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احتساب الكربوهيدرات )النشويات( الُمدرجة في 
 الملصقات الغذائية

 

الموجودة في األطعمة المعلبة. إن قراءة الملصقات الغذائية مفيد في إطار تحديد كمية الكربوهيدرات )النشويات( 

 إتبع الخطوات الُمدرجة أدناه.

 الخطوة ١:     تفقَّد حجم التقديم الذي أدرجه الُمصنِّع وهذا موجود في أعلى لوحة المعلومات الغذائية. 

قارن ذلك مع الكمية التي ستأكلها.                   

الخطوة ٢:    انظر إلى اجمالي الكربوهيدرات في عمود "الكمية في كل تقديم". وُيستعمل عمود "الكمية          

غ" إذا كنت تعرف وزن طعامك أو من أجل مقارنة القيمة الغذائية لمنتج ١٠٠في كل           

غذائي مشابه.                  

 الخطوة ٣:    احسب الكمية اإلجمالية للكربوهيدرات في القطعة التي ستأكلها.

بسكويتات، وإذا أكلت بسكويتتان،  ٤إن حجم التقديم الذي أدرجه الُمصنِّع في النموذج هو  مثالً،                

 اقسم ١٤،٤غ بالرقم ٢، مما يعطيك ٧،٢غ من الكربوهيدرات اإلجمالية.

 (NUTRITION INFORMATION) المعلومات الغذائية

 بسكويت كامل الحبوب

١١كل علبة:  التقديم في  

بسكويتات( ٤) غ٢٣،٢حجم التقديم:   

غ١٠٠الكمية في كل    الكمية في كل تقديم 

كيلوجول  ٣٦٤  كيلوجول ١٥٧٠  الطاقة  

 بروتين   غ٢،٨  غ١٢،٢

 دسم   غ٢،٢  غ٩،٤

 كربوهيدرات   

غ ٦٢،٣ غ ١٤،٤   المجموع  

غ ١،٨ غ ٠،٤   السكريات  

غ ١٢ غ ٢،٨   ألياف غذائية  

ملغرام  ٤٢٥ ملغرام  ١٠٥   صوديوم 

٪( ]قمح، بذور الخشخاش، بذور اللينوال، بذور الكانوال، الجاودار، الشعير، الذرة، عباد ٨٦المكونات: حبوب )

 الشمس، حبيبات، فول الصويا[، زيت نباتي، ملح، سكر.

 السكر الطبيعي مقابل السكر الُمضاف

بيعي والسكر الُمضاف. إن السكريات التي ُتدرج قائمة المعلومات الغذائية الكمية اإلجمالية للسكاكر وال تفصل بين الط

تحدث بشكل طبيعي من مواد غذائية بأكملها مثل الفواكه )فروكتوز( أو الحليب ومشتقات األلبان )الكتوز( ال ُتعتبر 

 سكًرا ُمضاًفا. لذا فإن السكريات ستشمل كل المواد السكرية الُمضافة إضافة إلى السكريات التي تحدث بشكل طبيعي.

= كل الكربوهيدرات بما فيها السكريات الطبيعية أو الُمضافة./اإلجماليالمجموع □            

السكريات = ُتشير إلى كم من المجموع اإلجمالي من الكربوهيدرات مصدره السكريات.□            

ن يكون ُتدرج المكونات بالتريب حسب الكمية، لذا إذا رأيت السكر ُمدرج في ِعداد أول ثالث مكونات؛ فمن الُمحتمل أ

سكر بطرق أخرى مثل: سكروز، چلوكوز، فروكتوز، المنتج ذا مستوى مرتفع في السكر الُمضاف. قد ُيكتب ال

دكستروز، دبس چولدن سيريب، دبس القيقب/مايپل، شراب سكر ملت األرز، عسل، ملت، ملتوز، سكر بني، سكر 
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