا ستميز "
ستميز بدائرة بيضاء من قبل املنتجني.

 من املمكن أن تتغير الوصفات لذلك فإن إلقاء نظرة فاحصة
عمل مهم.بدقة دائما على قائمة املحتويات 

 و في مسك اخلتام فإن أسماء الكثير من املنتجات كتبت خطأ
 (يعني عدم توافقها مع قواعد كتابة اللغة األملانية اجلديدة)

  .و ذلك ألنها جزء من"gross أو" "Strasse أو" "süss"مثل 
اإلسم التجاري للسلعة.

 املحتوية في هذا الكتيب يرجع تاريخها إلى ربيعالبيانات 
  العديد من الشركات املنتجة تعرض مكونات منتجاتها.۲۰۰۸

 بكل دقة على موقعها اإلليكتروني فمن يدخل املوقع و يتصفحه
ميكنه احلصول على أحدث البيانات.

 ٥(
 قوائم املنتجات

قوائم املنتجات
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 ٥(
 قوائم املنتجات

قوائم املنتجات

بعض املالحظات من ملحة
 قوائم املنتجات التالية حتتوي على مواد غذائية طبقا

للتفاصيل الواردة من املنتج

 ال حتتوي على حلوم أو دهون أو زيوت أو أي مكونات
من احليوانات املذبوحة؛

 خالية من مواد إضافية مستخرجة من احليوانات
املذبوحة؛

الحتتوي على مكونات الكحولية؛
 أيضا مكوناتها املجمعة خالية من من العناصر املذكورة

أعاله.

يجب عليكم مالحظة ما يلي:

 من املمكن أن تتغير الوصفات بسرعة، لذلك فإنه في
 غاية األهمية إن توجهوا أنظاركم دائما و بدقة إلى

قوائم املكونات.
 مكونات النكهة ميكن أن تستخرج بواسطة عميل

 الكحولي، فمن عنده إعتراض على ذلك فعليه التخلي عن
املواد الغذائية املنكهة.

 ينتج اخلل غالبا من مواد خام كحولية، لذلك فإن جميع
 ما دخل به اخلل من مواد غذائية ال يستبعد أن تكون به

كمية ضئيلة متبقية من الكحول.
 عصائر الفاكهة يحتمل تنقيتها بواسطة اجليالتني، لذلك
 يجب عليكم إعتبار املالحظات ذات الصلة و املوجودة

في قوائم املنتجات.

 إن كان لديكم أسئلة أخرى ميكنكم اإلتصال و إستشارة
مركز حماية املستهلك بالوالية التي تتبعها.
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نظرة عامة عن مجموعات املنتجات:

أغذية األطفال والرضع
اخللطات اجلاهزة للعجني ومكوناتها األخرى

اخلبز، السندويشات و منتجات اخلبز
املنتجات اجلاهزة
الزيوت و الدهون

عصير الفواكه واملشروبات املرطبة
البهارات، املنكهات، املايونز، اخلردل

اجلنب
القهوة، الكاكاو، الشاي
البسكويت والفطائر

املقرمشات و الوجبات اخلفيفة
املربات، طالءات خبز مسكرة، املواد املحلية و املكثفة

منتجات األلبان
 وحبوب الفطور والبقول)Müsli(املوسلي 

 وغيرها من املنتجاتiاملعكرونة، الرز و جنوشي 
النشوية

طالءات خبز حرشة وغيرها من ما يضع على اخلبز
احللويات وصلصة احللويات
احللويات ومرطبات الدندرمة

 قمنا بفحص قوائم املنتجات، التي أعتمدت على بيانات
 منتجها بدقة. مع ذلك فمن الضروري أن تقوموا بأنفسكم

 بقراءة قائمة املحتويات املوجودة على السلعة بدقة. تعديل في
 الوصفة قد يؤدي إلى تغير أو تعديل بعناصر املكونات الداخلة

في تركيبة اإلنتاج. 

ليس لقائمة املنتجات احلق في اإلدعاء بالكمال.

 ٥(
 قوائم املنتجات

قوائم املنتجات
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DE-VAU-GE
BabyTime
Milchbrei x : Grieß, Früchte, Keks, Banane

Baby-Gläschen (größtenteils x ): Frühkarotten und 

Kartoffeln, Mildes Gemüseallerlei, Karotten,  Mildes 

Früchteallerlei, Williams-Christ-Birne, Banane in Apfel, 

Vollkorn-Früchteallerlei, Feines Früchtemüsli,  Feiner 

Reisbrei mit Früchten, Apfel-Banane-Zwieback, Quark + 

Frucht Apfel-Banane, Joghurt + Frucht Pfirsich-Maracuja 

(nicht x ), Abendbrei Grieß-Vanille, Abendbrei Keks, 

Tomatengemüse mit Nudeln

Säfte (größtenteils x ): Milder Apfel (nicht x ), Karotten, 

Vitamin-C, Rote Früchte, Pfirsich mit Maracuja

Tee & Saft x : Fenchel & Apfel, Melissen & Apfel

Evers Naturkost  x 

Babygläschen: Karottenmus, Wurzelgemüse, Sieben-

korn mit Früchten, Birne mit Hafer, Birne-Apfel, Misch-

gemüse, Apfel-Kirsche, Apfel-Banane, Feines Garten-

gemüse, Früchtemüsli, Feiner Obstbrei, Baby-Apfel, 

Wichtelbrei, Kürbiscreme, Baby-Brokkoli, Baby-

Gemüse ohne Karotte, Baby-Birne, Pastinakencreme, 

Abendbrei Apfel-Hafer-Vanille, Abendbrei Früchte-

Hafer, Pfirsich-Dinkel, Fruchtallerlei

Junior-Gläschen: Mischgemüse mit Spaghetti, Gemüse-

allerlei mit Hirse

Babysäfte: Möhren, Obst-Möhren, Apfel mit Melisse

 ٥(
 قوائم املنتجات

قوائم املنتجات

أغذية األطفال والرضع
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Hipp
Säfte x : Banane-Apfel*, Milder Apfel*, Früchte-

Karotte*, Reine Karotte

Fruchtsaftgetränke*: Pfirsich-Banane, Rote Früchte, 

Vitamin C, Erdbeere-Himbeere

Tee und Frucht*: Fenchel-Tee mit Apfelsaft, Hagebut-

ten-Tee mit rotem Früchtesaft, Rotbusch-Tee mit Pfir-

sich-Apfelsaft

Frucht-Schorle* x : Apfel, Rote Früchte mit Apfel

Tee im Aufgussbeutel x : Fenchel, Kräuter

Teegetränke: Wohlfühl-Tee fürs Bäuchlein, Gute-Nacht-

Tee, Baby-Fenchel-Tee, Bäuchlein-Tee, Apfel-Melissen-

Tee*, Fenchel-Tee, Früchte-Tee, Waldfrüchte-Tee

Früchte, überwiegend x : Milder Apfel*, Williams-

Christ-Birnen, Heidelbeeren in Apfel*, Birne in Apfel*, 

Pfirsiche*, Äpfel mit Bananen, Banane und Pfirsich in 

Apfel*, Aprikose in Apfel*, Bio-Banane*, Früchte-Des-

sert*, Erdbeere mit Himbeere in Apfel*, Früchte-Salat*, 

Williams-Christ-Birne in Apfel*
Frucht-Pause x : Birne in Apfel, Pfirsich in Apfel, Erd-

beere-Heidelbeere in Apfel, Aprikose in Apfel*, Banane 

in Apfel

Sonnenfrüchte*: Pfirsich-Mango, Apfel-Mandarine, 

Apfel-Waldbeere

Frucht und Getreide, überwiegend x : Apfel-Traube mit 

Reis*, Apfel-Banane mit Babykeks, Pfirsich in Apfel mit 

Reis*, Feiner Obst-Brei*, Feines Bircher Muesli*, Hafer 

in Apfel*, Erdbeere in Apfel, Apfel-Bananen Muesli*, 

Apfel-Pfirsich*, Apfel-Banane*
Kleine Mehlspeise x : Kaiserschmarrn in Apfelmus*, 

Milchreis Apfel

Früchte Duett* x : Pfirsich-Aprikose mit Quark-Creme, 

Joghurt auf Früchten

Guten Morgen-Muesli x : Erdbeere-Joghurt, Früchte-

Joghurt*

أغذية األطفال والرضع
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Frucht und Joghurt x : Erdbeere-Himbeere, Aprikose, 

Heidelbeere in Apfel*, Banane und Pfirsich in Apfel*
Früchte-Freund* x : Banane-Pfirsich in Apfel, Birne in 

Apfel

Gemüse x : Reine Pastinaken, Reine Früh-Karotten, 

 Blumenkohl mit Kartoffeln, Rahm-Spinat mit  Kartoffeln, 

Gemüse-Allerlei, Zartes Gartengemüse, Karotten mit 

Mais, Früh-Karotten mit Kartoffeln, Gemüse-Risotto, 

Kürbis-Gemüse

Menüs nach dem 4. Monat x : „Pasta Bambini“ Penne 

mit Tomaten und Zucchini

Menüs ab dem 8. Monat x : „Pasta Bambini“ Spaghetti 

mit Tomaten und Mozzarella, „Pasta Bambini“ Gemüse-

Lasagne, Bunter Kartoffelauflauf

Menüs ab dem 12. Monat x : „Pasta Bambini“ Riga-

toni Napoli, „Pasta Bambini“ Tagliatelle in Spinat-Käse-

Sauce

Menüs ab dem 15. Monat x : „Pasta Bambini“ Stern-

chennudeln mit italienischem Gemüse

Menüs ab 1 1/2 Jahren x : „Pasta Bambini“ Gemüse-

Lasagne

Kinder-Pasta x : Rigatoni Napoli, Mini-Rigatoni in 

Gemüse-Sahnesauce, Sternchennudeln mit italie-

nischem Gemüse, Spaghetti mit Tomaten und Mozza-

rella, Muschelnudeln mit Tomaten und Zucchini

Cremesuppen x : Tomaten, Gemüse

Getreide-Breie x : Schmelz-Reisflocken, Kinder-Grieß, 

Hafer-Flocken Guten Morgen Brei, Bircher Muesli*, 

Guten Morgen Muesli

Milchbreie x *: Banane-Zwieback mit Vollwertflocken*, 

Kindergrieß, Feine Früchte*, Grießbrei Banane mit Voll-

wertflocken*, Kinderkeks mit Vollwertflocken, Hafer 

Apfel mit Vollwertflocken*, Schoko-Banane*
Gute Nacht Breie x : Apfel, Babykeks, Grießbrei Früchte, 

Grießbrei Vanille, Grießbrei Schoko,  Milchreis Vanille

 ٥(
 قوائم املنتجات

قوائم املنتجات



41

5

Schlaf gut! x *: Milde Karotten mit Mais, Mildes 

Gemüse mit Reis, Mildes Kartoffelgemüse, Mildes 

 Gartengemüse

Früchte-Freund-Riegel*: Banane-Apfel mit Calcium, 

Rote Früchte mit Eisen, Apfel-Birne mit Vit. C & E

Gebäck x : Baby Zwieback, Baby Keks, Kinder Keks, 

Kinder-Reiswaffeln

Knusperflakes: Crispy Croco, ChoColumbus, Honey 

Moby

Säuglingsmilchnahrungen x *: Hipp Pre, Hipp 1, 

Hipp 2, Hipp 3

Guten-Morgen-Fläschchen x /Gute-Nacht-Fläsch-
chen x *

kinella
Säfte: Karottensaft, Milder Apfelsaft, Traube-Apfel-Saft, 

Orange-Karotte ACE, Apfel-Banane, Pfirsich-Karotte in 

Birnensaft, Gelber Früchtetrank, Multivitamin-Mehr-

fruchtsaft, Banane-Karotte, Apfel-Mango-Sanddorn, 

Banane-Früchte, Roter Früchtetrank, Früchte C, Birne-

Holunder, Früchtesaft mit Eisen, Früchtesaft mit Vita-

min C, Mehrfruchtsaft Birne-Banane-Orange

Schorle: Apfel-Fruchtschorle, Traube-Birne-Frucht-

schorle, Traube-Apfel-Kirsch-Fruchtschorle, Traube-

Birne-Himbeer-Fruchtschorle

Tee & Frucht: Kräutertee mit Apfelsaft, Fencheltee mit 

Apfelsaft, Melissen-Kamillentee mit Traubensaft, Wald-

beeren- in Birnensaft mit Hagebuttentee, Salbeitee mit 

Trauben- und Apfelsaft

Punsch: Kinderpunsch

أغذية األطفال والرضع

 لتجبني احلليب و إكتساب ماء اجلنب (الشرش أو مصل اللنب)
هناك إحتمال إمكانية اإلستعانة مبنفحة حيوانية املصدر.

 عصير الفواكه يحتمل إمكانية اإلستعانة باجلالتني لتكريره أي
تصفيته.
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Kölln
Kölln
Schmelzflocken x 

Pomps
Kindergrieß

Milupa
Säuglingsmilchnahrung Aptamil: 2, 3, HA 2, HA 3, 

 Kindermilch plus

Säuglingsmilchnahrung Milumil: 1*, 2*, 2 Vanille*, 3*, 

3 Frucht & Getreide*, HA 1*, HA 2*, HA 3*, Kindermilch 

plus

Spezialnahrungen Milupa: Pregomin AS, SOM, GES 60, 

Heilnahrung

Milchbreie nach dem 4. Mona Aptil: Grieß

Milchbreie nach dem 4. Mona Milupa: Banane-Birne 

Grieß, Banane, Feiner Milchreis, Grießbrei, Schlaf Gut 

Getreide-Banane, Schlaf Gut Getreide-Birne

Milchbreie ab dem 6. Monat Aptil: Dinkel Reis,  

Hirse Reis

Milchbreie ab dem 6. Monat Milupa: Schoko, Birne-

Zwieback, Butterkeks-Biskuit, Früchte, Grießbrei, 

Schlaf Gut Vollkorn Keks, Schlaf Gut Vollkorn-Früchte

Milchbreie ab dem 8. Monat Aptil: Weizen-Hirse-Hafer

Milchbreie ab dem 8. Monat Milupa: Stracciatella, 

Apfel-Vanille, Grießbrei, Schlaf Gut Vollkornhafer-Apfel, 

Schlaf Gut Vollkorn-Honig

Guten Morgen Milchbreie: Joghurt-Frucht Müsli, Müsli 

Mehrkorn

Getreidebreie nach dem 4. Monat x : Dinkelflocken, 

Haferflocken, Reisflocken

Getreidebreie ab dem 6. Monat x : Grieß, 3-Korn

Knabbereien: Kinder-Zwieback, Kinder-Getreidekeks

Tee: Bauchwohl, Apfel-Melissen

Milupino: Kindermilch, Kindermilch Vanillegeschmack, 

 ٥(
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القوائم الكاملة يحتوي عليها كتاب  
»,Einkaufsführer für Muslime «النصائح األملاني، و ، 

 الذي ميكنكم شراءه من جميع مراكز حماية املستهلك و
  يورو - - €2 يورو-  باإلضافة ألى - € 4.90ثمنه هو 

رسوم الشحن أذا ما أرسل الكتاب كطرد مشحون.
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 مراكز حماية املستهلك و اإلحتاد الفيدرالي ملراكز
حماية املستهلك

 مراكز حماية املستهلك في واليات أملانيا اإلحتادية تتولى
 متثيل مصالح املستهلك في املنطقة و تقدم معلومات و

 إستشارات ملواضيع ذات صلة و  متعلقة باملستهلك. فوق ذلك
 فلها وظيفة إستطالعية مهمة. من خالل العمل اإلستشاري
 اليومي تكون مراكز حماية املستهلك في املركز األول للتعرف
 على ما يسبب قلق املستهليكني و املستهليكات، و أين يوجد
 رغبة على املعلومات و متى يكون الوقت املناسب واملعقول
 لرابطات حماية املستهلك القيام بحمالت جماعية ملصلحة

املستهلك.

 منظمة املظلة اإلحتادية ملراكز حماية املستهلك متثل مصالح
 املستهليكني و  املستهليكات على املستوى الوطني أمام
 الصعيد اإلحتادي و على املستوى األوروبي أمام اإلحتاد
 األوروبي و على املستويات األخرى عبر حدود  اإلحتاد
 األوروبي وأيضا  أمام املؤسسات السياسية و الهيئات

 اإلقتصادية. كما أن منظمة املظلة ملراكز حماية املستهلك هو
 أيضا منظمة املظلة ملؤسسات و ربطات عدة أخرى تعني

 باملستهلك. على سبيل املثال اإلحتاد األملاني للمستأجرين و
 إحتاد مستهلكي الطاقة و رابطة األسرة األملانية و فضال عن

عدد أخر كبير من الهيئات املشابهة في نشاطها. 

 منظمة املظلة اإلحتادية ملراكز حماية املستهلك و جميع مراكز
 حماية املستهلك في كل من الواليات اإلحتادية هم جمعيات
 خيرية. و هم يعملون أحرارا بدون إية صالت جتمعهم مع

 املوردون كما أنهم حياديون سياسيا و ال عالقة لهم باألحزاب
 السياسية. التمويل تقوم به وزارات الواليات و وزارة التغذية

 و الزراعة اإلحتادية و حماية املستهلك باإلضافة إلى
اإليرادات اخلاصة.
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نصائح للمساعدة في شراء املواد الغذائية

 على تغلفة املواد الغذائية غالبا ما ينقصها بيانات هامة
 بالنسبة للمسلمني: على سبيل املثال إيضاح كامل عن املواد
اإلضافية املستخدمة و التي مصدرها من الذبائح احليوانية.

هذا الكتيب املستشار يشمل املنتجات من املواد الغذائية التي

ليس بها الكحول كمادة من املكونات و
 ليس بها مكونات أو مواد إضافية مكتسبة من ذبائح

حيوانية.

 حصريا. هدف قوائم املنتجات بداية من أغذية األطفال إلى
 احللويات هو تيسير عملية شراء املواد الغذائية اليومية
 للمسلمني. باإلضافة فإن الكتيب املستشار يعلم عن أهم

تعليمات تعريف املواد الغذائية و أيضا عن التغذية الصحية.




