األطعمة والصحة

حزمة المعلومات الترحيبية الخاصة بمدينة تورونتو
صفحة 1

إيجاد أطعمتك التقليدية

ال يعين األكل اجليد يف كندا أن تضحي بأطعمتك التقليدية .فيما يلي بعض اخليارات ملتاجر املأكوالت التقليدية بالقرب من مركز شريبورن الصحي.

اسم المتجر
Ambal Trading

العنوان
591 Parliament Street

نوع األطعمة
شرق هندي وغرب هندي وسريالنكي

Surma Supermarket

330 1/2 Parliament Street

شرق هندي وغرب هندي وحالل

Marhaba Supermarket

324 Parliament Street

بنغايل وشرق هندي وغرب هندي وحالل

Iqbal Halal Foods

2 Thorncliffe Park Drive

أكرب سوق مركزي جنوب هندي يف أونتاريو

Philippine Variety Store

240 Wellesley Street East

فيلبيين

Sunny Green Vegetable & Fruit

224 Wellesley Street East

عاملي

Fruit/Vegetable/Grocery
Markets
Bulk Barn

 Gerrard St Eastعند
Broadview
2 Carlton Street

شرق آسيوي
متجر لألطعمة غري املعبأة  -عاملي

استكشاف المتاجر الكندية

حيتوي العديد من املتاجر الكندية كذلك على أقسام ألطعمة من مجيع أحناء العامل .هنالك العديد من األسواق املركزية (السوبر ماركت) حول شريبورن اليت
ميكنك االختيار من بينها:
اسم السوبر ماركت
Food Basics
No Frills
Fresh Co

العنوان
238 Wellesley Street East
449 Parliament Street
325 Parliament Street
نصائح حول متاجر البقالة




ثمنا.
اشتر أغلب سلع البقالة من األسواق المركزية (السوبر ماركت) ،حيث قد تكون المحالت الصغيرة أعلى ً

تبضع من السلع المعروضة حول الممرات الخارجية أوالً ،حيث ستجد األطعمة الطازجة والصحية كالخض اروات والفاكهة
ّ
ومنتجات األلبان ومنتجات اللحوم.



سعر توضع على مستوى النظر.
تفقّد األرفف العلوية والسفلية ،حيث أن السلع األعلى ًا
معظم األسواق المركزية لديها نشرات إعالنية تعلمك عن السلع المعروضة بأسعار مخفضة .تفقّد النشرات اإلعالنية باستمرار
للبحث عن الصفقات والقسائم.



اعتماد األكل الصحي ضمن ميزانية محددة

ال يكلف األكل الصحي بالضرورة الكثري من األموال ،فهناك عدة طرق لالدخار مع اعتماد نظام األكل الصحي من مجيع جمموعات األطعمة األربع .جتنّب
األغذية املغلّفة أو املصنّعة.
الخضروات والفاكهة
 اشرت اخلضروات والفواكه الطازجة يف مومسها .حيتوي موقع منطقة شريبورن على كتاب للطبخ مع دليل حول مواسم املنتجات الزراعية .قم بزيارة
www.sherbourne.on.ca
 شراء أكياس اخلضروات كالبطاطا (البطاطس) والبصل املعبأة أرخص من شرائها بالقطعة.
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عادة ما تكون اخلضروات والسلطة والفاكهة املغسولة واملقطّعة واملعبأة مسب ًقا أغلى مثنًا.
اجملمدة مغذيّة وسعرها مناسب.
اخلضروات والفاكهة ّ

خيارا صحيًا.
 كذلك قد تكون اخلضروات املعلّبة املغسولة ً
جيدا والفاكهة املعلّبة يف املاء ً
منتجات الحبوب
 اطبخ الرز والشعري وغريها من احلبوب (منتجات احلبوب الفورية أو املتبّلة أغلى مثنًا).
 استخدم الطحني خلبز اخلبز الذي تأكله.
الحليب وبدائله
عوضا عن احلليب املعبأ يف علب الكارتون .ميكن أن يتم جتميد (تفريز) احلليب
البالستيكية
ارق
و
الد
أو
األكياس
يف
املعبأ
و
بعة
ر
األ
ات
رت
اللي
ذا
 اشرت احلليب
ً
ملدة تصل إىل ثالثة أشهر.




لفك جتميد أكياس احلليب ضعها يف الربّاد ورجها قبل فتحها.
مسحوق احلليب اخلايل من الدسم أرخص مثنًا وميكن استخدامه يف الطبخ واخلبز.

اشرت قطع األجبان الكبرية عندما تكون أسعارها خم ّفضة مث قطّعها أو ابشرها بنفسك.

اللحوم وبدائلها
سعرا مثل:
 احبث عن أنواع اللحوم األقل ً
 oحلوم اليخنة
فرما عاديًا أو متوسط احلجم.
 oاللحم املفروم ً
 oكتف حلم اخلنزير
 oقطع الدجاج (األرجل والفخذ) أو الدجاج الكامل (انزع اجللد بنفسك)
 oشرائح السمك غري املتبّل كالسلمون ( )salmonوالبلطي ( )tilapiaومسك موسى ( )soleواحلدوق ( )haddockوالبلوق ()pollock
 oالسلمون املعلّب والتونة قليلة الدهن والسردين والرجنة ()herring
 oاشرت أي مما سبق باجلملة أو يف العبوات العائلية
 استغن عن اللحوم ،فبدائل اللحوم غنية بالربوتني ومنخفضة التكلفة وسهلة التحضري:
 oالبقوليات :الفاصولياء ،البازالء ،العدس
 oالتوفو (خثارة فول الصويا)

المسجلون
أخصائيو التغذية
ّ

إن أخصائيي التغذية هم مهنيون صحيون يستطيعون مساعدتك فيما خيص األكل الصحي والتغذية السليمة كما ميكنهم مساعدتك يف منع األمراض املزمنة أو
التحكم هبا مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسرطان .ملراجعة أخصائي التغذية يف مركز شريبورن الصحي اتصل على
( )416-324-4180أو اطلب ذلك من طبيب العائلة اخلاص بك.

خدمة EatRight Ontario

مسجل من خالل اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين.
هي خدمة جمانية تسمح لك بطرح األسئلة املتعلّقة بالتغذية وتلقي الردود من أخصائي تغذية ّ
سجلني جمانًا اتصل على 1-877-510-510-2
لالتصال على أحد أخصائيي التغذية امل ّ
الفرتة الصباحية 9:00 :ص –  5:00م من االثنني إىل اجلمعة.
الفرتة املسائية :الثالثاء واخلميس حىت الساعة  9:00م

المسجلين ،قم بزيارةwww.eatrightontario.ca :
مجانا إلى أحد األخصائيين
ّ
إلرسال رسالة بالبريد اإللكتروني ً
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