
Alimentation contrôlée en sel

�
 الملحيتحكم ف مع النظام الغذايئ�

ومع. الجسم لعمل أسايس� معدن هو ، الطعام ملح مكونات أحد وهو ، الصوديوم
� اإلفراط فإن ، ذلك

بارتفاع اإلصابة خطر من يزيد ألنه بالصحة يرض* تناوله يف*
.الدموية واألوعية القلب وأمراض الدم ضغط

.الملح تناول وبالتايل� الصوديوم تناول من الحد الحالية الصحية حالتك تتطلب

� التالية التوصيات تساعد أن يمكن
� الملح تناول تقليل يف*

Kالغذايئ.

وبات األطعمة من قلل Pوالمرش �
Rمثل الملح من عالية نسبة عىل تحتوي اليت:

* اللحوم Zوالصلصات الصناعية واألطباق البطاطس ورقائق والبسكويت والجنب
واألطعمة( والمخلالت والكربZ الخردل )والتوابل الصويا وصلصة الصناعية

*( واألسماك الخضار )المعلبة Zالمياه أو / و والفوارق والمعجنات والخرب
)؛® St-Yorre®( ، Vichy Célestins® ، Rozana بالصوديوم الغنية المعدنية

الملح� كمية عن للبحث العبوات ملصقات قراءة تعلم �
Rأيًضا تسىم قد اليت

؛" الصوديوم "أو" الصوديوم كلوريد"

؛ الصناعية األطباق عىل" الصنع محلية "تفضل

الطيه� عند:

باليود المعالج الملح� استخدم ،

الطيه� ماء إيل الملح إضافة من التقليل� ،

مرق ، البقري اللحم مرق ، المرقة مكعب )الصنايع� المرق استخدام من قلل
�( الدجاج

Rالملح من جًدا عالية نسبة عىل تحتوي اليت ،

أطباقك لتتبيل * العطرية واألعشاب التوابل استخدم ، الطعام مذاق وتحسنب�
؛ الليمون عصرب� أو والكراث والبصل والثوم



.طاولتك عىل من الملح شاكر بإزالة قم

ملح رشة 1 ) = صوديوم مجم 400= الملح� (من جرام 1 نجد �
:يف*

80 جرام * Zائح 4 )= خرب Pبقسماط 10 أو( رش

1 يحة Pا رش * Rبيرب

30 فليكس كورن جرام

1 كرواسون

100 يوش من غرام Zالرب

100 بسكويت جرام �
Rبيوري بييت

يحة Pباودر البيكنج� من المصنوع الكيك من واحدة رش

40 جرام * Zجنب

يحة Pير لحم من واحدة رش * األبيض الخرب*

50 ريليتس أو باتيه جرام

50 مرقس أو سجق جرام

20 جاف سجق جرام

البطاطس رقائق أو البسكويت من حفنة
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