
ملاذا هذه املعلومات ؟
إن األشخاص الجدد القاطن� يف أملانيا غالباً ما يعرفون القليل عن األغذية 
املحلية  ومعدات الطبخ األملانية . والالجئون غالباً ما يبقون عىل عاداتهم 
الغذائية فهم يحتفظون بها كقطعٍة من الوطن األم ولكن يف الوقت نفسه 

يكون لديهم معلومات قليلة في¥ يخص الغذاء األملا¢ واألغذية األملانية 
األصيلة والسلوك الغذا¦ األملا¢.

يعترب هذا املرشوع حوار ثقافات متعددة يف العادات الغذائية اليومية ضمن 
سياق االقتصاد املنزيل ، ويعرض االختالفات ب� الثقافات ويعتمد عىل الربط 

ب� اختصاصيي االقتصاد املنزيل والتغذية مع الالجئ� . ونحن نريد من 
خالل هذا املرشوع أن نشجع عىل االنخراط يف الثقافة الغذائية ( ثقافة 

األكل ) ب� الثقافات املتعددة والتعرف عىل بعضهم البعض بشكل أفضل 
لتحقيق التكامل الذي سيكون رضورياً لالندماج والتفاعل ب� الطرف� .

الربوفيسورة: إليزابيث اليشت – إيكاردت مديرة املرشوع الداعم لالجئ� 
الذين يعانون من مشاكل يومية وهذه املشاكل تشمل اإلجابة عىل األسئلة 

التالية:

 كيف Ìكن إعداد الطعام لالجئ� باستخدام أدوات املطبخ األملا¢؟• 
ما هي كمية الطاقة واملياه التي يحتاجها الشخص يف إعداد هذا الطعام ؟• 

وما هي تكلفتها ؟
ما هي األصناف الغذائية الرئيسية يف أطعمة الالجئ� والتي Ìكن • 

استبدالها Îنتجات غذائية أملانية ؟
كيف يتم الطهي يف أملانيا ؟ • 

ماذا يوجد يف هذه املعلومات ؟ 
الساكنون الجدد يف أملانيا يستطيعون بهذه املعلومات تحس� أع¥لهم 

املنزلية بشكل أكرب وهذه املواضيع تشمل :

التسوق: ماهي املحالت التجارية املوجودة ، وماهي العالمات الغذائية 
املوجودة عىل األغذية ، وماهي العوامل التي يجب أخذها بع� االعتبار 

أثناء التسوق والدفع ؟

التخزين وحفظ األطعمة: ماهي النقاط الهامة أثناء نقل املواد الغذائية ، 
وكيف Ìكن حفظ األغذية يف املنزل ؟

أدوات الطبخ واملطبخ: األدوات الكهربائية ويف املقدمة الفرن الكهربا¦ 
الذي يستهلك الكثÑ من الطاقة ، كيف Ìكن التعامل مع هذه األجهزة، 

وكيف نستطيع أن نوفر هذه الطاقة ؟

الق مة وفرزها والتخلص منها: تقوم كل بلدية يف أملانيا بتنظيم النفايات 
الخاصة بها لذا يجب معرفة النقاط الواجب مراعاتها واالنتباه إليها أثناء 

فرز الق¥مة والتخلص منها.

معلومات مفصلة ونصائح عملية ووصفات Ìكن العثور عليها يف
بروشورات وكتيّبات باللغة األملانية املبسطة:

 تعلم الطبخ بسهولة . معلومات أساسية يف الطبخ العدد• 
 1622\2016 

 شهية طيبة . العدد 2017\ 1725  وهو موجود باللغة العربية • 

مواقع االنرتنت:

 الجمعية األملانية للتغذية ( فرع ساكسونيا السفىل ) مرشوع ضيف • 
 يف مطابخ أخرى.

www.dge-niedersachsen.de 

 الجمعية األملانية لالقتصاد املنزيل :  عن عمل الالجئ� وتلبيته  • 
 الحتياجات االقتصاد املنزيل ، ومعلومات أخرى عن التسوق 

 والتنظيف والصحة والعمل.
www.dghev.de 

 أيام العطل عند مختتلف الديانات يف أملانيا:• 
www.berlin.de/lb/intmig/service/ 

 interkultureller-kalender/ 

 

نطبخ معا
وننمو سويّة

معلومات عن االقتصاد املنزيل واألرسة يف أملانيا

حول ماذا تدور هذه املعلومات ؟
يوجد العديد من الواجبات املنزلية املهمة، وهذا يتطلب من الشخص 

املعرفة والدافع لتنفيذها ، ونظامنا الغذا¦ وسلوكنا األرسي يؤثر بشكٍل 
كبÑ عىل الصحة والرفاهية وهذا له أثٌر كبÑ عىل الطبيعة والبيئة 

والتكاليف.
يف والية ساكسونيا السفىل يوجد العديد من مشاريع االقتصاد املنزيل التي 
ينبغي لها أن تساهم يف تحس� العمل اليومي يف املنزل وفهمه مع الرتكيز 

بشكٍل أكرب عىل الساكن� الجدد يف أملانيا.

التغذية الصحية: 
 Ûتستحق التغذية الصحية مننا أن نتحقق م¥ نأكله فقبل كل يشء تأ
األغذية الطازجة واألطعمة الصحية و الطعام املحيل اآلÛ من نفس 

املنطقة وخصوصاً إذا كانت هذه األغذية موسمية حيث ستكون تكلفتها 
أقل من األغذية املعلبة واملحفوظة ولكن يفضل البعض األغذية املعلبة 

 Ñاً للوقت كونها مواد محرضة وجاهزة من أنها تحتوي عىل مواد غÑتوف
صحية مثل الدهون والسكريات وامللح واملواد امللونة واملواد الحافظة.

االقتصاد البيئي هو بالفعل االقتصاد املايل:
السلوك املنزيل الواعي يوفر املال . خطط مرشياتك يف قاãة مشرتيات 

واشرتِ ما تحتاجه فقط من األغذية لالستهالك والتخزين . وإذا كنت توِل 
اهت¥ماً لتوفÑ الطاقة الكهربائية واملائية أثناء الطهي فإنك ستوفر املال 

أيضاً . باإلضافة إىل أن فصل النفايات وخصوصا املواد القابلة إلعادة 
التدوير تقلل كمية الق¥مة وبالتايل تقليل أجور نقل الق¥مة وهذا يعترب 

بكل األحوال مفيداً للبيئة وجيداً لتوفÑ املال.

الجهة املسؤولة
مسؤول االتصال واملسؤول عن هذه املعلومات : هيئة مجتمع االقتصاد 

( LAGHW Nds e. V.) املنزيل يف والية ساكسونيا السفىل
هي إحدى الجمعيات واملنظ¥ت املحلية يف والية ساكسونيا السفىل حيث 

تقوم بالرعاية وتقديم املشورة اإلعالمية والسياسية واألع¥ل التجارية وكذلك 
شؤون ورعاية املستهلك� يف جميع مواضيع االقتصاد املنزيل.

النارش:

WABE-Zentrum
Klaus Bahlsen

كيفية توجهات وسÑ هذا املرشوع ؟
الطبخ والتعلم املشرتك هو مبدأ املرشوع ، لذا فقد قام فريقان من الالجئ� 
القادم� من سوريا مع أخصائيي التغذية لدينا بالطبخ معاً ملدة أسبوع ، ك¥ 

كان هناك تبادل مكثف للخربات يف كل املواضيع من التسوق إىل تخزين 
األغذية وطرق الطبخ حتى فرز النفايات. وتعلّم املشاركون من بعضهم يف 
جوٍّ من املتعة واملرح فالطبخ يتجاوز الحدود . ونتيجًة لذلك فقد تم إنشاء 
هذه املادة اإلعالمية لرغبة هيئة مجتمع اإلسكان واالقتصاد املنزيل يف والية 

ساكونيا السفىل يف دعم الالجئ�  ليتمكنوا من التعامل بشكل أفضل مع 
الحياة اليومية املنزلية يف أملانيا.    

هذه املعلومات هي نتيجة للحوار ب� الثقافات حول العادات الغذائية ضمن 
سياق االقتصاد املنزيل من هيئة مجتمع االقتصاد املنزيل يف والية ساكسونيا 

السفىل وخاضع لتمويل وزارة الزراعة والتغذية وح¥ية املستهلك.
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الطهي
يوجد للطبخ الكث� من الطرق واألساليب املختلفة التي تتطلب استخدام 
الطاقة الحرارية ، ويوجد العديد من العوامل الواجب مراعاتها عند رشاء 

واستخدام أدوات املطبخ حيث يوجد بجانب املوقد والفرن مجموعة كب�ة 
ومختلفة من األدوات الكهربائية التي �كن استع�لها .

استهالك الطاقة:
تحض� الغذاء يستهلك الكث� من الطاقة ، ولكن من خالل الوعي يف استخدام 

األجهزة الخاصة بك �كنك توف� املال والطاقة وح�ية البيئة ولدينا هنا 
مثاالن:

 تسخ» البيتزا املجمدة يف الفرن يكلف ©اماً سعر البيتزا نفسها.• 
 غيل لرت من املاء عىل املوقد يكلف أك° من ¯ن لرت املاء نفسه  • 

 ويستهلك طاقة أكرب بكث� من غليه يف الغالية الكهربائية.
املوقد: �كن تحض� العديد من األطعمة عىل موقد الذي يعمل بالطاقة 

سواًء الكهربائية  أو الغاز و�كن تجهيز الطعام بعدة طرق مثل القيل 
والتحميص والطبخ والحساء ويسمى املوقد يف بعض األحيان (الفرن).

تنبيه: ال �كن إعداد الطعام عىل سطح املوقد مبارشة ألن ذلك سيتسبب 
يف تلفه ولذا يجب استخدام أواÀ وأوعية خاصة مثل املقايل والطناجر 

أو الحلل وصواÀ مقاومة للحرارة لالستخدام يف الفرن والتي �كن فيها 
خبز الكعك والبسكويت والخبز وباإلمكان أيضاً تجهيز وتحض� قطع اللحم 

الكب�ة فيها داخل الفرن.

األجهزة الصغ
ة: وتشمل مجموعة من األجهزة التي تعمل بالحرارة مثل 
منقل الشواء ومحّمص الخبز وغالية املاء وهي تستهلك الكث� من الطاقة 

ولكن غالباً ما تعمل لفرتة قص�ة.

بعد الطبخ واألكل ينتج العديد من األطباق و األواÀ و الطناجر التي 
يجب غسلها حيث �كن أن تغسل باليد أو عن طريق غسالة الصحون 

التي توفر الكث� من الوقت و التي يجب عند الغسيل بها أن ُ©لئ بالكامل 
ويتم تشغيلها عىل النظام االقتصادي فذلك يوفر يف الطاقة واملال . وهذه 

الغساالت تعمل بالطاقة الكهربائية ويستخدم فيها مسحوق تنظيف خاص 
بغساالت الصحون وملح مخصص لها . ويجب االنتباه إىل أن استخدام غسالة 
الصحون توفر يف استهالك الوقت والطاقة واملال ولكن بعض األواÀ ال ينصح 

بغسلها فيها ألنها ستكون أك° تكلفة وأقل فعاليًة مثل املقايل فال يجب 
وضعها يف غسالة الصحون.

التسوق 
كل أرسة بحاجة للمواد الغذائية ، قم برشاء املواد الغذائية الطازجة 

املتوفرة واملنتجات الغذائية التي تحتوي عىل أقل كمية من املواد املضافة ، 
فهذا صحي ألن هذه املواد الغذائية الطازجة تحتوي عىل كميات أقل من 

امللح والسكر والدهن من املواد الغذائية الجاهزة واملحفوظة. 
لح�ية املستهلك يف أملانيا يشرتط القانون وضع العالمات عىل املواد 

الغذائية ، حيث تش� إىل العديد من املعلومات حول املنتج و من خالل 
هذه العالمات �كن أن نعرف عىل سبيل املثال ما ييل:

 أين تم تجهيز وتحض� هذا املنتج ؟ • 
 ماهو سعر التعبئة للمنتج ( السعر لكل كيلو غرام ) ؟• 
 ماهي املدة الزمنية التي �كن تخزين املادة الغذائية بها وكيف تتم  • 

 عملية التخزين والحفظ ؟
 ماهي القيمة الغذائية للمنتج وهل يحتوي عىل مواد مسببة • 

 للحساسية ؟
 املنتج عضوي أو تجارة عادلة أو حالل ؟ • 

التخزين والحفظ
الخضار والفاكهة تكون رخيصة الثمن عندما تكون يف مواسمها ويجب فحصها 
قبل األكل والتحض� والتأكد من لونها ورائحتها وشكلها فبعض األغذية يجب 

حفظها يف الثالجة وبعضها اآلخر ال تحفظ فيها .

بعض املواد الغذائية �كن أن يفسد برسعة مثل الخضار والفواكه والبيض 
والحليب ومنتجات اللحوم واألس�ك.

- �كننا أيضاً معالجة املواد الغذائية لزيادة مدة الحفظ و من أهم الطرق 
للتخزين والحفظ يف املنزل  :

التربيد والتجميد, الطهي, التجفيف, التسك� ( السكر ) 

التربيد والتجميد:
يجب تخزين األطعمة بدرجة حرارة أقصاها  ( 7 ) درجات مئوية يف الثالجة 

وهذا يحفظها ملدة أطول وتشمل هذه املواد األغذية التي تحتوي عىل 
الربوت» مثل اللحوم واألس�ك والحليب ومنتجات األلبان والنقانق والبيض 
وبعض الفواكه والخرضاوات ، أما بالنسبة لبعض أصناف الخضار والفواكه 

مثل املوز والخيار والط�طم واألناناس واألفوكادو فال حاجة لحفظها يف 
الرباد.

يجب تنظيف الثالجة مرة واحدة يف الشهر عىل األقل ملنع ßو البكرتيا 
الضارة.

التجميد:
الحد األقىص للتجميد هو ( 18 ) درجة مئوية تحت الصفر ويف حالة األغذية 

�كن أن ©تد فرتة الصالحية ملدة تصل إىل العام و�كن أيضاً رشاء األغذية 
املجمدة الجاهزة.

الق�مة والتخلص منها
يف كل أرسة ومنزل يوجد ق�مة ومخلفات ، عىل سبيل املثال يوجد بقايا 
الطعام والعلب ومغلفات املواد الغذائية واألجهزة التالفة ، إن التخلص 

من الق�مة يكلّف وقتاً وماالً ولذا فإن تقليص كمية الق�مة هو أمر جيّد 
لح�ية البيئة وتوف� النقود.

التخلص من النفايات:
يوجد يف أملانيا نظام للتخلص من النفايات وهو يشمل النفايات املتبقية 

واملواد القابلة إلعادة التدوير ( الزجاج واملغلفات البالستيكية والس�د ) 
وعىل سبيل املثال من املمكن أن تكون مقاعد الحدائق البالستيكية 

مصنوعة من البالستيك القديم املعاد تدويره.

كيف يتم التخلص من النفايات:
 يتم ذلك من خالل نقل املواد والنفايات املتبقية وبعض النفايات الثقيلة 

، وهناك صناديق للنفايات التي يعاد تدويرها يف كل بيت وتختلف أجور 
نقل نفايات كل بيت بحسب اختالف حجم الحاوية وحجم املحتوى من 

النفايات. لذا يجب تجميع النفايات وتقليلها وفصل املواد القابلة للتدوير 
فذلك يوفر املال ويحمي البيئة وخصوصاً النفايات كالزجاج والورق 

القديم والكرتون والنفايات الخطرة مثل البطاريات واألصباغ والدهانات 
التي يجب تجميعها يف مكان واحد ، اما بالنسبة لألجهزة الكب�ة واألثاث 
القديم �كن نقلها والتخلص منها عن طريق طلب خدمة جمع النفايات.

فصل الق�مة:
هناك أنظمة فصل مختلفة يف أملانيا للق�مة حسب املدينة ويتم وضعها يف 
حاويات أو أكياس و�كن أخذ معلومات فصل الق�مة من إدارة املدينة أو 

البلدية.

مثال لفصل الق�مة يف مدينة أوسنابروك

املغلفات والعبوات البالستيكية- لوحات القصدير 
واألملنيوم – علب املرشوبات الكرتونية – ويوجد 

عىل جميع هذه املغلفات نقطة خرضاء

األكياس الصفراء 
أو الحاويات 

الصفراء

الورق والكرتون والصحف والصناديق الكرتونية الحاويات الزرقاء

الفاكهة والخرضوات والنفايات العضوية وبقايا 
التدخ» والقطران ونفايات الحديقة وال يجب وضع 

األكياس البالستيكية يف هذه الحاويات

حاويات املواد 
العضوية

كل النفايات األخرى تصنف يف خانة النفايات املتبقية 
ويتم وضعها يف حاوية سوداء أو رمادية.

الحاويات 
السوداء

كل النفايات األخرى تصنف يف خانة النفايات املتبقية 
ويتم وضعها يف حاوية سوداء أو رمادية.

النفايات الخطرة

األثاث – األجهزة الضخمة النفايات الضخمة

ساعات العمل لدى املتاجر مختلفة، ويف بعض األحيان يكون الطريق بعيداً 
نوعاً ما وهنا �كن التفك� إذا ما كان هناك إمكانية للذهاب مع آخرين 

للتسوق فهذا يوفر الوقت واملال ويوفر أيضاً إمكانية التعرف عىل اآلخرين 
وتحس» العالقات.

 املنتجات املربدة واملجمدة �كن أن تفسد عندما ال يتم تربيدها مرة 
أخرى أو استهالكها لذا فمن املهم جداً تعبئتها وتغليفها بشكل جيد 

ونقلها برسعة إىل املنزل.

هناك العديد من محالت بيع املواد الغذائية يف أملانيا: 

 حيث يوجد خيارات واسعة واألسعار تكون مختلفة من مكان آلخر • 
 ومن مادة ألخرى حسب السوبر ماركت.

 مخازن املواد العضوية واألغذية الصحية : وهنا نجد األغذية  • 
 الصحية واملواد الغذائية العضوية. 

 متاجر املزرعة : و�كن يف هذه املتاجر رشاء املنتجات الغذائية  • 
 الطازجة من املزارع بشكل مبارش.

 متاجر منظمة ( التافل ) واملنظ�ت اإلنسانية األخرى : وهي توفر  • 
 املواد الغذائية مجاناً للمحتاج».

منذ سن» عديدة تعترب أملانيا دولة هجرة وفيها وافدين من بالد عديدة 
ولذا يوجد فيها العديد من املحالت واملتاجر الغذائية التي تحتوي عىل 

أغذية من بلدان عديدة.

طريقة الدفع : يف أملانيا �كن الدفع نقداً يف أي مكان أو ببطاقة السحب 
اآليل وبطاقة اإلئت�ن ويف بعض األحيان يتطلب الدفع ببطاقة السحب 
اآليل واإلئت�ن أن يتجاوز مبلغ الرشاء حداً معيناً أو قد يفرض رسوماً 

إضافية عىل الرشاء ببطاقة اإلئت�ن ويفضل السؤال عن ذلك قبل الرشاء 
والدفع. 

الطهي الرسيع:
بهذه الطريقة �كن أن نقوم بطهي املنتجات الغذائية الطازجة ومن ثم 

حفظها يف عبوات زجاجية محكمة اإلغالق وهي طريقة جيدة لحفظ 
الخرضوات والفواكه يف موسمها وغ� مكلفة بنفس الوقت.

التجفيف:
�كن أيضاً حفظ الغذاء بالتجفيف وهو أيضاً يستخدم مع املواد الغذائية 

الطازجة ويتم التجفيف باستخدام الفرن عىل درجة حرارة ب» (60 ، 80)      
درجة مئوية وهي الطريقة األفضل ، أو عن طريق جهاز تجفيف خاص وهذه 

الطريقة مناسبة جداً للفطر واملرشوم والفواكه.

الحفظ بالسكر:
©ّكن طريقة الحفظ بالسكر مع كل أنواع الفواكه من زيادة فرتة الحفظ 

والتخزين ويتم ذلك بعمل الهالم والخشاف واملربيات وتتوفر وصفات صناعة 
هذه املنتجات يف العديد من كتب الطبخ واملواقع اإللكرتونية.

نصيحة
 ( مستويات استهالك الطاقة )

هناك نظام جديد يف أملانيا عند رشاء 
األجهزة الكهربائية �كنك من خالله 
معرفة استهالك الجهاز للطاقة عن 

طريق لصاقة توضع عىل الجهاز عليها 
إشارات ، فمثالً إشارة (A) تدل عىل 
استهالك الطاقة منخفض للجهاز أما 
العالمات ب» (B) و (G) فهي تدل 
عىل استهالك الطاقة مرتفع ويجب 

أن نعلم ذلك قبل الرشاء فقد يحدث 
أن تكون أسعار األجهزة رخيصة لكن 
كلفة تشغيها من الطاقة عالية ولذلك 

يجب االنتباه. 

شعار النقطة الخرضاء: 

هذا الشعار يتم وضعه عىل 

جميع املواد الفابلة إلعادة 

التدوير.

شعار العبوات املرتجعة: 

 
يوجد أيضاً نظام العبوات املرتجعة وهو مستخدم مع الكث

من العبوات الزجاجية والزجاجات البالستيكية حيث تعترب 

³ثابة وديعة ²كن الحصول عليها عند تسليم العبوة مرة 

أخرى حيث يتم وضع عالمة مرتجع عليها وتراوح قيمة 

العبوة ب¸ 0,8 و 0,15 سنت للعبوات التي تستخدم 

أكº من مرة و 0،25  سنت للزجاجات البالستيكية والتي 

تستخدم مرة واحدة فقط.


