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تعرف على حقائق 
طعامك

امسح الكتلة لمعرفة حقائق طعامك

امسح الكتلة لمعرفة حقائق طعامك

يف األغذية المعبأة مسبقاً داخل السوبر ماركت تشير 	 
االحقائق الغذائية إىل ملصق الحقائق

أعرف
يختار

تناول طعام صحي



مسح ملصق حقائق 
التغذية

تحقق من حجم الحصة 
والعدد اإلجمايل للسعرات 
الحرارية لكل وجبة. نظًرا 

ألن العبوة الواحدة قد 
كثر من  تحتوي على أ
حصة واحدة ، ضع يف 

اعتبارك العدد اإلجمايل 
للوجبات التي تم تناولها

تذكر: 40 منخفض ، 100 
متوسط ، 400 مرتفع.

2000 سعرة حرارية يف 
اليوم هي نصيحة عامة 

للشباب والكبار )من سن 
13 وما فوق( بينما 1500 

سعر حراري لألطفال )من 
4 إىل 12 سنة(. لذلك ، 

تتبع السعرات الحرارية 
التي يتم تناولها على مدار 

اليوم

اختر األطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من 
الدهون المتحولة والدهون المشبعة والصوديوم 

والسكريات المضافة.
5٪ القيمة اليومية )DV( منخفضة. 20٪ القيمة 

اليومية )DV( مرتفعة.
احصل على المزيد من األطعمة الغنية باأللياف 

والفيتامينات والمعادن

كلما طالت قائمة المكونات ، زادت 
معالجتها

والعناصر الغذائية 
األخرى

حجم 
الوجبة

سعرات 
حراريه

٪ DV هي   
النسبة المئوية للعناصر 

الغذائية التي توفرها 
حصة واحدة من البدل 

اليومي الموصى به



اختر الخيار األفضل
 اختر الخيار األفضل

خيارات األطعمة والمشروبات اليومية 	 
 بشكل جيد.

استخدم 2000 سعرة حرارية يومًيا 	 
كدليل ، ولكن قد تختلف احتياجاتك 

من السعرات الحرارية بناًء على عمرك 
وجنسك ومستوى نشاطك البدين 

.وحالتك الطبية

أعرف
يختار

تناول طعام صحي



ذكور مستوى النشاط

سن كسول معتدل نشيط

13 2,000 2,200 2,600

14 2,000 2,400 2,800

15 2,220 2,600 3,000

16 - 18 2,400 2,800 3,200

19 - 20 2,600 2,800 3,000

21 - 25 2,400 2,800 3,000

26 - 30 2,400 2,600 3,000

31 - 35 2,400 2,600 3,000

36 - 40 2,400 2,600 2,800

41 - 45 2,200 2,600 2,800

46 - 50 2,200 2,400 2,800

51 - 55 2,200 2,400 2,800

56 - 60 2,200 2,400 2,600

إناث مستوى النشاط

سن كسول معتدل نشيط

13 1,600 2,000 2,200

14 1,800 2,000 2,400

15 1,800 2,000 2,400

16 - 18 1,800 2,000 2,400

19 - 20 2,000 2,200 2,400

21 - 25 2,000 2,200 2,400

26 - 30 1,800 2,000 2,400

31 - 35 1,800 2,000 2,200

36 - 40 1,800 2,000 2,200

41 - 45 1,800 2,000 2,200

46 - 50 1,800 2,000 2,200

51 - 55 1,600 1,800 2,200

56 - 60 1,600 1,800 2,200

FDA االئتمان

*االحتياجات اليومية المقدرة من السعرات الحرارية

حسب احتياجاتك



 قارن معلومات السعرات

 الحرارية لمساعدتك على اختيار أفضل خيار 
لوجبة

 اطلب من
 الصلصات
 أو تتبيالت

السلطة

اختر مشروبات منخفضة السعرات
 الحرارية ألنها يمكن أن تزيد بسهولة إجمايل

السعرات الحرارية يف الوجبة

 احترس من االستعدادات عالية
السعرات الحرارية أو أوصاف القائمة

مثل الدسم أو المقلي أو المخفوق أو الزبدة

 اختر األطباق
 الجانبية

 منخفضة
السعرات

 الحرارية ألنها يمكن 
 أن تضيف سعرات
 حرارية إضافية إىل

الوجبة

 على الجانب
 للتحكم يف الكمية

المستخدمة

الخيار األفضل



الحد من تناول العناصر 
الغذائية المثيرة للقلق

زيادة تناول المنتجات 
الطازجة والبروتينات 

الخالية من الدهون والماء

تأكد من سالمة الغذاء يف قهر الخمول
 المنزل مع

Food By Four

 تناول الطعام الصحي
 ، والعيش بصحة جيدة

للبقاء بصحة جيدة

تأكدقهرزيادةالحد

أعرف
يختار

تناول طعام صحي



الحد من تناول 
العناصر الغذائية 

المثيرة للقلق

)الحد من السعرات الحرارية والسكريات 
المضافة والملح والدهون المشبعة 

 والمتحولة(

امسح الكتلة ضوئًيا دائًما واختر الخيار األفضل عند 	 
 التسوق أو تناول الطعام بالخارج

تحكم يف حصص الطعام وكذلك حصص البهارات عند 	 
 تناول الطعام

اتبع “ممارسات الطهي الصحية” مثل استخدام مبدأ 	 
أومامي ، والحد من استخدام الزيت وإضافة المزيد من 

األعشاب والتوابل لتقليل الملح

الحد
امسح الكتلة لمعرفة حقائق طعامك

 تناول الطعام الصحي
 ، والعيش بصحة جيدة

للبقاء بصحة جيدة



01
03 02

 استخدم أواين الطعام
األصغر حجًما

 قياس الزيت
والتوابل

 استخدم طبقك
كدليل جزء

 يمكن أن يؤدي
 استخدام أطباق أصغر

 إىل تقليل كمية الطعام
 الذي تستهلكه بينما
 يجعلك تشعر بالرضا

نفسه

 تأكد من أن طبقك يحتوي على الجزء الصحيح من
 مجموعات الطعام المختلفة للحصول على العناصر

الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم

 يمكن للزيوت وتوابل
 السلطة التي تحتوي على

 الدهون ، إذا لم يتم قياسها ،
 أن تزيد بسهولة من إجمايل

 السعرات الحرارية التي
 يتناولها الفرد. قلل من

 استخدام الملح والتوابل
األخرى عالية الصوديو

السيطرة على جزء



 تأثير تآزري يف
الطبخ المختلفة

مركز معلومات أومامي

صينىالغريبياباين

الجلوتامات

ينوز

بصل اخضر ، زنجبيلبصل ، جزر ، كرفسكومبو األعشاب البحرية

لحم دجاجلحمبونيتو المجفف

 مبدأ أومامي
 يمكن لبعض محضرات الطهي والطعام أن تحلل

 الغلوتامات المربوطة إىل غلوتامات حرة تعرفها
 مستقبالت التذوق باسم أومامي ، وهو »المذاق

 الخامس« بعيد المنال والذي ، رغم صعوبة وصفه ،
كثر مذاًقا  يزيد من استساغة الطعام ويجعل الطعام أ

وشبًعا



زيادة تناول 
المنتجات الطازجة 

والبروتينات 
الخالية من 

 الدهون والماء

قهر الخمول

توفر المنتجات الطازجة الفيتامينات والمعادن ومضادات 	 
األكسدة و األلياف التي يمكن أن توفر الحماية ضد 

 السرطان والسكري و مرض قلبي

 البروتينات الخالية من الدهون هي مصادر جيدة 	 
 للبروتينات وتحتوي على سعرات حرارية أقل

يساعد الماء يف التحكم يف السعرات الحرارية والحفاظ 	 
على صحة الكلى ويساعد يف حركة األمعاء الطبيعية 

بعيًدا عن كونه مكونًا رئيسًيا يف الجسم

 تهدف إىل اللياقة البدنية الشاملة )الجسدية والعاطفية
والعقلية والروحية(. اختر السعادة يف جميع الظروف

 تناول الطعام الصحي
 ، والعيش بصحة جيدة

للبقاء بصحة جيدة

زيادة

قهر



تأكد من سالمة 
الطعام يف المنزل 
باستخدام برنامج 

 Food by Four
)نظيف ، منفصل 

 ، طهي ، ب ارد(

كه والخضروات واألواين  نظف األيدي والفوا  •
 وألواحالتقطيع وأسطح المطبخ بشكل صحيح

افصل اللحوم النيئة واألطعمة الجاهزة عن التسوق   •
 والنقل / المناولة والتخزين والتحضير

قم بطهي األطعمة يف درجة حرارة داخلية 75 درجة   •
مئوية والحفاظ عليها ساخنة فوق 63 درجة مئوية 

للتخزين الساخن

كل الطعام من  أ
قبل أربعة

 تناول الطعام الصحي
 ، والعيش بصحة جيدة

للبقاء بصحة جيدة

تأكد

برديطبخمنفصلينظف



 سالمة الغذاء هي مسؤولية الجميع. وبالتايل ، يتم تشجيع الجمهور على مراقبة ممارسات سالمة األغذية الجيدة يف المنزل
 لتقليل احتمالية اإلصابة بالتسمم الغذايئ. يتم الترويج للتغذية السليمة أيًضا لضمان أن الجميع ليسوا آمنين فحسب ، بل

يتمتعون بصحة جيدة أيًضا



SCAN THE BLOCK
KNOW YOUR 
FOOD FACTS

SCAN the block to know your food 
facts.
• At a supermarket (pre-packaged foods) 

The block refers to the nutrition facts label

Know.  
Choose. 
Eat Healthy.



Serving size And 
other

Calories Nutrients

Check the serving size 
and total number of 
calories per serving. 
As one package may 
have more than one 
serving, consider 
the total number of 
servings eaten.

Remember: 40 is low, 
100 is moderate, 400 
is high.

2000 calories a day 
is general advice for 
youth and adults 
(ages 13 and older) 
while 1500 calories 
for children (ages 4 
to 12). So, keep track 
of the calories eaten 
throughout the day.

Pick foods that are 
lower in trans fat, 
saturated fat, sodium 
and added sugars. 5% 
Daily Value (DV) is 
low. 20% Daily Value 
(DV) is high. Choose 
more foods higher in 
fiber, vitamins and 
minerals.

% DV is the % of 
nutrients provided by 
1 serving from your 
recommended daily 
allowance.

S C A N

The longer the Ingredients List, 
the more processed it is.

SCAN 
THE NUTRITION 
FACTS LABEL



Know.  
Choose. 
Eat Healthy.

CHOOSE THE 
BEST OPTION

Credit: FDA

Find out your calorie needs and 
choose the best option. 

	 Doing so helps manage your daily 
food and beverage choices well.   

	 Use 2,000 calories a day as a 
guide, but your calorie needs may 
vary based on your age, gender, 
physical activity level and medical 
condition.



MALES ACTIVITY LEVEL

Age Sedentary1 Moderate2 Active3

13 2,000 2,200 2,600

14 2,000 2,400 2,800

15 2,220 2,600 3,000

16 - 18 2,400 2,800 3,200

19 - 20 2,600 2,800 3,000

21 - 25 2,400 2,800 3,000

26 - 30 2,400 2,600 3,000

31 - 35 2,400 2,600 3,000

36 - 40 2,400 2,600 2,800

41 - 45 2,200 2,600 2,800

46 - 50 2,200 2,400 2,800

51 - 55 2,200 2,400 2,800

56 - 60 2,200 2,400 2,600

FEMALES ACTIVITY LEVEL

Age Sedentary1 Moderate2 Active3

13 1,600 2,000 2,200

14 1,800 2,000 2,400

15 1,800 2,000 2,400

16 - 18 1,800 2,000 2,400

19 - 20 2,000 2,200 2,400

21 - 25 2,000 2,200 2,400

26 - 30 1,800 2,000 2,400

31 - 35 1,800 2,000 2,200

36 - 40 1,800 2,000 2,200

41 - 45 1,800 2,000 2,200

46 - 50 1,800 2,000 2,200

51 - 55 1,600 1,800 2,200

56 - 60 1,600 1,800 2,200

Credit: FDA

*Estimated Daily Calorie Needs.

ACCORING TO 
YOUR NEEDS



BEST 
OPTION

Compare 
calorie 
information 

Ask for 
sauces 
or salad 
dressings on 
the side 

Pick low-calorie drinks as they can 
easily increase the total calories of a meal.

Watch out for high-calorie 
preparations or menu 
descriptions such as creamy, fried, 
battered or buttered. 

Choose low-
calorie side 
dishes 

to help you select 
the better choice 
for a meal.

as they can add 
extra calories to a 
meal.

to control the 
amount used.



Know.  
Choose. 
Eat Healthy.

EAT HEALTHY, 
LIVE HEALTHY

LIMIT VANQUISHINCREASE ENSURE
Limit the intake of 

nutrients of concern
Increase the intake of 

fresh produce, lean 
protein and water

Vanquish inactivity Ensure food safety 
at home with 
Food By Four

L I V E



LIVE HEALTHY TO 
STAY HEALTHY

SCAN THE BLOCKLimit the 
intake of 
nutrients of 
concern 

(Limit calories, added sugars, salt, 
Saturated and trans fat) 

• Always SCAN the block and choose the best 
option when shopping or dining outside. 

• Control food portions as well as condiment 
portions when eating. 

• Follow “healthy cooking practices” such as 
using the umami principle, limiting the use 
of oil and adding more herbs and spices to 
reduce salt.

L



PORTION
CONTROL

01
0302

Use smaller 
dinnerware

Measure oil and 
condiments

Use your plate 
as a portion 
guide

Using smaller dishes 
can lower the amount 
of food you consume 
while making you feel 
just as satisfied

Ensure that your plate is with the right portion of the 
different food groups to get the different nutrients 
required by the body

Oils and fat-containing 
salad dressings, if not 
measured, can easily 
increase one’s over-all 
calorie intake. Minimize 
the use of saltshakers 
and other high-sodium 
condiments. 



UMAMI 
PRINCIPLE

Synergistic 
effect in 
various 
cooking

© Umami Inforamtion Center

Japanese Western Chinese

Glutamate

Inosinate

Kombu Seaweed Onion, Carrot, Celery Spring Onion, Ginger

Dried Bonito Beef Chicken

Certain cooking and food preparations can break 
down bound glutamate into free glutamate which 
taste receptors recognize as umami, that elusive 
“fifth taste” which, while difficult to describe, 
increases food palatability and makes food more 
savory and full-bodied.



LIVE HEALTHY TO 
STAY HEALTHY

Increase the 
intake of fresh 
produce, lean 
protein and 
water 

Vanquish 
inactivity

I

V

• Fresh produce provides vitamins, minerals, 
antioxidants and fiber that can give protection 
against cancer, diabetes and heart disease. 

• Lean proteins are good sources of proteins and 
have fewer calories. 

• Water helps control calories, keep kidneys 
healthy and helps with normal bowel movement 
aside from being a major component of the 
body.

Aim for over-all fitness (physical, emotional, mental, 
spiritual). Choose happiness in all circumstances.



LIVE HEALTHY TO 
STAY HEALTHY

Ensure food 
safety at home 
with Food by 
Four )Clean, 
Separate, Cook, 
Chill(  

E
• Clean hands, fruits and vegetables, utensils, 

cutting boards and kitchen surfaces properly. 

• Separate raw meats and ready-to-eat foods 
from shopping, transport/handling, storage and 
preparation.  

• Cook foods at 75°C internal temperature and 
keep hot above 63°C. 

• Chill foods promptly to below 5°C and keep 
frozen foods at -18°C.

EAT FOOD
BY FOUR

CLEAN SEPARATE COOK CHILL



Food safety is everyone’s responsibility. Hence, the general public is encouraged to follow observe good 
food safety practices at home to reduce the likelihood of food poisoning. Proper nutrition is encouraged 
as well to ensure that everyone is not only safe but also healthy. 



Wash / SANITIZE your hands using Shieldme 
WHEN   

1.  

 حافظ على
الجراثيم

الخاصة بك بعيًدا

 آمن بشكل طبيعي
فعال يف قتل ما ال يقل عن 99.99٪ من الفيروسات 	 

والبكتيريا والجراثيم على الفور
آمن على البشر من جميع األعمار ، حتى األطفال 	 

حديثي الوالدة ، وصديق للبيئة وقابل للتحلل
ال يحتوي على الكحول أو المواد الكيميائية القاسية ، 	 

وال يسبب أي تهيج أو أعراض جانبية
معتمدة ومسجلة دولًيا يف EPA )الواليات المتحدة 	    

 األمريكية( ، Echa )أوروبا( ، TGA )أستراليا(
، بلدية ديب ، ESMA )أبو ظبي( و SASO )المملكة 

العربية السعودية(

كه والخضروات الذي يحتوي على  يستخدم مطهر الفوا
HOCL )حمض هيبوكلوروس( ، وهو عامل قوي لقتل 

 الجراثيم وقتل الكائنات الدقيقة غير المرغوب فيها مثل
الفيروسات والبكتيريا والخمائر والعفن

بعد استخدام األدوات والكتب وأقالم الرصاص.	 
بعد استخدام المراحيض.	 
الوصول إىل المنزل.	 
قبل وبعد األكل.	 
بعد اللعب مع الحيوانات األليفة.	 
بعد العطس أو السعال	 

حافظ على نفسك آمناً

احم نفسك من الجراثيم



KEEP YOUR 
GERMS AWAY

NATURALLY SAFE 
• Effective in killing a minimum of 99.99% of 

viruses, bacteria &amp; germs instantly.
• Safe for humans of all ages, even newborns, 

eco-friendly &amp; biodegradable.
• Contains no alcohol or harsh chemicals, doesn’t 

cause any irritation or side effects.
• Internationally accredited &amp; registered in 

EPA )USA(, Echa )Europe(, TGA )Australia(, 
Dubai Municipality, ESMA )Abu Dhabi( &amp; 
SASO )KSA(.

Use fruits and vegetables sanitiser that contains 
HOCL )Hypochlorous acid(, a powerful germ-killing 
agent that kills undesirable micro-organisms such 
as viruses, bacteria, yeasts and moulds.

• After you use gadgets, books and pencils.
• After using toilets.  
• When you reach home. 
• Before and after you eat.
• After you play with pets.
• After you sneeze or cough.

KEEP PRODUCE SAFE:

KEEP GERMS AWAY:



وصفات



وصفات

 سمويث جالكسي
باألناناس والتوت األزرق

طريقةالمكونات

 كوب توت أزرق مجمد من دول

 كوبان شرائح موز سويتيو من دول مجمدة، مقسمة

 نصف كوب باإلضافة إىل ملعقتين كبيرتين من حليب اللوز

  بالفانيليا غير المحلى ، مقسم

 كوب قطع أناناس مجمد من دول

 نصف كوب زبادي يوناين بالفانيليا

 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور غير محلى

ُيمزج التوت األزرق مع كوب من شرائح الموز ونصف كوب . 	
من حليب اللوز يف الخالط. ضع الغطاء واخلطهم حتى يصبح 

كشط الجوانب إذا لزم األمر. انقل الخليط إىل وعاء  ناعماً وأ
 ونظف الخالط

ُيمزج األناناس مع كوب من شرائح الموز المتبقي واللبن . 	
وجوز الهند و ملعقتين كبيرتين من حليب اللوز يف الخالط. 

كشط الجوانب إذا  ضع الغطاء واخلطهم حتى يصبح ناعماً وأ
 لزم األمر

اصنع طبقات من العصير عبر البدء بوضع طبقة من الخليط . 	
كواب. ثم ُيسكب الخليط األصفر فوقه وُيتبع  األزرق يف أ

 بطبقة أخرى من الخليط األزرق

نصيحة: استخدم سكيًنا أو ملعقة مسطحة صغيرة لتحريك . 	
 الطبقات الزرقاء والصفراء.

استمتع!. 	



وصفات

كه والعسل  سلطة فوا
والليمون

طريقةالمكونات

علبة )567 غ( شرائح أناناس من دول ، مقطعة إىل قطع

عبوة للثالجة )425 غ( برتقال المندرين من دول ، مصفاة

موزة سويتيو من دول ، مقطع إىل شرائح

1 فاكهة كيوي مقشرة ومقطعة أنصاف وشرائح

كوب فراولة مقطعة إىل أرباع

ملعقة صغيرة من قشر الليمون األخضر المبشور )اختياري(

ملعقتين كبيرتين عصير ليمون أخضر طازج

ملعقة كبيرة عسل

 يصفى األناناس. يحفظ نصف كوب من العصير. 	

 قّطع شرائح األناناس إىل قطع صغيرة. 	

ُيمزج قطع األناناس و برتقال المندرين والموز وفاكهة . 	
 الكيوي والفراولة يف وعاء تقديم كبير.

يقلب عصير األناناس المحفوظ مع عصير وقشر الليمون . 	
 األخضر والعسل يف وعاء صغير. يوضع على السلطة ويخلط



 روبيان بنكهة شيبوتلي
واألناناس

وصفات

طريقةالمكونات

 2/3 كوب عصير أناناس من دول 

 نصف كوب كاتشب

 ملعقة كبيرة فلفل شيبوتلي مفروم ناعم

 ملعقة صغيرة ملح كوشير

 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

 ملعقتين كبيرتين عصير ليمون أخضر طازج

 450 غرام روبيان جامبو مقشر ومنظف

 أرز مطبوخ ساخن

سخن الفرن على 220 درجة سيليسيوس. يرش رذاذ الطبخ . 	
 على ورقة الخبز. ضعها جانبا

يخلط عصير األناناس والكاتشب و فلفل الشيبوتلي و الملح . 	
و صلصة ورشيسترشاير وعصير الليمون يف قدر صغيرة. 
يسخن حتى الغليان. ُتخّفف الحرارة إىل درجة متوسطة 

منخفضة وُيطهى مع التحريك من وقت آلخر 5 دقائق أو 
حتى تتكاثف الصلصة. اسكب نصف الصلصة يف وعاء 

 للتقديم

ادهنوا ما تبقى من الصلصة فوق الروبيان حتى يغطى. يوزع . 	
 بالتساوي على ورقة الخبز المعدة

اخبز لمدة 5 إىل 7 دقائق مع تقليب الروبيان يف منتصف . 	
الطريق حتى يلتف الذيل ويصبح قاسي مالمًسا. ُيقدم مع 

 األرز وُيزين بشرائح البصل األخضر حسب الرغبة



رقائق المعكرونة

 1 عبوة معكرونة اإلمارات بيني

 1 ملعقة طعام زيت زيتون

 1 ملعقة صغيرة بابريكا

 1 ملعقة صغيرة من التوابل اإليطالية

 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

 1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل

 2/1 كوب جبن بارميزان مبشور

طبخ معكرونة اإلمارات معكرونة بيني أل دينت يف ماء . 	
 مملح مع القليل من زيت الزيتون.

 تصفية المعكرونة من الماء ووضعها يف وعاء كبير. 	

اضافة الفلفل الحلو والتوابل اإليطالية ومسحوق الثوم . 	
ومسحوق البصل والبارميزان المبشور وزيت الزيتون 

والتقليب جيداً مع التأكد من أن كل قطعة من المعكرونة 
 مغطاة ومخلوطة جيداً.

العمل على دفعات ، اضافة المعكرونة إىل سلة المقالة . 	
الهوائية قليلة الزيت والقلي بالهواء على حرارة 400 درجة 
فهرنهايت لمدة 10-15 دقيقة ، رج المقالة أو التحريك من 
 حين آلخر ، حتى تصبح المعكرونة ذهبية اللون ومقرمشة.

 استمتع. 	

وصفات

طريقةالمكونات



 شوربة دجاج
بالشعيرية

1 عبوة شعيرية معكرونة اإلمارات

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 بصلة بيضاء صغيرة مفرومة

3 مالعق كبيرة زيت زيتون

100 جم معجون طماطم

4 أفخاذ دجاج

2 كوب ماء

3 أوراق غار

2 عود قرفة

ملح وفلفل

وضع أفخاذ الدجاج يف قدر كبير مع أوراق الغار وعيدان  . 	
القرفة والماء. تغطية القدر وسلق أفخاذ الدجاج حتى تنضج 

 بالكامل

زالة أوراق الغار ، وعيدان القرفة ، وأفخاذ الدجاج من المرق . 	
 وضع المرق جانًبا

نزع قطع الدجاج وتقطعيه إىل قطع صغيرة ووضعه على . 	
 طبق وتركه جانًبا

يسخن زيت الزيتون يف مقالة كبيرة وقلي المعكرونة . 	
بالشعيرية على نار هادئة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً مع 

 التحريك باستمرار

ُيضاف الثوم والبصل إىل الشعيرية. ُيقلى المزيج لبضع . 	
 دقائق أخرى مع التحريك باستمرار

أضافة معجون الطماطم ومرق الدجاج إىل المعكرونة . 	
 الشعيرية مع التقليب

 يغطى الوعاء ويترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة. 	

يضاف الدجاج ويتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة. يطبخ . 	
 حتى الغليان

ُيزين بالبقدونس الطازج. يقدم ساخنا. 	

وصفات

طريقةالمكونات



معكرونة كاربونارا

1 عبوة سباغيتي معكرونة اإلمارات 

2 بيضة

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

4 شرائح ديك رومي مدخن

4 حبات من الثوم المفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج

ملح وفلفل

 طبخ سباغيتي معكرونة اإلمارات وفًقا لتعليمات العبوة. 	

 يخفق البيض مع جبنة البارميزان. 	

 يحّمر الديك الرومي لمدة 3 دقائق. 	

 يضاف الثوم ويطهى لمدة دقيقتين. 	

 تخفف الحرارة وتضاف المعكرونة المطبوخة. 	

 يضاف خليط البيض والبارميزان ويقلب المزيج.. 	

يتبل بالملح والفلفل ويزين بالبقدونس. 	

وصفات

طريقةالمكونات



 سلطة الدجاج بالروب
 اليوناين

 454 جرام من صدور الدجاج المقطعة والمطبوخة

 1 تفاحة خضراء كبيرة، مفرومة ناعمه

 كوب بصل أحمر، مقطع إىل مكعبات ناعمة1/4

 2 كرفس كبيرة، مقطعة ناعماً

 كوب من التوت البري المجفف 1/3

  كوب من الروب اليوناين من مزاع العين½

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ½

 1/8 ملعقة صغيرة ملح

فلفل حسب الرغبة

ضعي صدور الدجاج المقطعة والتفاح األخضر . 	
والبصل األحمر والكرفس والتوت المجفف يف 

 وعاء كبير. اخلطيه جيداً وضعيه جانباً

حضري الصلصة عن طريق خلط الزبادي . 	
اليوناين وعصير الليمون والعسل ومسحوق 

 الثوم والملح والفلفل

أضيفي الصلصة إىل خليط الدجاج المقطع . 	
واخلطيه جيداً حتى تمتزج

يقدم مع عصائر مزارع العين

وصفات

طريقةالمكونات



 سلطة الكينوا

 1 كوب كينوا غير مطبوخ

 2 كوب ماء
 

رشة ملح حسب الذوقخيارة متوسطة الحجم، منزوعة 
 البذور ومقطعة

 1/2كوب من أوراق النعناع المفروم

 1 كوب من زبادي مزارع العين

 فلفل أسود مجروش حسب الذوق

امزجي الكينوا مع الماء والملح يف قدر متوسط الحجم. . 	
قومي بغلي الماء، وبعد أن يبدأ الماء يف الغليان، قللي 

 الحرارة إىل درجة منخفضة وقومي 
 بتغطية القدر

دعيه يغلي ببطء لمدة 15 دقيقة ثم اتركيه جانباً لمدة خمس . 	
 دقائق حتى يبرد

امزجي الكينوا والخيار والنعناع والزبادي يف وعاء كبير معاً . 	
ثم تبليه بالملح والفلفل. ُتقدم باردة

تقدم مع عصير برتقال

وصفات

طريقةالمكونات



 تارت الحليب

العجينة
 1 كوب دقيق

 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودرقليل من الملح
 4/1 كوب سكر

 4/1 كوب زبدة مزارع العين
بيضة واحدة من مزارع العين

الحشوة 
 2 ¼ كوب من حليب مزارع العين

 1¼ ملعقة طعام من الدقيق
 ملعقتان كبيرتان من زبدة مزارع العين

 1¼ ملعقة طعام من نشاء الذرة
 3/1 كوب سكر
 قليل من الملح

 1 ملعقة صغيرة من نكهة الفانيليا
1½ بيض من مزارع العين

العجينة
نخلط السكر والزبدة حتى يصبح مزيجاً . 	

ناعماً ثم نضيف عليه البيض
أضيفي بايق المقادير واخلطها جيداَ . 	
أضيفي العجين يف طبق فطيرة مدهون بالزبدة. 	
اخبزي العجين على درجة 350 فهرنهايت لمدة 20 دقيقة . 	

 تقريباً أو حتى تصبح ذهبية

الحشوة
ُيسخن الحليب والزبدة يف قدر متوسطة . 	

الحجم على حرارة متوسطة
اخفقي البيض والملح والسكر ونشاء . 	

الذرة والدقيق والفانيليا معاً
	 .ً صبي الخليط الساخن على البارد واخلطيه جيدا
	 .ً حركي المزيج حتى يصبح ثقيال
صبي الحشوة يف طبق الفطيرة. اتركيه . 	

ليبرد ثم رشي عليه القرفة

تقدم مع القهوة

وصفات

طريقةالمكونات



سمويث الزنجبيل

 20 حبة تمر

 500 مل من حليب مزارع العين

1 كوب من مكعبات ثلج  

نضع التمر والحليب يف الخالط الكهربايئ ونخلطهم جيداً . 1
 حتى نحصل على مزيج السمويث

 نضيف مكعبات الثلج ونخفق المكوِّنات مرة أخرى. 2

3 .ً كواب التَّقديم ونقّدمه باردا نسكبه يف أ

 يقدم مع البسكويت

طريقةالمكونات

وصفات



RECIPES



Ingredients Methods

RECIPES

Blueberry Pineapple 
Galaxy Smoothie

1 cup frozen DOLE® Blueberries 

2 cups frozen DOLE® Sweetio Banana)s( slices, divided

½ cup plus 2 tablespoon unsweetened vanilla almond 
milk, divided

1 cup frozen DOLE® Pineapple Chunks

½ cup vanilla Greek yogurt
 
1 tablespoon unsweetened shredded  coconut 
 

1. Combine blueberries, 1 cup banana slices,  
 ½ cup almond milk in blender. Cover; blend 
 until smooth, scraping down sides if  
 necessary. Transfer mixture to a bowl and  
 clean blender. 

2. Combine pineapple, remaining 1 cup 
 banana slices, yoghurt, coconut and 2 
 tablespoons almond milk in blender.  
 Cover; blend until smooth, scraping down sides  
 if necessary.
 
3. Layer smoothie mixtures by spooning
 blue mixture into glasses. Spoon yellow mixture  
 on top and follow with another layer of   
 blue mixture.
 
4. TIP: Use a knife or small spatula to swirl   
 the blue and yellow layers.
 
5. Enjoy!



Ingredients Methods

RECIPES

Honey Lime Fruit 
Toss

1 can )567g( of DOLE® Pineapple Slices, cut into 
chunks 

1 Fridge Pack )425g( DOLE® Mandarin   
Oranges, drained
 
1 large DOLE® Sweetio Banana)s(, sliced
 
1 kiwi fruit, peeled, halved and sliced
 
1 cup strawberries, quartered
 
¼ tsp grated lime peel, optional
 
2 tbsps fresh lime juice
 
1 tbsp honey
 

1. Drain pineapple; reserve ¼  cup juice
 
2. Cut the pineapple slices into chunks
 
3. Combine pineapple chunks, mandarin 
 oranges, banana, kiwi fruit and 
 strawberries in a large serving bowl.
 
4. Stir together reserved pineapple juice, lime  
 peel, lime juice and honey in a small bowl.  
 Pour over salad; toss to coat



Ingredients Methods

RECIPES

Pineapple Chipotle 
Barbecue Shrimp

2/3 cup )20 oz.( DOLE® Pineapple Juice 
 
½ cup ketchup
 
1 tablespoon chipotle pepper, finely diced
 
1 teaspoon kosher salt
 
1 teaspoon Worcestershire sauce
 
2 tablespoon fresh lime juice
 
405g jumbo shrimp shelled and deveined 

Hot cooked rice
 
 
 

1. Preheat oven to 220 °C of coat rimmed baking  
 sheet with cooking spray; set aside.

2. Combine pineapple juice, ketchup, chipotle 
 pepper, salt, Worcestershire sauce and 
 lime juice in small saucepan. Heat to 
 boiling; reduce heat to medium low and 
 cook, stirring occasionally 5 minutes or 
 until sauce has thickened. Pour half of the 
 sauce in bowl, for serving.
 
3. Brush remaining sauce over the shrimp,   
 until coated. Spread evenly over the   
 prepared baking sheet.
 
4. Bake 5 to 7 minutes turning shrimp   
 halfway through until tails begin to curl   
 and firm to touch. Serve with rice and   
 garnish with sliced green onions if desired.



Ingredients Methods

RECIPES

Pasta chips

1 pack Emirates Macaroni Penne
 
1 tablespoon olive oil
 
1 teaspoon paprika
 
1 teaspoon Italian seasoning
 
1 teaspoon garlic powder
 
1 teaspoon onion powder
 
½ cup grated parmesan 
 
 
 

1. Cook the Emirates Macaroni Penne pasta
 al dente in salted water with a little bit of 
 olive oil.
 
2. Drain pasta and place on large bowl
 
3. Add paprika, Italian seasoning, garlic   
 powder, onion powder, grated parmesan   
 and the olive oil and toss well, making sure  
 every piece of pasta is coated and 
 mixed well.
 
4. Working in batches, add the pasta to a 
 lightly oiled air fryer basket and air fry 
 on 400°F for 10-15 minutes, shaking the 
 pan or stirring occasionally, until the pasta 
 is golden brown and crisp.
 
5. Enjoy!



RECIPES

Chicken Vermicelli 
Soup

1 pack Emirates Macaroni Vermicelli 
 
1 tablespoon minced garlic
 
1 small white onion, chopped
 
3 tablespoon olive oil
 
100 gm tomato paste
 
4 chicken thighs

2 cups water
 
3 bay leaves
 
2 cinnamon sticks
 
Salt and pepper

1. Place the chicken thighs in a large pot   
 with the bay leaves, cinnamon sticks and   
 water. Cover the pot and boil the chicken   
 thighs until fully cooked.
 
2. Remove the bay leaves, cinnamon sticks,   
 and chicken thighs from the broth. Set the  
 broth aside.
 
3. Debone the chicken, cut into small pieces  
 and place the meat on a plate and set   
 aside.
 
4. Heat the olive oil in a large skillet and fry  
 vermicelli pasta on low heat until golden   
 brown, stirring constantly.
 
5. Add garlic and onion to the vermicelli.   
 Sauté the mixture for a few more minutes,  
 stirring constantly

Ingredients Methods



RECIPES

Spaghetti 
Carbonara

1 pack Emirates Macaroni Spaghetti 

2 eggs

¾ cup grated Parmesan cheese

4 slices diced smoked turkey
 
4 gloves of minced garlic
 
2 tbsp finally chopped fresh parsley

Salt and pepper

1. Cook the Emirates Macaroni Spaghetti  
 according to pack instructions 
 
2. Whisk the eggs with the Parmesan cheese
 
3. Brown the turkey for 3 minutes
 
4. Add the garlic and cook for 2 minutes
 
5. Reduce the heat and add the cooked pasta
 
6. Add the egg-parmesan mixture and toss to  
 combine.
 
7. Season with salt and pepper and garnish  
 with parsley 

Ingredients Method



RECIPES

Greek Yoghurt 
Chicken Salad

454 g of Al Ain farms cooked, shredded chicken 
breast.

1 large green apple, finely chopped

1/4 cup red onion, finely diced

2 large celery stalks, finely diced

1/3 cup dried cranberries )or craisins(

1/2 cup of Al Ain farms Greek yogurt

1 tablespoon lemon juice

1 tablespoon Al Ain farms honey

1/2 teaspoon garlic powder

1/8 teaspoon salt

Pepper, to taste

1. Place shredded chicken, green apple, red   
 onion, celery, and dried cranberries into a  
 large bowl. Mix and set aside.

2. Create the sauce by mixing together Greek  
 yogurt, lemon juice, honey, garlic powder,   
 salt, and pepper.

3. Add sauce to the shredded chicken mixture  
 and mix until combined

Serve with Al Ain Farm Juices

Ingredients Method



RECIPES

Quinoa Salad

1 cup uncooked quinoa

2 cups water

Pinch of  salt

1 medium cucumber, seeded and diced 

1/2 cup chopped mint leaves 

1 cup Al Ain Farms plain yogurt 

Cracked black pepper, to taste

1. Combine the quinoa, water and salt in a   
 medium saucepan. Bring the water to a   
 boil, and after the water begins to boil,   
 reduce the heat to low and cover the pan.

2. Gently simmer, cover, for 15 minutes then  
 remove from heat. Keep the pan covered,  
 let it stand for 5 minutes.

3. In a large bowl toss together the cooked   
 quinoa, cucumber, mint, and yogurt.   
 Season with salt and pepper. Chill and   
 serve.

Serve with Orange Juice

Ingredients Method



RECIPES

Milk Tart

Pastry 

1 cup flour 

1 teaspoon baking powder 

A pinch of salt 

¼ cup sugar 

¼ cup of Al Ain Farms butter 

1 egg of Al Ain Farms  

Filling 

2 ¼ cups of Al Ain Farms milk 

1 ¼ tablespoon flour 

2 tablespoons of Al Ain farms butter 

1 ¼ tablespoon corn flour 

1/3 cup sugar 

A pinch of salt 

1 teaspoon of vanilla essence 

1 ½ eggs of  Al Ain farms

Pastry

1. Cream the butter and sugar until   

 smooth. Add the egg.

 2. Add dry ingredients and mix well.

 3. Press into greased pie plate.

 4 Bake at 350°F for approximately 20   

 minutes or until golden.

Filling 

1. In a medium size saucepan, heat the milk  

 and butter at medium setting.

2. Whisk together the eggs, salt, sugar,   

 cornstarch, flour and vanilla. 

3. Pour hot mixture over cold and mix well.

4. Allow to thicken on the stove.

5. Pour filling into pastry-lined pie dish. Allow  

 to cool and then sprinkle with cinnamon.

Serve with Coffee

Ingredients Method



RECIPES

Date Milkshake

20 piece of dates 

500 ml of Al Ain Farms milk 
 
1 cup of ice cubes
 
 

1. Place the dates and milk in a blender and  

 blend until smooth.

2. Add the ice cubes and whiz again.

3. Pour into glasses and serve it cold.

Serve with date

Ingredients Method
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تأكد من أن البيض الذي
ستشتريه مخزن في البراد

(الثالجة) عند شرائه

تأكد من أن البيض الذي
تشتريه طازج قدر اإلمكان

وتحقق من تاريخ اإلنتاج

تأكد من أن قشور البيض
نظيفة وغير مكسورة

أو غير متشققة

تأكد من شراء البيض من
مصادر معتمدة وجديرة بالثقة

كيف يمكنني التأكد من أن البيض
الذي أشتريه آمن لالستهالك؟

لمنع  كامل  بشكل  البيض  يحتوي على  منتج  أي  نطهو  أن  المهم  من 
يحب  منا  كل  ليس  ذلك،  مع  الغذاء.  عبر  المنقولة  األمراض  احتمال 
استخدام  تتطلب  التقليدية  الوصفات  وبعض  جيًدا،  المطبوخ  البيض 

البيض النيء كمكون في منتج غير مطهو جيًدا.

المؤسسات  من  البيض  فيها  تختار  التي  اللحظة  من  تبدأ  الحماية 

الغذائية إلى أن تأكله. من المهم أن تفهم إجراءات سالمة الغذاء المرتبطة 
بكل خطوة من رحلة البيض إلى منزلك.

 إليك الطريقة التي تمكنك من االستمتاع أثناء تناول البيض والمنتجات 

المصنوعة منه للحفاظ على سالمتك والمحافظة على صحة عائلتك. 

البيض هو جزء صحـــي ولذيــــذ من نظامنـــا الغذائي. 
(مخفوق،  متنوعــــــــة  بطــــــــرق  نطهوه  أن  نستطيع 
في  أساسي  عنصر  أنه  كما  عيون).  بيض  مسلوق، 
(مثل  لدينــــــــــا  المفضلــــــة  الشهية  الوصفات  بعض 
الفطائـــــر،  الكعك،  الشوكوالتــــــــة،  التيراميسو، موس 
الكيش، المايونيـز، صلصة الثوم وصلصة الهولنديـز).
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 3-4 أيام

ماذا أفعل بعد شرائها وعندما
أريد أخذها إلى المنزل؟

تأكد من حفظ البيض
في مكان آمن في سيارتك

حتى ال تنكسر

ال تترك البيض في سيارة غير
مكيفة لفترات طويلة من الزمن

تأكد من أخذها إلى المنزل
في أسرع وقت ممكن لمنع

الحرارة من التأثير عليها

ما هي النصائح التي يجب مراعاتها
عندما أريد تخزين البيض في المنزل؟

قم بتخزين البيض على الفور في ثالجة نظيفة
على درجة حرارة تقرب من 4 درجات مئوية أو أقل

تأكد من تخزينها في أبرد جزء
من الثالجة (في الرف العلوي)

قم بتبريد البيض المطبوخ وتأكد
من استهالكه خالل 3 إلى 4 أيام

 ُيفضل عدم غسل البيض 
قبل االستخدام

 نظف وعِقم أسطح التحضير بشكل
صحيح قبل وبعد استعمال البيض
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تأكد من تنظيف أدوات الطعام
وأسطح التحضير بشكل جيد بعد
استخدام البيض ومنتجات البيض

2hr

عنــــــــد طبـــــــخ البيــــض

تأكد من غسل يديك جيًدا
قبل وبعد استخدام البيض

 البيض المطبوخ جيًدا آمن لألكل

من المستحسن أن يتم طهي البيض
(المقلي أو المخفوق أو المسلوق)

حتى يصبح كل من الصفار والبياض
ثابًتا ليتم التخلص من البكتيريا الضارة

يجب أن تستخدم البيض المبستر في الوصفات 
التي تحتوي على البيض النيئ مثل موس 

الشوكوالتة وصلصة السيزر للسلطة 
والمايونيز المصنوع منزلًيا 

والتيراميسو البيض المبستر.  
إذا قررت استخدام البيض  الكامل لنفس

الوصفات السابقة يجب التأكد من استهالكه مباشرة 
في اليوم نفسه

ال تترك البيض المطبوخ خارج
الثالجة ألكثر من ساعتين إال إذا

وضع تحت سطح ساخن
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Symptoms of sickness
may appear 6-48 hours
after eating the
contaminated food

If your symptoms
persist or worsen you
may visit your doctor

What are the signs that I may have gotten
sick from mishandling of egg products?

6-48hr

Symptoms include
diarrhoea, fever and
stomach ache

The elderly, children and
people with weakened
immune systems are more
likely to get sick

06

6-48hr

ماهي األعراض التي قد تصيبنا نتيجة استخدام
البيض بطريقة غير صحيحة؟

تشمل األعراض اإلسهال
والحمى وآالم المعدة

ُيرجى االنتباه لكبار السن واألطفال
ألنهم األكثر عرضًة لإلصابة وذلك

لضعف المناعة لديهم

قد تظهر أعراض المرض بعد 
تـــنـــــاول الـــطعـــــــام المـــلـــوث 

من 6 إلى 24 ساعة

إذا استمرت األعراض
أو ازدادت سوًءا فقد

تحتاج إلى زيارة الطبيب





Eggs are a healthy and tasty part of 
our diet. We cook them in a variety of 
ways (scrambled, boiled, poached and 
sunny side up). They are also a main 
ingredient in some of our favourite 
tasty recipes (such as tiramisu, 
chocolate mousse, cakes, pancakes, 
quiches, mayonnaise, garlic paste and 
Hollandaise sauce
It is important that we fully cook any products that 
contain eggs to prevent the possibility of any foodborne 
illnesses. However, not all of us like the eggs well cooked, 
and some of the traditional recipes require raw eggs to be 
used as an ingredient in a product that is not well cooked.

Prevention starts from the moment you choose your eggs 
at the supermarket, until you eat them. It is vital that you 
understand the safety procedures associated with every 
step of the egg journey to your home. 

Here is how you can enjoy eggs and products made with 
eggs and also keep you and your family safe.

01

How do I make sure the eggs
I buy are safe?

Always Buy Well
Refrigerated Eggs

Check Date of Production
for Maximum Freshness

Don’t Buy Dirty
and Cracked Eggs

Buy Eggs from
Trustworthy Sources

Production Date

23-08-2018
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Store promptly in a clean
refrigerator at a temperature
of approximately 4 degree
Celsius or below

Refrigerate and consume
any food cooked with eggs
within 3-4 days

Store them in the coldest
part of the refrigerator

Do not wash eggs
because you remove
the protective coating

Clean your kitchen
counter before and
after use

02

Ensure that you store
the eggs in a safe place
in your car so that they
don’t break

Do not leave them in a car
that is not air conditioned
for long periods of time

What about after I buy them &
want to take them home?

What advice should I keep in mind
when I want to store my eggs at home?

Take eggs
home quickly to
prevent heat from 
affecting them

3-4 Days
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When cooking them

Wash your hands thoroughly
before and after handling
the eggs

Hard cooked eggs are
safe to eat for everyone

It is recommended that
eggs are cooked until both
the yolk and whites are firm

Recipes containing raw eggs,
such as chocolate mousse,
Caesar sauce, home-made
mayonnaise, tiramisu and
pasteurized eggs, should
be used. If you decide to
use normal eggs, be sure
to consume the same day

Never leave cooked eggs
outside for more than 2 hours 

Clean kitchen utensils and 
counters after handling
eggs and egg products

2hr
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Symptoms of sickness
may appear 6-48 hours
after eating the
contaminated food

If your symptoms
persist or worsen you
may visit your doctor

What are the signs that I may have gotten
sick from mishandling of egg products?

6-48hr

Symptoms include
diarrhoea, fever and
stomach ache

The elderly, children and
people with weakened
immune systems are more
likely to get sick

06

6-48hr

ماهي األعراض التي قد تصيبنا نتيجة استخدام
البيض بطريقة غير صحيحة؟

تشمل األعراض اإلسهال
والحمى وآالم المعدة

ُيرجى االنتباه لكبار السن واألطفال
ألنهم األكثر عرضًة لإلصابة وذلك

لضعف المناعة لديهم

قد تظهر أعراض المرض بعد 
تـــنـــــاول الـــطعـــــــام المـــلـــوث 

من 6 إلى 24 ساعة

إذا استمرت األعراض
أو ازدادت سوًءا فقد

تحتاج إلى زيارة الطبيب



إرشــــادات
السالمة الغذائية
Food Safety
Guidelines



تطبق بلدية دبي إجراءات صارمة على المؤسسات الغذائية للتأكد من أن األشخاص المرضى أو األفراد 
الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص مريض ال يعملون في المؤسسات الغذائية وفي شركات 

توصيل الطعام.

في  التسوق  أثناء  ذلك  كان  سواء  التسوق  أثناء  العامة  والصحة  الغذاء  سالمة  أدلة  دبي  بلدية  تتبع 
المتاجر أو عند طلب األغذية باستخدام تطبيقات اإلنترنت وخدمة التوصيل مع ضرورة اتباع النصائح 

الخاصة بسالمة الغذاء أثناء ذلك. 

Dubai Municipality enforces strict procedures on food establishments to ensure that 
infected people and individuals who have been in direct contact with a sick person do 
not work in food establishments as well as in food delivery companies.

It is obligatory to follow food safety and hyginene guidelines while shopping in food 
stores or ordering food using apps and home delivery services, and it is necessary to 
follow food safety tips during that time. 



يظل الخطر األكبر للتلوث هو االتصال باألشخاص اآلخرين 
واألسطح التي تتعرض للمس المتكرر مثل أسطح ميزان 

األغذية وعربات التسوق وأزرار المصاعد.

The greatest risk of infection is when you are in 
contact with other people and surfaces that are 
exposed to frequent touching, such as the surfaces 
of scales that are used for weighing food, shopping 
trolleys, and elevator buttons. 

While Shopping    عند التسوق

واعتمد  مريًضا.  كنت  إذا  التسوق  تجنب 
على طلب احتياجاتك الغذائية عبر اإلنترنت 

وخدمة التوصيل للمنزل.

Avoid shopping if you are sick. Instead, 
rely on ordering your food needs online 
and home delivery.



حاول تقليل الزيارات إلى السوبر ماركت 
ومتاجر األغذية من خالل التخطيط المسبق 

الحتياجاتك من األغذية.

Try to reduce visits to the supermarket 
and food stores by pre-planning of your 
needs of food items.

Make sure to read the shelf life of 
food and storage instructions on the 
packages, and make sure the cans are 
intact and not dented.

تأكد من قراءة مدة صالحية األغذية وسالمة 
العبوات وإرشادات التخزين عليها.



المجمدة  أو  المبردة  األغذية  لشراء  توجه 
في نهاية رحلة التسوق لتجنب ذوبان هذه 
لفترات  الثالجة  خارج  بقائها  أو  المنتجات 

طويلة.

Buy chilled or frozen food at the end 
of the shopping trip to avoid melting 
of these products and staying out of 
the refrigerator for long periods.

ضع األغذية المجمدة والنيئة مثل اللحوم 
كياس منفصلة عن  والبيض واألسماك في أ

باقي المنتجات الغذائية.

Place frozen and raw foods such as 
meat, eggs and fish in separate bags 
from the rest of the food products.



BUY
اشتري

استبدل الدفع النقدي باستخدام البطاقة 
النقود والفواتير،  تبادل  المصرفية لتجنب 
ويفضل الدفع إلكترونًيا إذا كانت الخدمة 

متاحة عبر الهاتف النقال.

Replace cash payment with bank 
cards to avoid exchanging money 
and invoices, and it is preferable to 
pay electronically if the service is 
available via mobile phone.

وفمك  وأنفك  وجهك  لمس  تجنب 
وعينيك قبل غسل اليدين.

Avoid touching your face, nose, 
eyes and mouth before washing 
your hands.



While Storing    عند التخزين

فرز  وبعد  قبل  المكان  تنظيف  تنَس  ال 
وتفريغ السلع الغذائية.

Do not forget to clean the place before 
and after sorting and unloading food 
items.

بعد التسوق أو طلب السلع الغذائية 
إلكترونًيا حدد مكانًا معيًنا لفرز وتفريغ 
السلع من األكياس واألغلفة الخارجية، 

وتخلص منها بشكل آمن.

After shopping or ordering food 
commodities electronically, select 
a specific place to sort and empty 
goods from bags and outer covers, 
and dispose of them safely.



الطريقة الرئيسية النتشار الفيروس المسبب
لكوفيد-19 من شخص آلخر من خالل رذاذ

العطس أو السعال لشخص مصاب

لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت إصابة بالفيروس
عن طريق األغذية، ولكن يمكن أن يتواجد
الفيروس على األسطح مثل العبوات الغذائية

لفترة معينة من الزمن

وهناك احتمال لإلصابة بالعدوى من خالل 
لمس فمك أو أنفك أو عينيك بعد مالمسة 

األسطح الملوثة.

عليه يوصى باتباع الممارسات التالية  عند
التعامل مع هذه العبوات

The main method of COVID-19 transmission 
is from person to person through cough or 
sneeze droplets. 

No evidence of COVID-19 transmission have 
been reported through food consumption. 
Yet, the virus can be present on surfaces like 
food packages for a certain period of time.

There is a possibility of infection by touching 
your nose, eyes or mouth after touching a 
contaminated surface or object.

Therefore, it is recommended to follow these 
practices while dealing with any packages.



تنظيف الغالف الخارجي لعبوات المنتجات 
غير المسامية (العازلة للماء)، باستخدام:

مالحظة: يفضل ترك المنتجات لفترة 10
دقائق لتجف، قبل استخدامها أو حفظها

في الثالجة أو خزانات المطبخ

Cleaning the outer cover of non-porous 
products, by using:

Note: It is preferable to leave the 
products for 10 minutes to dry, 
prior to using or keeping them in 
the refrigerator or kitchen 
cabinets.

الماء والصابون باستخدام قطعة قماش نظيفة ( أو أحادية االستخدام )
Water and soap with a clean cloth (or a disposable one) 

استخدام المناديل المطهرة (المعتمدة في نظام – منتجي)
By using disinfectant wipes.(approved in MONTAJI system )

استخدام منتج مضاد (مطهر معتمد في نظام "منتجي"، مع ضرورة اتباع إرشادات 
االستخدام، و باستخدام قطعة قماش نظيفة ( أو أحادية االستخدام )

By using a biocidal product (disinfectant) with a clean or disposable 
cloth that is approved in MONTAJI system. Make sure to follow the 
instructions of use correctly. 

1

2

3



األغذية بأنواعها عن  النيئة  اللحوم  افصل 
الجاهزة لألكل، وتأكد من وصولها حسب
ذوبان وعدم  المتوقعة  الحرارة  درجات 

المواد المثلجة

Separate all types of raw meat from 
ready-to-eat foods, and make sure they 
are received according to expected 
temperatures, and the ice has not
melted.

تأكد من غسل اليدين جيًدا بالماء وضع كمية
(لمدة ال تقل عن 20 الصابون  كافية من 
المعلبات مع  التعامل  وبعد  قبل  ثانية) 

واألغذية المغلفة والمعبأة

Ensure that hands are thoroughly washed 
with water and a sufficient amount of 
soap (for at least 20 seconds) before and 
after handling canned food and packaged 
food.



4

18-

ضع منتجات الحليب والبيض واللحوم في
الثالجة خالل ساعتين على األكثر ( أما في

حال إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى عن
32 درجة مئوية، فيجب أن تحفظ في

الثالجة خالل ساعة واحدة

Put milk, eggs and meat products in the 
refrigerator within two hours at most 
(in case the temperature in the room 
is higher than 32 degrees Celsius, they 
should be kept in the refrigerator within 
one hour).

.(

4 عند  الثالجة  حرارة  درجة  وضع  من  تأكد 
درجة مئوية أو أقل، والفريزر عند درجة حرارة

(-18) درجة مئوية أو أقل

Ensure that the refrigerator temperature 
is set at 4 degrees Celsius or less, and the 
freezer at (-18) degrees or less.



ال تمأل الثالجة بأكثر من سعتها وتأكد من 
الثالجة  داخل  الهواء  لتدوير  مجال  وجود 

لضمان التبريد الفعال.

Do not overfill the refrigerator than 
its capacity and ensure that there is 
room for air circulation inside for 
effective cooling. 

قم بتذويب األطعمة في الرف السفلي من 
الجاهزة  األغذية  فصل  من  وتأكد  الثالجة 

لألكل عن اللحوم النيئة.

Defrost foods in the lower shelf of the 
refrigerator and ensure that ready-to-eat 
foods are separated from raw meats.



كه  تأكد من غسل وفرك الخضروات والفوا
بشكل جيد تحت الماء  الجاري  قبل التناول، 
أو الطبخ، أو التقطيع. والتنَس تنشيفها بعد 

الغسل.

Make sure to wash and rub vegetables 
and fruits thoroughly under running water 
before eating, cooking, or slicing. Do not 
forget to dry them after washing.

الخارجية للخضروات  األوراق  قم بتقطيع 
(مثل الملفوف والخس) والتخلص منها.

كه  الفوا على  التالفة  األجزاء  بقطع  قم 
قبل  منها  وتخلص  الطازجة  والخضروات 

التحضير أو األكل.

Cut and discard the external leaves 
of leafy vegetables such as lettuce 
and cabbage.

Remove damaged or bruised areas  
of fresh fruits and vegetables before 
preparing or eating.



بالماء اليدين جيًدا  دائًما من غسل  تأكد 
ووضع كمية كافية من الصابون (لمدة ال
تقل عن 20 ثانية) قبل وبعد التعامل مع

المعلبات واألغذية المغلفة

Always wash your hands with soap and 
water for at least 20 seconds, before 
and after handling food and non-food 
packaging.

تأكد من تطهير وتنظيف األسطح، وغسل 
وبعد  قبل  والصابون  الدافئ  بالماء  األواني 

االستخدام.

Make sure to disinfect and clean the 
surfaces, and wash the utensils with warm 
soapy water before and after use.

Preparation     التحضير

KETCHUP



استخدم أواني وألواح تقطيع لألطعمة 
المستخدمة  تلك  عن  مختلفة  النيئة 

لألطعمة المطبوخة أو الجاهزة لألكل.

Use different cutting boards and 
utensils for raw foods than those 
used for cooked foods or Ready-to-eat  
food.

افصل األطعمة النيئة عن األطعمة
المطبوخة أثناء التحضير والتخزين

لتجنب التلوث التبادلي

Separate raw foods from cooked 
foods during preparation and 
storage to avoid
cross- contamination.



في  بوضعه  ؛قم  بأكمله  الطعام  تستهلك  لم  إذا 
من  وتأكد  فوًرا.  وتبريده  اإلغالق  محكمة  أوعية 
بعد  يومين  غضون  في  المتبقي  الطعام  تناول 

إعادة تسخينه بشكل جيد.

If you do not consume food or if part of it 
remains, put it in airtight containers and 
cool it immediately. Make sure to eat the 
remaining food within two days after 
reheating it well.

استخدم أجهزة قياس حرارة األطعمة للتأكد من
كافية. اللحوم ومنتجاتها على درجة حرارة  طهي 
يجب التأكد من أن درجة الحرارة الداخلية لألغذية
المطبوخة ذات األصل الحيواني (األسماك والمأكوالت
البحرية، والدواجن، و اللحوم الحمراء، و األطعمة
المطبوخة عند تسخينها) تصل لدرجة حرارة 75
درجة مئوية فما فوق لضمان القضاء على الجراثيم

Use food thermometer to ensure that meat 
and meat products are cooked at an adequate 
temperature, and ensure that the internal 
temperature of cooked food of animal origin 
(such as fish and seafood, meat products, 
poultry, and leftover cooked foods) reaches 
a temperature of 75 ° C or higher to ensure 
the elimination of germs.

75+



كثر عرضة إلصابة  "بعض األشخاص أ
باألمراض المنقولة عبر الغذاء، ويشمل 
ذلك النساء الحوامل واألطفال وكبار السن 
واألفراد الذين يعانون من ضعف جهاز 
المناعة. لذلك يوصى باإللتزام باتباع 
النصائح الخاصة بممارسات السالمة 

الغذائية."

Some people are more susceptible to 
foodborne illnesses, including pregnant 
women, young children, the elderly and 
people with weakened immune systems. 
Therefore, it is crucial to follow the food 
safety tips and practices to prevent 
foodborne illnesses.



صحتكم وسالمتكم أولويتنا
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