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ما يه األطعمة اليت جيب تناوهلا وتلك اليت جيب 
جتنهبا أثناء فرتة امحلل؟

جيب عىل األم املستقبلية احلرص خالل فرتة امحلل عىل تناول األغذية املناسبة للوقاية من التممس الغذايئ ومن أجل محاية اجلنني.  

ب ... استبدال ...

اللحوم والدواجن املطهية جيدًا
يرىج االطالع عيل دليل وزارة الصحة الكندية لدرجات 

احلرارة الالزمة أثناء الطهي للتأكد من سالمة الطعام

ال ینصح بتناول الكبدة أثناء فرتة امحلل.

اللحوم والدواجن النيئة أو اليت مل يمت طههيا بالقدر الاكيف، 
مثل: التارتار )معجون حلم ينء(، المحل املدمم، النقانق 

والجسق ) هوت دوغ واملرقاز(

الكبدة

األمساك واملأكوالت البحرية املطهية
مثل: احملار، واحملار امللزيم، وبلح البحر األزرق برشط 

الطهي حىت انفتاح القوقعة

األمساك واملأكوالت البحرية املدخنة املطهية أو اليت جيب 
حفظها يف الرباد بعد الفتح

األمساك الصغرية الغنية باألوميجا 3
مثل: السملون املرقط )truite(، والسملون، واملاكريل، 

والرسدين، والرجنة

األمساك واملأكوالت البحرية النيئة
مثل: السويش، والتارتار، والسيبيتيش )أمساك نيئة جمففة(

األمساك واملأكوالت البحرية املدخنة احملفوظة بالرباد
مثل: السملون املدخن )السميون فمييه(

األمساك الكبرية احلجم )واليت حتتوي عىل مكيات كبرية من 
الزئبق(

مثل: التونة*، وأمساك القرش، وأبو سيف، واملرلني
* تعد أمنة أمساك التونة املعلبة من نوع السكيبجاك أو ذات 

)thon pâle( الزعنفة الصفراء

البيض املطهي جيدًا )صفار البيض جيب أن يكون صلبًا( 
األغذية احملرضة من البيض املبسرت

مثل: البيض وبياض البيض السائالن والذي مت بسرتهتم 
لالستعامل يف حتضري الوجبات اليت يدخل يف حتضريها 

البيض الينء

البيض الينء أو الغري مطهي جيدًا
مثل: صفار البيض السائل، وحلوى املوس احملرضة باملزنل، 

واملارينج، وصلصة سلطة السزيار احملرضة باملزنل، واملايونزي 
احملرض باملزنل، وجعني البسكويت غري املطهي

اللحوم الباردة اليت مت تخسيهنا لدرجة التدخني 
اللحوم الباردة املجففة واململحة

مثل: الساليم، والبابروين

اللحوم الباردة 
مثل: اللحوم احملرضة للساندوتش، واجلامبون )خفذ اخلزنير(، 

والباكون )حلم اخلزنير املقدد(، والنشون البولوين

جعني المحل الذي جيب وضعة يف الرباد فقط بعد الفتح
مثل: جعني الكبد احملفوظ

)pâtés( جعني المحل القابل للفرد احملفوظ بالرباد
مثل: جعني الكبد املربد )pâté de foie(، وجعني حلم الكروتون 

)cretons(

الفاكهة واخلرضاوات الطازجة واملغسولة حتت مياه جارية 
مع استعامل الفرشاة لذوي القرشة الصلبة

الربامع املطبوخة أو احملفوظة

الفاكهة واخلرضاوات الطازجة غري املغسولة

حبوب مربمعة )مت إنباهتا(
مثل: الفول النابت، والفصة )luzerne(، وبرامع الفجل

اجلنب:
- الصلب املبسرت )مثل: الشيدر، واجلودا( 
- الصلب )مثل: البارمزيان، والرومانو( - 

الطازج املبسرت )مثل: القريش، والريكوتا( 
- اجلنب املبسرت املذاب أو الذي ميكن دهنه

األجبان املطبوخة

اجلنب:
- اجلنب الطري )مثل: الاكمامربت، والربي، 

والفيتا( - اجلنب نصف الطري )مثل: جنب 
سانت بولني، واهلافاريت( - اجلنب األزرق
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الاكفيني
ينصح باحلد من تناول الاكفيني إىل 300 جمم يف اليوم ً. تعادل هذه اجلرعة قدحني من القهوة )500 مليل( أو 

ستة أقداح من الشاي )لرت ونصف( 
حتتوي بعض األطعمة عىل الاكفيني ولذا جيب عدم اإلكثار مهنم.

وماذا عن املرشوبات؟

الاكفيني األغذية

100 ايل 200 جمم 1 كوب من القهوة املرحشة )فلرت( )250 مليل(

50 ايل 100 جمم 1 كوب من القهوة رسيعة الذوبان )النساكفيه( 
)250 مليل(

40 جمم 1 قهوة إسربيسو )30 مليل(

50 جمم 1 كوب من الشاي )250 مليل( 

40 جمم 1 عبوة معدنية )اكنز( من املرشوبات الغازية )355 
مليل( مثل: الكوال

5 جمم 1 كوب من احلليب بالشوكوالتة )250 مليل(

30 جمم 1 قطعة من الشوكوالتة الغامقة )بدون حليب( )45 
جرام(

باملرشوبات األمنة استبدال املرشوبات اليت تشلك خطرًا ...

احلليب املبسرت احلليب اخلام أو غري املبسرت

عصائر الفاكهة املبسرتة أو اليت مت تخسيهنا لدرجة 
الغليان

عصائر الفاكهة غري املبسرتة

املرشوبات اخلالية من الكحول
مثل: كوكتيل الفاكهة اخلايل من الكحول، واملاء املضاف 

اليه نكهة، واملاء املكربن

املرشوبات الكحولية
الكومبوتشا )مرشوب فطر الشاي املخمر(

مرشوبات الطاقة

املرشوبات الساخنة* املجهزة من األعشاب التالية:
قرش الربتقال، وامحلضيات، والزجنبيل، والنرسين

* ينبيغ تناوهلم باعتدال )2 ايل 3 قدح باليوم(

املرشوبات الساخنة املجهزة من األعشاب التالية:
الاكموميل، وورق الصبار، وحشيشة السعال، وشاي 

العرعر، والنعناع الربي، وحلاء النبق، والشاغة املخزنية، 
وشاي لربادور، والساسفراس، وجذور امحلاض الربي، 

واللوبيليه، وورق السنا اإلسكندراين، وغريمه.
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