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 3الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 حساسیة الطعام وعدم تحّمل الطعام
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 1صحیفة الحقائق 

فول الصویا، وبذور معلومات عن: الفول السوداني/الفستق، والمكسرات، والبیض، والسمك، والقِشریات، والحلیب، و
 الغلوتین، والكبریتیت. -السمسم، والترمس، والحبوب 

 ما ھي حساسیة الطعام؟
حساسیة الطعام ھي تفاعل لجھاز المناعة مع أحد البروتینات الغذائیة والتي یعتبرھا جسم الشخص شیئاً ضاراً. بعد التعّرض 

ي في سى ردود فعل تحسسیة. ویمكن أن یحدث التفاعل التحسّ للبروتین، یمكن أن یؤدي االحتكاك أو االستھالك اإلضافي إل
 غضون دقائق أو ساعات بعد تناول المواد الُمسّببة للحساسیة.

) ھي الُمسّبب الُمعتاد لحساسیة الطعام، والتي یمكن أن یؤّكدھا E) (الغلوبولین المناعي IgEُتعّد األجسام المضادة من نوع (
الغذائیة  مع البروتیناتبسبب تفاعل  Eساسیة الطعام التي ال ترتبط بالغلوبولین المناعي أحد األطباء المؤھلین. وتحدث ح

الذي ینطوي على أجزاء أخرى من الجھاز المناعي. ویمكن أن یتأخر ظھور ردود الفعل على الحساسیة التي ال ترتبط 
 معاء مثل القيء واالنتفاخ واإلسھال. بعد تناول الطعام وعادة ما تتضمن أعراض تتعلّق باأل Eبالغلوبولین المناعي 

والتي ال  Eقد یعاني الشخص من حساسیة تجاه طعام واحد أو عدة أطعمة، بما في ذلك تلك التي ترتبط بالغلوبولین المناعي 
 ، ویجب علیھ تجّنب بعض األطعمة والمكّونات لمنع التفاعالت التحسسیة. Eترتبط بالغلوبولین المناعي 

 حساسیة الطعام؟ما مدى شیوع 
وتظھر حساسیة الطعام لدى حوالي  .یعاني عدد قلیل من السكان من حساسیة الطعام ولكنھا أصبحت أكثر شیوعاً في أسترالیا

بین  1شخص بالغ. 50طفل وشخص بالغ واحد من كل  20أطفال صغار، وطفل واحد من كل  10طفل صغیر واحد من كل 
معدل األشخاص الذین دخلوا إلى المستشفیات في والیة فیكتوریا بسبب ، زاد 2017-2016و 2013-2012األعوام 

 2في المئة سنویاً. 15سیة الشدیدة بنسبة التفاعالت التحسّ 

وقد یتغلّب األطفال على حساسیة الطعام بمرور الوقت؛ ولكن یقّل احتمال التغلّب على الحساسیة تجاه الفول السوداني/الفستق 
 والمأكوالت البحریة والتي تمیل إلى االستمرار مدى الحیاة. والمكسرات وبذور السمسم 

 سي والتأق/الحساسیة الُمفرطة؟ما ھو التفاعل التحسّ 

سي بین أعراض خفیفة إلى متوسطة، مثل الطفح الجلدي أو التوّرم أو الوخز في تتراوح األعراض الناتجة عن التفاعل التحسّ 
 الفم أو القيء أو المعاناة من آالم في البطن. 

ویمكن أن تكون بعض حساسیات الطعام شدیدة، ویمكن أن تشّكل بعض التفاعالت التحسسیة خطراً على الحیاة أو قد تكون 
 دة للحیاة بالتأق/الحساسیة الُمفرطة. ممیتة. وُتعرف ھذه التفاعالت الُمھد

                                                                    
1 Safer Victoria Victoria 2019  للتأق/الحساسیة الُمفرطة: تحسین كیفیة عالج البالغین الذین یعانون من الحساسیة معیار الرعایة السریریة

 المفرطة في فیكتوریا، حكومة والیة فیكتوریا، ملبورن.
2 Safer Victoria Victoria 2019، ةمعیار الرعایة السریریة للتأق/الحساسیة الُمفرطة: تحسین كیفیة عالج البالغین الذین یعانون من الحساسی 

 المفرطة في فیكتوریا، حكومة والیة فیكتوریا، ملبورن.



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 4الصفحة 

 ؟امما ھي حالة عدم تحّمل الطع
 عدم تحّمل الطعام ھو رد فعل غیر مریح تجاه طعام معّین أو مادة كیمیائیة أو مكّون وھو لیس لھ عالقة بالجھاز المناعي.

رة ت والفركتوز (سكر الفاكھة) والخمیوتشمل حاالت عدم تحّمل الطعام الشائعة عدم تحّمل الالكتوز (سكر الحلیب) والكبریتی
 ). MSGوجلوتومات أحادي الصودیوم (

یمكن أن تكون حالة عدم تحّمل الطعام شدیدة ویمكن أن تسّبب انزعاجاً شدیداً ولكّنھا ال تسّبب التأق/الحساسیة الُمفرطة. 
 ل تحّسسي لدى البعض اآلخر.واألطعمة التي تسّبب حالة عدم تحّمل الطعام لدى بعض األشخاص قد تؤدي إلى تفاع

  



 

 5الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 قانون األطعمة ومسؤولیات المصالح التجاریة
 3للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 2صحیفة الحقائق 

معلومات عن: الفول السوداني/الفستق، والمكسرات، والبیض، والسمك، والقِشریات، والحلیب، وفول الصویا، وبذور 
 .الغلوتین، والكبریتیت -السمسم، والترمس، والحبوب 

 Food Act  1984ھوتضمن قوانیننا أن الطعام الذي یتم بیعھ في أسترالیا صالح ومناسب. في فیكتوریا، القانون المعني 
 ) (القانون)، الذي ینّفذ أنظمة معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا ونیوزیلندا (األنظمة).1984(قانون المواد الغذائیة لعام 

تحّدد األنظمة المتطلّبات من المصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة لضمان أن المواد الغذائیة التي یتم بیعھا صالحة 
 لصق الغذائي الصحیح.ومناسبة وتحمل الم

 البرامج المتعلّقة بسالمة المواد الغذائیة
إن البرنامج المتعلّق بسالمة المواد الغذائیة ھو خطة مكتوبة َتِصف كیف ستدیرون المسائل المتعلّقة بسالمة المواد الغذائیة في 

برنامج متعلّق بسالمة  2والفئة  1مكان عملكم. بموجب القانون، یجب أن یكون للمنشآت التي تتعامل بالمواد الغذائیة من الفئة 
 بالحد األدنى من السجالت. 3المواد الغذائیة، ویجب أن تحتفظ المنشآت التي تتعامل بالمواد الغذائیة من الفئة 

 :من القانون أن یقوم البرنامج المتعلّق بسالمة المواد الغذائیة بـ 19Dة تتطلّب الماد

)a(  ّع حدوثھا بشكل معقول في كل عملیة یتم فیھا التعامل مع المواد تحدید، بانتظام، المخاطر الُمحتملة التي یمكن توق
 الغذائیة، والتي سوف یتم إجراؤھا، أو التي یتم إجراؤھا في المنشأة؛

)b(  تحدید، في أي خطوة من العملیة التي یتم فیھا التعامل مع المواد الغذائیة، یمكن السیطرة على كل خطر تم تحدیده
 وابط؛ووسائل الض (a)بموجب الفقرة 

)c( توفیر المراقبة الُمنتظمة لتلك الضوابط؛ 

)d( توفیر اإلجراء التصحیحي المناسب عندما یتبّین أن كل خطر تم تحدیده بموجب الفقرة (a) لیس تحت السیطرة؛ 

)e( توفیر المراجعة الدوریة للبرنامج من ِقبل مالك المنشأة التي تتعامل بالمواد الغذائیة؛ 

)f(  بالمواد الغذائیة بتسجیل واإلحتفاظ بالسجالت المناسبة التي توضح اإلجراءات الُمتخذة قیام مالك المنشأة التي تتعامل
 للبرنامج المتعلّق بسالمة المواد الغذائیة. الُممتثلةالمتعلّقة أو 

ة لحساسیة بیوّثق البرنامج المتعلّق بسالمة المواد الغذائیة الخاص بكم كیفیة تحدید المخاطر والسیطرة علیھا (مثل المواد الُمسبّ 
 الطعام) في إنتاج وتحضیر والتعامل مع المواد الغذائیة.

 مھارة ومعرفة الشخص الذي یتعامل مع المواد الغذائیة
) أن یتمتع أي شخص یعمل في مصلحة تجاریة تبیع المواد الغذائیة ویتعامل مع المواد 3.2.2تتطلّب األنظمة (المعیار 

یتعاملون مع المواد الغذائیة، بالمھارات في المسائل المتعلّقة بسالمة ونظافة المواد  الغذائیة أو یشرف على األشخاص الذین
 بالمسائل المتعلّقة بسالمة ونظافة المواد الغذائیة التي تتناسب مع أنشطة عملھ. یجب أن یكون لدیھ المعرفةوالغذائیة. 

قانونیاً بالتأكد من أن موظفیھم یتحلّون بالمھارات والمعرفة في إن مالكي المصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة ملزمون 
 المسائل المتعلّقة بسالمة المواد الغذائیة وبأنھم قادرون على إعداد وتقدیم مواد غذائیة صالحة ومناسبة.

 وضع ملصقات على المواد الغذائیة
ائیة والمعلومات التي یجب أن تكون متوفرة عن من األنظمة متطلبات وضع ملصقات على المواد الغذ 1.2.1یحّدد المعیار 

: 3صحیفة الحقائق المواد الغذائیة المعروضة للبیع. وھذه تختلف إذا كانت المواد الغذائیة معّبأة أو غیر معّبأة. راجعوا "
 " للمزید من المعلومات.وضع ملصقات على المواد الغذائیة

                                                                    
وانین في والیة قتستند المعلومات الواردة في صحیفة الحقائق ھذه إلى المتطلّبات الرئیسیة ألنظمة معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا ونیوزیلندا وال 3

 .2019فیكتوریا، حتى آذار/مارس 



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 6الصفحة 

 حاالت التأق/الحساسیة الُمفرطة في والیة فیكتوریا اإلبالغ عن
 Victorian Public Health and، تم تقدیم قانون جدید من خالل تعدیل2018في األول من تشرین الثاني/نوفمبر 

Wellbeing Act 2008 ) ویتطلّب القانون من جمیع )2008في والیة فیكتوریا لعام العامة  والعافیةقانون الصحة .
إلى قسم الطوارئ في  شخص أيالمستشفیات في والیة فیكتوریا إبالغ دائرة الصحة والخدمات اإلنسانیة عندما یدخل 

 المستشفى وھو یعاني من الحساسیة الُمفرطة. وتحّدد عملیة اإلبالغ حاالت الحساسیة الُمفرطة الناتجة عن استھالك الطعام
ذائیة األخرى الُمسّببة للحساسیة. وتسمح عملیة اإلبالغ لدائرة الصحة والخدمات اإلنسانیة باتخاذ إجراءات والمواد غیر الغ

سریعة في حال وجود مواد ُمسّببة للحساسیة غیر ُمعلنة ُمشتبھ بھا في مواد غذائیة ُمعبأة أو سوء إدارة المواد الُمسببة 
 تبیع المواد الغذائیة. لحساسیة الطعام في أحد المصالح التجاریة التي
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 وضع الُملصقات على المواد الغذائیة
 4للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 3 صحیفة الحقائق

معلومات عن: الفول السوداني/الفستق، والمكسرات، والبیض، والسمك، والقِشریات، والحلیب، وفول الصویا، وبذور 
 .الكبریتیت، والغلوتین -السمسم، والترمس، والحبوب 

من أنظمة معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا ونیوزیلندا (األنظمة) متطلبات وضع ُملصقات على المواد  1.2.1یحّدد المعیار 
الغذائیة والمعلومات التي یجب أن تكون متوفرة عن المواد الغذائیة المعروضة للبیع. وھذه تختلف إذا كانت المواد الغذائیة 

 غیر معّبأة.معّبأة أو 

 عّبأةالمواد الغذائیة المُ 
عّبأة، عندھا یجب أن تحمل ُملصقاً. ویتم إدراج المعلومات التي یجب أن تظھر إذا كانت المواد الغذائیة المعروضة للبیع مُ 

 .1.2.1على الُملصق الغذائي في المعیار 

رتیب تنازلي للوزن الُمستخدم (یجب أن یبدأ أحد المتطلبات ھو إدراج جمیع المكّونات بوضوح على الُملصق الغذائي بت
 التصریح بالمكّون الُمستخدم بكمیة أكبر وینتھي بالمكّون الُمستخدم بكمیة أصغر).

ن أي مادة، بما في ذلك الُمضافات الغذائیة، یتم استخدامھا في تحضیر أو تصنیع أو التعامل مع المواد الغذائیة.  ویعني المكوِّ
لمكّونات دقیقة وُمفّصلة كما ینبغي للتأكد من أنھا لیست خاطئة أو ُمضلّلة أو خادعة أو من المحتمل ویجب أن تكون أسماء ا

 أن تكون ُمضلّلة أو خادعة.

ویجب أیضاً ذكر المواد المساِعدة على معالجة المواد الغذائیة التي تحتوي على ُمسببات الحساسیة على الُملصق الغذائي. 
لجة المواد الغذائیة ھي مكّونات یتم إضافتھا إلى المواد الغذائیة أثناء تحضیرھا أو التعامل معھا أو المواد المساِعدة على معا

تصنیعھا. ویمكن أن تشمل الزیوت التي یتم استخدامھا أثناء الطھي والتي قد ال تكون مكّوناً مباشراً أو الطحین الُمستخدم 
 للمساعدة في تحضیر أحد المواد الغذائیة.

 من األنظمة لصق تصریح على الملصق إذا كانت المواد الغذائیة تحتوي على: 1.2.3المعیار یتطلّب 

 ملغ/كغ) 10(≥ ملیغرام لكل كیلوغرام أو أكثر  10بتركیز  ةالكبریتیت الُمضاف •
الت وھي القمح والجاودار والشعیر والشوفان والحنطة بما في ذلك السال -الحبوب التي تحتوي على الغلوتین ومنتجاتھ  •

 المھّجنة.
 الِقشریات •
 البیض •
 السمك •
 الحلیب •
 الفول السوداني/الفستق •
 فول الصویا •
 حبوب السمسم •
 المكسرات (وھي ال تشمل جوز الھند) •
 الترمس. •

                                                                    
انون المواد وقحیفة الحقائق ھذه إلى المتطلّبات الرئیسیة ألنظمة معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا ونیوزیلندا تستند المعلومات الواردة في ص 4

 .2019، كما ھي في آذار/مارس 1984الغذائیة لعام 



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 8الصفحة 

 عّبأةالمواد الغذائیة غیر المُ 
المواد الغذائیة عندما ال یكون من المطلوب وضع ملصق على أحد المواد الغذائیة المعروضة للبیع (على سبیل المثال، 

المصنوعة والمعّبأة في مكان بیعھا، أو تلك التي یتم تعبئتھا في حضور المشتري)، عندھا یجب تقدیم المعلومات حول المنتج 
 مثل المكّونات والمواد الُمسببة للحساسیة للمشتري عند الطلب إما شفھیاً أو خطیاً.

المعاناة من حساسیة الطعام أو عدم تحّملھ)، فتقع علیكم المسؤولیة القانونیة عندما یذكر الزبون بأن لدیھ متطلّبات غذائیة (مثل 
لمساعدة الزبون من خالل تقدیم معلومات دقیقة حول محتویات األطعمة. ویجب علیكم تحدید ما إذا كانت أي مكّونات تحتوي 

ي أنھ یجب على الموظفین دائماً التشاور مع على مواد ُمسّببة للحساسیة أو قد تحتوي على مواد ُمسّببة للحساسیة. وھذا یعن
المشرف علیھم أو الشیف/الطاھي حول وجود المواد الُمسّببة للحساسیة في األطعمة المعروضة للبیع لضمان توفیر 

 المعلومات الصحیحة.

بة الیة" من المواد الُمسبإذا كانت إحدى المصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة تزعم بأن الطعام أو الوجبة الغذائیة "خ
للحساسیة أو أحد المكّونات، فیجب على المصلحة التجاریة التأكد من أن المنتج في الواقع "خاٍل" من ھذا المكّون. یجب على 

 المصلحة التجاریة أن تأخذ بعین اإلعتبار المكّونات وكیفیة التعامل مع المكّونات أو تحضیرھا.

ن الوجبة الغذائیة أو الطعام لم یتعّرضوا للتلّوث التبادلي أثناء اإلنتاج أو التحضیر عند إذا كنتم ال تستطیعون ضمان بأ
 الطلب، فیجب علیكم إعالم الزبون بذلك.

عندما ال  1984یمكن أن تتحّمل المصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة المسؤولیة بموجب قانون المواد الغذائیة لعام 
) أو عندما یتم وصف الطعام بشكل خاطئ مما یخلق انطباعاً 14روض للبیع مع طلبات المشتري (الِقسم یتوافق الطعام المع

 )10Aخاطئاً حول طبیعة أو مواد الطعام (وھذا یشمل اإلعالنات) (الِقسم 

  



 

 9الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 الفول السوداني/الفستق والمكسرات ومنتجاتھم
 الغذائیةللمصالح التجاریة التي تبیع المواد  4صحیفة الحقائق 

 معلومات حول: الفول السوداني/الفستق والمكسرات.

على الرغم من اسمھ، غیر أن الفول السوداني/الفستق لیس من المكسرات. بل ھو جزء من عائلة البقولیات، والتي تشمل 
لفول أیضاً البازالء والفاصولیا والعدس وفول الصویا والترمس. ویمكن لألشخاص الذین یعانون من حساسیة من ا

 السوداني/الفستق أن یكون لدیھم حساسیة من المكسرات أیضاً والعكس صحیح.

في بعض األحیان یتم تخزین الفول السوداني/الفستق بالقرب من المكسرات، وقد یحتّك بالمكسرات عند خط التجمیع، أو قد 
یعانون من الحساسیة من الفول یتم معالجتھ مع المكسرات، وقد یحدث التلّوث التبادلي. بالنسبة لألشخاص الذین 

السوداني/الفستق، فإن العادة األكثر أماناً ھي تجّنب جمیع أنواع المكسرات. ویجب على األشخاص الذین یعانون من 
الحساسیة من المكسرات تجّنب الفول السوداني/الفستق لنفس السبب. ویجب أیضاً تجّنب األطعمة الُمعّدة تجاریاً ما لم یكن 

 صلحة التجاریة أن تؤّكد بثقة عدم وجود بروتین الفول السوداني/الفستق أو المكسرات في الطعام المعروض للبیع.بإمكان الم

یجب أن تكونوا دائماً حذرین وأن تتحققوا من الُملصق الغذائي بانتظام لتحدید وجود الفول السوداني/الفستق أو المكسرات 
في طعامكم. ھناك مجموعة متنّوعة من المكسرات، لذلك من المھم تحدید نوع ومنتجاتھا في طعامكم والمكّونات المستخدمة 

 المكسرات، حیثما أمكن ذلك.

 ماذا عن جوز الھند؟
على الرغم من أن اسم جوز الھند یحتوي على كلمة "جوز"، إال أن جوز الھند ال یرتبط بالمكسرات أو الفول 

 السوداني/الفستق.

األشخاص الذین لدیھم حساسیة من الفول السوداني/الفستق أو المكسرات تناول جوز الھند (ما لم ال یزال بإمكان العدید من 
 یقل لھم طبیبھم بعدم القیام بذلك). الحساسیة تجاه جوز الھند غیر شائعة، على الرغم من أن بعض األشخاص قد یعانوا منھا.

 /الفستق ما یلي:تتضّمن بعض األطعمة التي یمكن أن تحتوي على الفول السوداني

 وجبات الطعام اآلسیوي •
 السلع المخبوزة •
 البسكویت (الحلو أو الجاف) •
 المرق (مكعبات المرقة) •
 حبوب اإلفطار •
 الكیكات/الكعكات •
 الشوكوالتة •
 النوجا •
 ألواح األطعمة الصحیة •
 البروتین النباتي الُمنحّل بالماء •
 المثلّجات/أیس كریم •
 الكباب •
 المرصبان •
 المیوزلي •
 الطبیعیةالُمنّكھات  •
 سلع المعجنات •
 زبدة الفول السوداني/الفستق •
 زیت الفول السوداني/الفستق (زیت أراكیس). •
 برالین •



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 10الصفحة 

 الصلصات (مثل جادو جادو، والبیستو، والساتاي) •
 الحساء/الشوربة •
 صلصة السباغیتي •
 رقائق السبرنغ رول •
 الوجبات النباتیة •
 الزیت النباتي •
 ونتون. •

 تشمل المكسرات:

 اللوز •
 البرازیليالجوز  •
 الكاجو •
 الكستناء •
 البندق •
 المكادیمیا •
 جوز البّقان •
 الصنوبر •
 الفستق الحلبي •
 جوز الشیا •
 الجوز. •

 تتضّمن بعض األطعمة التي یمكن أن تحتوي على المكسرات ما یلي:

 أماریتو (لیكور اللوز) •
 وجبات الطعام اآلسیوي •
 البسكویت (الحلو والجاف) •
 حبوب اإلفطار •
 الكیكات/الكعكات •
 التةالشوكو •
 الشوكوالتة التي یمكن دھنھا •
 فرانجیلیكو (لیكور البندق) •
 صلصة اللحم •
 ألواح األطعمة الصحیة •
 المثلّجات/أیس كریم •
 المرصبان •
 المیوزلي •
 النوجا •
 برالین •
 الصلصات (مثل البیستو). •

 الحقائق ھذه كدلیل فقط.ھام: القوائم أعاله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة 

  



 

 11الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 البیض ومنتجات البیض
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 5صحیفة الوقائع 

 معلومات عن: البیض.

على الرغم من االعتقاد السائد، فإن بروتین البیض یحتوي على أقل كمیة مطلوبة إلحداث تفاعالت تحّسسیة مقارنة مع المواد 
الطعام األخرى. معظم األشخاص الذین لدیھم حساسیة من بیض الدجاج لدیھم أیضاً حساسیة من البروتینات الُمسببة لحساسیة 

 المماثلة الموجودة في بیض الطیور األخرى، مثل بیض البط، ویجب أال یستھلكوا أي نوع من البیض.

وجود البیض أو منتجات البیض في طعامكم یجب أن تكونوا دائماً حذرین وأن تتحققوا من الُملصق الغذائي بانتظام لتحدید 
 والمكّونات المستخدمة في طعامكم.

 یتم تصنیف البیض ومنتجات البیض على النحو التالي:

• albumen/albumin (الزالل) 
• albuminate (األلبومین) 
• egg lecithin (لیسیثین البیض) 
• egg powder (مسحوق البیض) 
• egg solids (جوامد البیض) 
• egg white یاض البیض)(ب 
• egg yolk (صفار البیض) 
• globulin (الجلوبیولین) 
• livetin (لیفتین) 
• lysozyme  (أنزیم مصنوع من بیاض البیض) (اللیزوزیم) 
• ovalbumin (ألبومین البیض) 
• ovomucin (أُوفُوموسین) 
• ovomucoid (ُمخاطاني البیض) 
• ovovitellin (فیتیلین) 
• silici (السیلیسي) 
• vitellin )(الفیتلین 
 البیضة الكاملة. •

 تتضّمن بعض األطعمة التي یمكن أن تحتوي على البیض ما یلي:

 خبز اللوز •
 العجین السائل (الفطائر، البیكلیت) •
 البسكویت •
 البریوش •
 خلطات الكیك/الكعك •
 عجینة الشو (عجینة یصنع منھا اإلكلیر) •
 شوربة صافیة  •
 وبارمیجانا)المنتجات الُمغلّفة بفتات الخبز (لحوم الضلع،  •
 الكسترد •
 خلطات الحلویات •
 دونات •
 التتبیالت/الصلصة المرتكزة على البیض (األیولي، والمایونیز، والرز) •
 نودلز البیض •



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 12الصفحة 

 الصلصات المرتكزة على البیض (ھولندیز، والبیرنیز) •
 الخبز اإلفرنجي أو المعجنات الُمغطاة بطبقة المعة •
 لحمالھامبرغر، وریسولز/الكفتة، ومیتلوف/رغیف ال •
 اللحوم الھالمیة •
 حلوى المعكرون •
 المشروبات المصنوعة من المولت •
 مارشمالو/حلوى الخطمي •
 المرینغ/بافلوفا •
 الموس •
 العجة •
 البودینغ •
 الكیش •
 النقانق •
 قطع الكیك (ھادجھوغ/قطع الشوكوالتة والبسكویت وقطع الكیك باللیمون) •
 السوفلیھ/النفیخة •
 بسكویتات الوفل •
 الخمور/النبیذ (مختارة). •

 ھام: القوائم أعاله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة الحقائق ھذه كدلیل فقط.

  



 

 13الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 األسماك والقِشریات ومنتجاتھا
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 6صحیفة الحقائق 

 معلومات عن: األسماك والقِشریات.

بالحساسیة بین األسماك والِقشریات (والتي ُیشار إلیھا أحیاناً باسم المحار)، وتفصل األنظمة أیضاً بین یمّیز المتخّصصون 
 ھذه المواد الُمسببة للحساسیة.

 تشمل المجموعات الرئیسیة لألسماك والِقشریات التي یمكن أن تؤدي إلى تفاعالت تحسسیة ما یلي:

األسماك الحرشفیة أو ذات الزعانف (على سبیل المثال، السلمون، والقد، واألسقمري، والسردین، والرنجة، واألنشوفة،  •
 والتونة، والتراوت، والحدوق، والجندوري)

 الِقشریات (مثل الجمبري/القریدس، والروبیان، والكركند، والسلطعون، وجراد المیاه العزبة، والیابیس، والمارون) •
 یات (على سبیل المثال، المحارات الصدفیة، واألبالوني/أذن البحر، والجندولفي والمحار، وبلح البحر)الرخو •
 رأسیات القدم (مثل األخطبوط والحّبار والسبیدج والكاالماري) •
 بطنیات القدم (مثل البزاقات البحریة والقواقع). •

ات أو المأكوالت البحریة أو عدم تحملھا، فمن المھم أن تسألوا إذا قال أحد الزبائن أن لدیھ حساسیة تجاه األسماك أو الِقشری
 عن نوع األطعمة البحریة التي لدیھ حساسیة تجاھھا.

إن الروائح الناجمة عن طھي األسماك أو الِقشریات وحدھا قد تؤدي إلى تعّرض بعض الزبائن الذین یعانون من حساسیة 
 .بالغة لتفاعل تحّسسي

ذرین وأن تتحققوا من الُملصق الغذائي بانتظام لتحدید وجود األسماك أو الِقشریات ومنتجاتھا في یجب أن تكونوا دائماً ح
 طعامكم والمكّونات المستخدمة في طعامكم.

 تتضّمن بعض األطعمة التي یمكن أن تحتوي على األسماك والقِشریات ما یلي:

 الوجبات واألطعمة اآلسیویة •
 البالشان (معجون الجمبري/القریدس) •
 البویالبیس/حساء السمك •
 تتبیلة/صلصة سلطة السیزر •
 زیت كبد سمك القد •
 صلصة السمك •
 فوریكاكي •
 الجیالتین •
 الكسا أو معجون الكسا •
 نام بال (صلصة السمك التایالندیة) •
 صلصة المحار •
 البسكویت الھش المصنوع من الجمبري/القریدس •
 الساشیمي أو السوشي •
 ي، وأصابع السلطعون)المأكوالت البحریة الُمصّنعة (السوریم •
 تمبورا •
 توم یام أو معجونة توم یم •
 صلصة ویرشستر •

 

 



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 14الصفحة 

 تتضّمن المضافات الغذائیة التي یمكن أن تحتوي على األسماك والِقشریات ما یلي:

• 400 Alginic acid (حمض الجنیك) 
• 401 Sodium alginate (ألجینات الصودیوم) 
• 402 Potassium alginate (ألجینات البوتاسیوم) 
• 403 Ammonium alginate (ألجینات األمونیوم) 
• 404 Calcium alginate (ألجینات الكلسیوم) 
• 405 Propylene glycol alginate (ألجینات البروبیلین جلیكول) 
• 406 Agar (أجار) 
• 407 Carrageenan (كاراجینان) 
• 631 Disodium-5’-inosinate إینوزینات).-5'-(ثنائي الصودیوم 

 اله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة الحقائق ھذه كدلیل فقط.ھام: القوائم أع

  



 

 15الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 الحلیب ومنتجات الحلیب
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 7صحیفة الحقائق 

 معلومات عن: الحلیب.

تحتوي مجموعة متنّوعة من األطعمة على الحلیب ومنتجات الحلیب ویتم استخدام الحلیب ومنتجاتھ أحیاناً كمكّون في بعض 
المنتجات التي ال ترتكز على مشتقات الحلیب (على سبیل المثال، مسحوق حلیب جوز الھند). یعاني بعض األشخاص من 

المھم التمییز بین األشخاص الذین یعانون من حالة عدم  ومنلحساسیة منھ. حالة عدم تحّمل الحلیب، ولكنھم ال یعانون من ا
 تحّمل مادة الالكتوز وأولئك الذین یعانون من حساسیة تجاه بروتین الحلیب.

 ما ھو الالكتوز؟
لذي ا الالكتوز ھو السكر الطبیعي الموجود في الحلیب؛ وھو موجود في منتجات الحلیب بكمیات مختلفة. ال یستطیع الشخص

تكون أعراض عدم تحمل وقد یعاني من حالة عدم تحّمل الالكتوز ھضمھ بسبب نقص أنزیم الالكتاز في أمعائھ الدقیقة. 
 الالكتوز مشابھة ألعراض الحساسیة من الحلیب ولكنھا ال تسّبب التأق/الحساسیة الُمفرطة.

ظام لتحدید وجود الحلیب أو منتجات الحلیب في طعامكم یجب أن تكونوا دائماً حذرین وأن تتحققوا من الُملصق الغذائي بانت
 والمكّونات المستخدمة في طعامكم.

 ویتم تصنیف بعض منتجات الحلیب والحلیب على النحو التالي:

• beverage whitener (مبّیض المشروبات) 
• caseinate/casein (الكازینات/الكازین) 
• milk powder (الحلیب الُمجفّف) 
• milk solids مد الحلیب)(جوا 
• skim milk powder (الحلیب الُمجّفف الخالي من الدسم) 
• whey (مصل الحلیب) 
• whey powder (مصل الحلیب الُمجّفف) 

 تشمل بعض المنتجات الغذائیة الُمشتقة من الحلیب أو منتجات الحلیب ما یلي:
 الزبدة •
 َمِخیض الحلیب •
 الجبن •
 الجبن الذي یمكن دھنھ •
 رجبن كوتاج/الجبن المتخثّ  •
 الكریم •
 كریم فریش (الكریمة الطازجة أو الطریة) •
 الحلیب المبخر/المكثف المحلّى •
 جیالتو •
 السمن •
 المثلّجات/أیس كریم •
 حلیب األطفال الصناعي/فورموال •
 مشروبات الحلیب (الشوكوالتة الساخنة، ومیلك شایك، وبعض المشروبات بطعم القھوة) •
 القشدة الحامضة •
 اللبن/الزبادي. •

 



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 16الصفحة 

 األطعمة التي یمكن أن تحتوي على منتجات الحلیب ما یلي:تتضّمن بعض 

 مبّیض المشروبات •
 البسكویت •
 الشوكوالتة •
 حلیب جوز الھند أو حلیب جوز الھند الُمجّفف •
 الملّونات والمنّكھات الطبیعیة •
 األطعمة الُمغلّفة بفتات الخبز •
 صلصات الحلویات •
 عصیر/مشروبات الفاكھة •
 صلصة المعكرونة •
 عةاألطعمة الُمصنّ  •
 المارغرین/السمن النباتي  •
 الحلیب بالشوكوالتة  •
 معظم الحلویات •
 خلطات الشوربة/الحساء. •

 ھام: القوائم أعاله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة الحقائق ھذه كدلیل فقط.

  



 

 17الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 الصویا ومنتجات الصویا
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 8صحیفة الحقائق 

 معلومات عن: فول الصویا.

 فول الصویا ھو جزء من عائلة البقولیات، والتي تشمل أیضاً البازالء والفاصولیا والعدس والفول السوداني/الفستق والترمس.

یا الُمكررة بالكامل بأمان وكذلك یستطیع معظم األشخاص الذین لدیھم حساسیة من فول الصویا استھالك زیوت فول الصو
soy lecithin ) (لیسیثین الصویا)والذي یتم استخدماه عادة كمضاف غذائي بسبب خصائص االستحالب التي 322 ،(

 یتحلّى بھا.

یجب تجّنب "الزیوت الذواقة"، والتي قد تم تصنیعھا باستخدام طرق الضغط البارد أو الطارد أو البثق. "فالزیوت الذواقة" 
یست ُمكررة للغایة ویمكن أن تحتوي على محتوى بروتیني مشابھ لدقیق فول الصویا، مما یجعلھا غیر مناسبة لألشخاص ل

 الذین یعانون من حساسیة تجاه فول الصویا.

 یجب أن تكونوا دائماً حذرین وأن تتحققوا من الُملصق الغذائي بانتظام لتحدید وجود الصویا أو منتجات الصویا في طعامكم
 والمكّونات.

 تشمل بعض منتجات الصویا:

 خثار حلیب الصویا •
 ادامامي •
 البروتین النباتي الُمنحّل بالماء •
 میسو •
 علب رش الزیت •
 بعض الصلصات اآلسیویة •
 معجون فول الصویا •
 دقیق الصویا •
 بروتین الصویا •
 صلصة الصویا •
 الصویا •
 تیمبي •
 )TVPبروتین نباتي مركب ( •
 التوفو. •

 التي یمكن أن تحتوي على الصویا ما یلي:تتضّمن بعض األطعمة 

 السلع المخبوزة •
 العجین السائل •
 الخبز •
 الخرنوب •
 الحبوب •
 الشوكوالتة •
 البسكویت بالشوكوالتة •
 الحلویات •
 خلطات الحلوى •
 الحلیب الُمجّفف المصنوع من المولت •
 المارغرین/السمن النباتي •



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 18الصفحة 

 الحلیب الُمجّفف •
 الزیوت •
 النقانق •
 خبز التاكو •
 الصموغ النباتیة (مثل صمغ الزانثان). •

 ھام: القوائم أعاله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة الحقائق ھذه كدلیل فقط.

  



 

 19الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 بذور السمسم ومنتجات السمسم
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 9 صحیفة الحقائق

 السمسم.معلومات عن: بذور 

إن بذور السمسم موجودة في العدید من المنتجات الغذائیة الُمصّنعة. لدى السلع المخبوزة (خاصة المنتجات غیر المعبأة)، مثل 
الخبز، مخاطر أعلى للتلّوث التبادلي لبذور السمسم ألنھ قد یصعب السیطرة على البذور ویمكن أن تبقى على المعدات، مثل 

 خذ الحذر.الحاویات، إن لم یتم أ

یجب أن تكونوا دائماً حذرین وأن تتحققوا من الُملصق الغذائي بانتظام لتحدید وجود بذور السمسم أو منتجات بذور السمسم 
في طعامكم والمكّونات المستخدمة في طعامكم. قد یتم تعریف السمسم بأسماء أخرى في قائمة المكّونات، وبعضھا مذكور 

 أدناه.

 ومنتجات السمسم ما یلي:تشمل بذور السمسم 

• benne ((بذور بین، بنیسید) بین) 
• gingelly seeds (بذور السمسم الھندي) 
• gingelly oil (زیت السمسم الھندي) 
• gomasio/gomashio (ملح السمسم) 
• halva/halvah (الحالوة الطحینیة) 
• hommus/hummus (الحمص) 
• furikake  ((توابل یابانیة) فوركیكي) 
• sesame flour (طحین السمسم) 
• sesame oil (زیت السمسم) 
• sesamol (سیسامول) 
• sesamolina (السیسامولینا) 
• sesamum indicum (السمسم الھندي) 
• sim sim (سیم سیم) 
• tahini/tahina  (طحینة) 
• Indian til .(سمسم ھندي) 

 تتضمن بعض األطعمة التي یمكن أن تحتوي على بذور السمسم ما یلي:

 األطعمة اآلسیویة •
 منتجات المخابز •
 فتات الخبز •
 الحبوب •
 البسكویت الھش غیر الُمحلّى •
 األطعمة الُمغلّفة بفتات الخبز •
 خلطات للغمس •
 التتبیالت/الصلصة •
 األعشاب •
 المارغرین/السمن النباتي •
 خلطات النقع/تتبیالت اللحوم •
 أطعمة شرق أوسطیة •
 ألواح األطعمة الصحیة •
 باتیھ •



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 20الصفحة 

 بریتزیل (قطع البسكویت الُمملّحة) •
 اللحوم الُمصّنعة والنقانق •
 التوابل •
 الحساء/الشوربة •
 خلطات التوابل (مثل الدقھ) •
 األطعمة التي یمكن دھنھا •
 تیمبي •
 البرغر النباتي •
 الزیت النباتي. •

 ھام: القوائم أعاله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة الحقائق ھذه كدلیل فقط.

  



 

 21الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 ومنتجات الترمسالترمس 
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 10صحیفة الحقائق 

 معلومات عن: الترمس.

ینتمي الترمس إلى عائلة البقولیات مثل البازالء والفاصولیاء/الفول وفول الصویا والفول السوداني/الفستق. ویمكن استخدام 
الترمس، ومنتجاتھ مثل دقیق الترمس، بشكل شائع في مجموعة واسعة من األطعمة مثل الخبز وخلطات الخبز 

سبة عالیة من البروتین ویمكن استخدامھ إلضافة ُبْنیة وقوام . یحتوي الترمس على نومدّورةوالمافین/فطیرة مسطحة 
 لألطعمة. والترمس بطبیعتھ خالي من الغلوتین ویمكن استخدامھ كبدیل لدقیق القمح أو دقیق آخر یحتوي على الغلوتین.

متكم ات الترمس في أطعیجب أن تكونوا دائماً حذرین وأن تتحققوا من الُملصق الغذائي بانتظام لتحدید وجود الترمس أو منتج
 والمكّونات المستخدمة في طعامكم.

 یتم تصنیف بعض منتجات الترمس والترمس على النحو التالي:

• lupin (الترمس) 
• lupin bran/fibre (نخالة/ألیاف الترمس) 
• lupin flakes (رقائق الترمس) 
• lupin flour (دقیق الترمس) 
• lupin kernel (بذور الترمس) 
• lupine (نبتة الترمس) 
• lupini bean (حبوب الترمس) 
• lupinus (نبتة الترمس) 
• white lupin or lupinus albus (الترمس األبیض أو ترمس ألبوس) 
• yellow lupin or lupinus luteus .(الترمس األصفر أو ترمس لوتوس) 

 تتضّمن بعض األطعمة التي یمكن أن تحتوي على الترمس ما یلي:

 ) ومدّورةزة (الخبز والمافین/فطیرة مسطحة المنتجات المخبو •
 األطعمة الُمغلّفة بالعجین السائل •
 البسكویت •
 الحبوب •
 التوابل •
 الحلویات •
 األطعمة سھلة التحضیر •
 الكریمات •
 الكریب •
 األطعمة الُمغلّفة بفتات الخبز •
 المنتجات الخالیة من الغلوتین •
 میسو •
 النودلز •
 تیمبي •
 التوفو •
 النقانق •
 الرقائق/وایفر •
 بسكویتات الوفل •
 اللبن/الزبادي. •



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 22الصفحة 

 ھام: القوائم أعاله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة الحقائق ھذه كدلیل فقط.

  



 

 23الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 الحبوب التي تحتوي على الغلوتین
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 11صحیفة الحقائق 

 الغلوتین. -معلومات عن: الحبوب 

 الغلوتین ھو البروتین الرئیسي الموجود في منتجات الحبوب مثل القمح والجاودار والشعیر والشوفان والحنطة.

تقّبل الغلوتین". یعاني ما یقّدر بنحو واحد من  عدمیسّمى مرض االضطرابات الھضمیة أیضاً "بعدم تحّمل الغلوتین" أو "
ال یستطیع األشخاص الذین یعانون من مرض االضطرابات  5أسترالي من مرض االضطرابات الھضمیة. 70أصل 

الھضمیة على ھضم الغلوتین، وإذا تم استھالكھ، فھو یمكن أن یتسبب في تلف بطانة األمعاء الدقیقة. وتشمل األعراض عادًة 
 ّبب التأق/الحساسیة الُمفرطة.القناة الھضمیة، مثل القيء واالنتفاخ واإلسھال، ولكنھا ال تس

 العالج الوحید لمرض االضطرابات الھضمیة ھو اتباع نظام غذائي صارم خاٍل من الغلوتین مدى الحیاة.

 " (المنتجات الخالیة من الغلوتین)؟gluten-freeما ھو "
ت التي ال ونیوزیلندا على أنھا المنتجایتم تعریف المنتجات الخالیة من الغلوتین في أنظمة معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا 

تحتوي على الغلوتین الذي یمكن الكشف عنھ (باستخدام طرق االختبار الحالیة). وھذا یعني أن الشركات التي تنتج المنتجات 
الغذائیة  دالخالیة من الغلوتین یجب أن تتخذ جمیع االحتیاطات الالزمة لتجّنب التلّوث التبادلي خالل جمیع مراحل إعداد الموا

، بما في ذلك مراجعة ملصقات المكّونات بشكل شامل بانتظام للتأكد من عدم وجود مصادر الغلوتین وضمان عدم وتقدیمھا
 تغّیر المكّونات.

 تتضمن بعض المكّونات التي تحتوي على الغلوتین ما یلي:

 بایكینغ باودر •
 )سیریالحبوب اإلفطار ( •
 برغل •
 دقیق الذرة (ُمحّضر) •
 القمح المجروش الُمشتق من المولت •
 ماتزو (خبز فطیر) •
 الشوفان المجروش •
 الجاودار •
 السمید •
 صلصة الصویا (من القمح). •

 تتضّمن بعض األطعمة التي یمكن أن تحتوي على الغلوتین ما یلي:

 العجین السائل لقلي األطعمة •
 البسكویت •
 الخبز •
 الكیكات/الكعكات •
 الطاجن •
 الحلویات •
 المنتجات الُمغلّفة بفتات الخبز (لحوم الضلع، وبارمیجانا) •
 األطعمة المكسوة بالخلیط الُمتفتت •
 الكسترد •
 الجبن المبشور •

                                                                    
5 Coeliac Australia Coeliac Disease >rg.auhttps://www.coeliac.o 2019/>، تم االطالع علیھ في آذار/مارس. 

https://www.coeliac.org.au/


 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 24الصفحة 

 النوكي •
 صلصة اللحم •
 الھامبرغر، وریسولز/الكفتة، ومیتلوف/رغیف اللحم •
 خلیط السكر البودرة •
 خل الشعیر •
 النودلز •
 الفطائر •
 المعكرونة •
 بوسة، ودیم سیمز)المعجنات (سبرینغ رولز، وسم •
 أصناف المعجنات •
 حشوات الفطیرة •
 الخبز العربي •
 اللحوم الُمصّنعة (اللحوم الجاھزة والنقانق) •
 البودینغ •
 الصلصات •
 سكونز (كعك مسّطح) •
 السكوتش والویسكي •
 الحساء/الشوربات •
 الحشوة (في اللحوم المشویة) •
 بسكویتات الوفل •
 الخبز الُمسّطح (روتي، وبوریتو). •

 أعاله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة الحقائق ھذه كدلیل فقط. ھام: القوائم

  



 

 25الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 ملغ/كغ أو أكثر)10الكبریتیت الُمضافة (
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 12صحیفة الحقائق 

 معلومات عن: الكبریتیت.

ى في الحفاظ على الطعام ومنع التفاعالت التي تحّولھ إلى اللون البني. وتؤدي الكبریتیت إل تتمثل الوظیفة الرئیسیة للكبریتیت
إبطاء الكائنات الحّیة الدقیقة التي یمكن أن َتفُسد األطعمة ویمكن إضافتھا إلى الفاكھة والخضار لمنع تحّولھا إلى اللون البني 

 بمجرد تقطیعھا أو تقشیرھا.

 10لموجودة على المواد الغذائیة الُمعبأة عن الكبریتیت الُمضافة عند وجودھا عند مستویات یجب أن تعلن الُملصقات ا
 ملیغرام لكل كیلوغرام أو أكثر، كما ھو محدد في أنظمة معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا ونیوزیلندا.

 تحدید الكبریتیت
تمییزھا بشكل عام باستخدام رقم تعریف الطعام الخاص بھا. یمكن أن توجد الكبریتیت في العدید من المواد الغذائیة ویتم 

 ابحثوا عن األرقام التالیة على ُملصقات المواد الغذائیة:

• 220 Sulphur dioxide (ثاني أكسید الكبریت) 
• 221 Sodium sulphite (كبریتیت الصودیوم) 
• 222 Sodium bisulphite (بیسلفیت الصودیوم) 
• 223 Sodium metabisulphite (میتابیسلفیت الصودیوم) 
• 224 Potassium metabisulphite (میتابیسلفیت البوتاسیوم) 
• 225 Potassium sulphite (كبریتات البوتاسیوم) 
• 228 Potassium bisulphite .(بیسلفیت البوتاسیوم) 

 Calcium hydrogen 227(كبریتیت الكالسیوم) و Calcium sulphite 226مالحظة: ُیمنع إستخدام 
sulphite .(كبریتیت الھیدروجین الكالسیوم) في المواد الغذائیة في أسترالیا 

 یمكن العثور على الكبریتیت بكمیات مختلفة في:

 الفاكھة الُمسكرة/المعسولة •
 نشا الذرة •
 سائل النشا الُمرّكز •
 جوز الھند المجّفف •
 الفاكھة المجّففة •
 منتجات البطاطا المجّففة (البطاطس المھروسة الفوریة) •
 منتجات البطاطا الُمجمدة •
 سلطات الفاكھة •
 المواد المضافة على الفاكھة •
 عصیر العنب •
 المرق والصلصات •
 المربى •
 عصیر اللیمون والجیر (غیر مجّمد) •
 شراب القیقب الُمرّكز •
 دبس السكر •
 البكتین •
 الطعام المخلل •
 الملفوف المخلل •



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 26الصفحة 

 عصیر الملفوف المخلل •
 النقانق •
 المأكوالت البحریة والمحار •
 وم الجاھزةاللح •
 النبیذ •
 خل النبیذ. •

 ھام: القوائم أعاله لیست قوائم كاملة باألطعمة والمكّونات التي یجب تجّنبھا. ُصممت صحیفة الحقائق ھذه كدلیل فقط.

  



 

 27الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 التلّوث التبادلي
 للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة 13صحیفة الحقائق 

معلومات عن: الفول السوداني/الفستق، والمكسرات، والبیض، والسمك، والقِشریات، والحلیب، وفول الصویا، وبذور 
 الغلوتین، والكبریتیت. -السمسم، والترمس، والحبوب 

 ما ھو التلّوث التبادلي؟
بیعي. ویحدث ھذا عندما یتم نقل یمكن أن تظھر المواد الُمسّببة للحساسیة في األطعمة التي ال تكون موجودة فیھا بشكل ط

المواد المسببة للحساسیة عن طریق الخطأ من طعام آخر. وُیعرف ھذا بالتلّوث التبادلي ویمكن أن یحدث أثناء تصنیع أو 
 معالجة أو تخزین أو التعامل مع الطعام.

 كیف یحدث التلّوث التبادلي؟
خ أو آالت المصانع، وعلى األسطح أو في مناطق تخزین المواد یمكن أن تبقى المواد المسّببة للحساسیة في معدات المطب

الغذائیة أو األمكنة التي یتم التعامل معھا عندما ال یتم اتباع ممارسات سالمة المواد الغذائیة. ومصدر آخر شائع للتلّوث 
 ناسبة.الجیدة وتقنیات التنظیف الم التبادلي ھو عندما ال یلتزم األشخاص الذین یتعاملون مع المواد الغذائیة بممارسات النظافة

من  وال یمكنكم التخلّص -من المھم المالحظة بأن الطھي ال یزیل أو یقضي على البروتینات الُمسببة للحساسیة في الطعام 
 المواد المسببة للحساسیة من خالل طھي الطعام.

 وسائل لتقلیل احتمال حدوث التلّوث التبادلي للمواد المسببة للحساسیة
 فھموا بوضوح ما یطلبھ منكم الزبون. اطرحوا علیھ األسئلة لفھم متطلباتھ بشكل أفضل.ا •
قوموا بإدارة طرق إعداد الطعام والطعام المعروض لمنع التلّوث التبادلي من األطعمة التي تحتوي على المواد المسببة  •

سبقاّ في مكان منفصل لعرضھ أو على للحساسیة (على سبیل المثال، تخزین الطعام "الخالي من" الذي تم تحضیره مُ 
 الرف العلوي).

حددوا ألوان مختلفة للمعدات لكل مادة ُمسببة للحساسیة (على سبیل المثال، خّصصوا األلوان لمعدات التقدیم، وحاویات  •
 التخزین).

ان حون الملّونة بألوحددوا بوضوح الوجبات أو المنتجات الخالیة من المواد الُمسببة للحساسیة (على سبیل المثال، الص •
 مختلفة أو تلك بأشكال مختلفة أو الملصقات الملونة أو البطاقات الالصقة للمكّونات).

قوموا بإجراء تدریب منتظم للتوعیة بالمواد المسببة للحساسیة للموظفین للتحقق من معرفتھم وفھمھم للمواد الُمسببة  •
للحساسیة والمكّونات الموجودة في األطعمة التي یتم تقدیمھا، وما  للحساسیة (على سبیل المثال، ما ھي المواد الُمسببة

 الذي یحدث عندما یقوم الزبون بإبالغھم عن معاناتھ من حساسیة الطعام وعدم تحملّھ).
استخدموا بطاقات الوصفات العادیة لمنع تغییر الوصفات التي قد تحّد من مقدرة الموظفین على اإلجابة على االستفسارات  •

 بدقة.للحساسیة المواد المسببة حول 
احملوا الوجبات الخالیة من المواد المسببة للحساسیة بشكل منفصل عن الوجبات التي تحتوي على المواد المسببة  •

 للحساسیة.
قوموا بمراجعة احتواء المنتجات الجدیدة التي یتم إضافتھا إلى القائمة على المواد الُمسببة للحساسیة وتأثیرھا على  •

 جات الحالیة الموجودة على القائمة. تأكدوا من إبالغ جمیع موظفیكم في حال حدوث أي تغییرات.المنت
حّضروا األطعمة أو الوجبات الخالیة من المواد المسببة للحساسیة، بعیداً عن مناطق التحضیر العادیة أو في مكان  •

 منفصل عنھا (حیثما أمكن).
 وجبة خالیة من المواد المسببة للحساسیة.نظفوا األسطح والمعدات جیداً قبل تحضیر  •
تأكدوا من أن الموظفین الذین یتعاملون مع المواد الغذائیة یتمتعون بمستوى عال من النظافة الشخصیة قبل وأثناء إعداد  •

 وجبة خالیة من المواد المسببة للحساسیة (على سبیل المثال، غسل الیدین، وارتداء المئزر النظیف).
لمكّونات التي تحتوي على المواد المسببة للحساسیة "المماثلة" معاً (على سبیل المثال، المكّونات التي قوموا بتخزین ا •

 تحتوي على الحلیب) وعلى الرفوف السفلیة.
 تأكدوا من أن عبوات المكّونات سالمة وُمغلقة بإحكام (وُمخّصصة، حیثما أمكن). •



 

 ع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبی 28الصفحة 

لموظفیكم لیشیروا إلیھا عند تقدیم الطعام أو عندما یسأل الزبون عن  قّدموا معلومات دقیقة عن الطعام وجمیع المكّونات •
 أي مكّون أو مادة ُمسببة للحساسیة (على سبیل المثال، مجلد معلومات عن القائمة).

حدوث التلّوث التبادلي للمواد المسببة للحساسیة. ال  ھام: القائمة أعاله لیست قائمة كاملة باعتبارات الحد من مخاطر
یضمن تنفیذ ھذه االقتراحات أن األطعمة التي ُتعّدونھا ستكون خالیة من المواد الُمسببة للحساسیة. ُصممت صحیفة 

 الحقائق ھذه كدلیل فقط.

  



 

 29الصفحة  المواد الُمسببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام: صحائف حقائق للمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیة (في شكل یسھل االطالع علیھ)

 المواد الُمسّببة للحساسیة وعدم تحّمل الطعام 
 لمصالح التجاریة التي تبیع المواد الغذائیةالمزید من المعلومات والموارد ل

  )Allergen Bureauالمكتب المتخصص بمسائل الحساسیة (
>http://allergenbureau.net</ 

  )Allergy and Anaphylaxis Australiaالمنظمة األسترالیة للحساسیة والتأق (
>https://allergyfacts.org.au</ 

 Australasian Society of Clinical Immunology andالجمعیة األسترالیة للمناعة السریریة والحساسیة (
Allergy ( 

>https://www.allergy.org.au</ 

 ) Coeliac Australiaجمعیة أمراض االضطرابات الھضمیة في أسترالیا (
>https://www.coeliac.org.au</ 

 التابع لدائرة الصحة والخدمات اإلنسانیة  DoFoodSafelyبرنامج 
>http://dofoodsafely.health.vic.gov.au</ 

 )Food Allergy Research and Educationاألبحاث والتعلیم عن حساسیة الطعام (
>https://www.foodallergy.org</ 

 حساسیة الطعام وعدم تحمل الطعام  -معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا ونیوزیلندا 
>http://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodallergies/allergies/Pages/default.aspx< 

 حول ذكر المواد الُمسببة للحساسیة على الملصقات الغذائیة  ملصق –معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا ونیوزیلندا 
<https://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodallergies/Pages/Allergen-

labelling.aspx> 

 أنظمة معاییر المواد الغذائیة  -معاییر المواد الغذائیة في أسترالیا ونیوزیلندا 
<http://www.foodstandards.gov.au/> 

 للحساسیة، كل ما یتعلّق بالمواد المسببة للحساسیة، تدریب االستراتیجیة الوطنیة للحساسیة، التدریب على المواد المسببة
 الخدمات التي تقّدم المواد الغذائیة

>https://foodallergytraining.org.au</ 

 ) The Food Intolerance Institute of Australiaمعھد عدم تحمل الطعام في أسترالیا (
>www.foodintol.com< 

   Food Act 1984 (Vic))(فیكتوریا) ( 1984قانون المواد الغذائیة لعام 
>http://www.legislation.vic.gov.au</ 

 )Public Health and Wellbeing Act 2008 (Vic)(فیكتوریا) ( 2008لعام العامة قانون الصحة والعافیة 
>http://www.legislation.vic.gov.au</ 

http://allergenbureau.net/
https://allergyfacts.org.au/
https://www.allergy.org.au/
https://www.allergy.org.au/
https://www.coeliac.org.au/
http://dofoodsafely.health.vic.gov.au/
https://www.foodallergy.org/
http://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodallergies/allergies/Pages/default.aspx
https://www.foodstandards.gov.au/consumer/foodallergies/Pages/Allergen-labelling.aspx
http://www.foodstandards.gov.au/
https://foodallergytraining.org.au/
https://foodallergytraining.org.au/
http://www.foodintol.com/
http://www.legislation.vic.gov.au/
http://www.legislation.vic.gov.au/
http://www.legislation.vic.gov.au/
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