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قائمة ُمراجعة عبوات السلع الغذائیة  
یجب قراءة المكونات التي تحتوي علیھا السلع الغذائیة والمسرودة على السلع   

بعض ھذه األشیاء تكون صعبة الفھم، أو یكون من غیر. الغذائیة المعبأة  
إال أنھ ال یتوجب طباعة جمیع. ح لماذا تتواجد في السلع الغذائيالواض   
.أثناء تصنیع السلع الغذائیة على العبوة مضى فیماتخدمت المواد، التي اس   

في حالة عدم فھمك لشىء ما على عبوة السلعة  
.الغذائیة، ُیمكنك السؤال لدى مركز المستخدمین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:قائمة المكونات  
 

یتم . تتكون الكثیر من السلع الغذائیة الجاھزة من مكونات مختلفة
المكون المستخدم بالكم األكثر . ةكتابة ھذه المكونات على العبو

یوجد في الترتیب األول، وتلیھ المكونات المستخدمة بالكمیات 
%  10: اأحیاًنا یتم ذكر محتوى كل مكون بالتفصیل، مثلً . األقل

.شیكوالتة  
 

:عوامل استحالب  
 

ولكي یتالصقا . غالًبا ما تحتوي السلع الغذائیة على دھون ومیاه
ُتصنع بعض ھذه العوامل من . حالبیتم استخدام عوامل است

إال أن ذلك ال یتم ذكره . المواد الحیوانیة، وكذلك من الخنزیر
.على العبوة  

قد یتم ذكر عوامل االستحالب على العبوة عن طریق الرقم 
في حالة ما إذا كنت ال تأكل لحم الخنزیر، قم بالتخلي  .األوروبي

حتى  E-Nummern 470عن السلع الغذائیة ذات الرقم األوروبي 
473.  

 
 
 

 

  :عوامل مجمدة
 

تجعل العوامل المجمدة السلع الغذائیة السائلة أو الرخوة أكثر 
. صالبة، مثلما ھو الحال في الھالم  

حیث إنھ ُیصنع . یعتبر الجیالتین من العوامل المجمدة الشھیرة
كما یوجد الكثیر . من المنتجات الحیوانیة، وكذلك من الخنزیر

-، مثل اآلغارل المجمدة المصنوعة من النباتاتالعواممن   
.اآلغار المصنوع من الطحالب  

تتم ُمعالجة عصائر الفواكھ كذلك باستخدام العوامل المجمدة، 
.إال أن ذلك ال یتم ذكره على العبوة. حتى تبدو نقیة  

 
 
 
 
 
 
 

 

الكحول:  
 

بالنسبة إلى . یوجد العدید من المشروبات الكحولیة المختلفة
قم . خدمین األلمان ُیمكنھم تمییز ذلك بسھولة من االسمالمست

.بالسؤال في المحل في حال كونك غیر متأكد  
حتى  نكھات صناعیة،تحتوي الكثیر من السلع الغذائیة على 

غالًبا ما یتم تصنیع ھذه النكھات  .ُتكسبھا طعًما ورائحة أفضل
.إال أن ذلك ال یتم ذكره على العبوة. باستخدام الكحول  
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الكیموسین  
 

عادًة یتم . الكیموسین ھو مادة تستخدم في صناعة الجبن
یوًما بعد یوم یتزاید . الحصول على ھذه المادة من بطن العجول

لذلك . عدد من ال یریدون تناول شيء مصنوع من حیوان مذبوح
یتم تصنیع مادة الكیموسین غالًبا عن طریق الكائنات الحیة 

.الدقیقة  
.تم تصنیع الجبن على العبوة ال یتوجب ذكر كیف  

 

تاریخ انتھاء الصالحیة   
 

یعني ذلك أن ھذه السلعة الغذائیة . على العبوة تاریخیتم طباعة 
لكنھا غالًبا ما تكون . ُیمكن تناولھا حتى ھذا التاریخ بحد أقصى

قم بشم السلعة الغذائیة، وجرب كمیة . قابلة للحفظ بشكل أطول
ممكن تناولھا أیًضا في حالة ما لم تكن قد یكون من ال. قلیلة منھا

في حالة اللحم المفروم، والطیور الطازجة . رائحتھا طیبة
. یتوجب علیك تناول السلعة الغذائیة في أثناء التاریخ المذكور

.تناولھا بعد ذلك قد ُیعرضك للمرض  
 
 
 
 
 

 

:الدعایة  
 

ى الكثیر من العبوات تبدو جمیلة، حیث إنھا غالًبا ما تحتوي عل
حیث إنھم یریدون إخطار العمالء مثًال بأن  .للغایة صور ملونة

إال أن ھذه الصور . ھذه السلعة االستھالكیة لذیذة الطعم، وصحیة
ألن الكثیر من السلع االستھالكیة، على . ال تسرد الحقیقة دائًما

الرغم من الصور الجمیلة، تحتوي على الكثیر من الدھون أو 
.الكثیر من السكر  

 

كز المستخدمینمرا  
 

تقدم مراكز المستخدمین في ألمانیا بمكاتبھا االستشاریة الكثیرة 
. المساعدة كذلك في القضایا الخاصة بالسلع الغذائیة والتغذیة

 www.verbraucherzentrale.de عبر الموقع اإللكتروني
. أو مكتب استشاري بالقرب منك ستجد أقرب مركز مستخدمین

ُیمكنك إرسال أسئلتك كذلك عبر البرید اإللكتروني لمركز 
.المستخدمین  

 
 


