
 نظام غذا� صحي
وصفات سوق ا�زارع�



 يرتبط برنامج التغذية التابع لسوق المزارعين
 (FMNP)  ببرنامج التغذية التكميلية الخاص
باسم المعروف  واألطفال،  والرّضع   للنساء 
تكميلية، غذائية  مواد  يوفر  الذي   ،WIC 
 وخدمات اإلحالة إلى الرعاية الصحية، وخدمات
 التثقيف التغذوي مجانًا للحوامل، والمرضعات
ع واألطفال  وغير المرضعات بعد الوالدة، وللرض�
 حتى سن 5 سنوات، المستحقين للدخل الذين

تبين أنهم معرضون لمخاطر غذائية.

من أوهايو  والية  في  البرنامج  أهداف   تتحقق 
 خالل توزيع المزايا على المشاركين في برنامج
والرّضع للنساء  الخاص  التكميلية   التغذية 
يمكن ال  قسائم  شكل  في   (WIC)  واألطفال 
واألعشاب كه  الفوا لشراء  إال   استخدامها 
 المقطوفة والخضروات الطازجة غير المصن�عة
 من المزارعين المعتمدين وهكذا يزداد الوعي
 بسوق المزارعين واستخدامه من خالل زيادة
لبرنامج التابعة  العيادات  وتتوفر   المبيعات. 
والرّضع للنساء  الخاص  التكميلية   التغذية 
المقاطعات جميع  في  أوهايو  في   واألطفال 

البالغ عددها 88 مقاطعة.

 نشكر لورين أم� حمزة ع  مشاركة الوصفات ا�صنوعة يدويًا وراشيل باومان
.ع  مساه�تها الكب�ة � هذا ا�صدر

 أنت مؤهل لبرنامج تغذية كبار السن التابع
إذا  (SFMNP) أوهايو   في  المزارعين   لسوق 
كثر وتعيش  كنت تبلغ من العمر 60 عاًما أو أ
وتنطبق البرنامج  في  مشاركة  مقاطعة   في 
في عضًوا  وبصفتك  الدخل.  معايير   عليك 
المزارعين أسواق  زيارة  يمكنك   البرنامج، 
الموجودة المشاركة  واألكشاك   المشاركين 
كه بالفوا لالستمتاع  الطريق  جانب   على 
الطازج والعسل  الطازجة   والخضروات 
تضيف حيث  الطازجة،  المقطوفة   واألعشاب 
ضرورية أنها  كما  للوجبات  تنوًعا   جميعها 
المشاركون يتلقى  الصحي!  الغذائي   للنظام 
تأكد الزراعة.  لموسم  دوالر  بقيمة 05   قسائم 
بك الخاصة  القسائم  جميع  استخدام   من 
المدرج. الصالحية  انتهاء  تاريخ  حلول    قبل 

تجربة تسوق سعيدة!

المركز المعني بكبار السن في منطقتك

برنامج تغذية كبار السن
التابع لسوق المزارعين

أتحتاج لمساعدة؟ تواصل مع

لمعرفة المزيد بشأن برنامج التغذية التابع لسوق
 المزارعين ُيرجى التواصل مع العيادة التابعة

 لبرنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء والرّضع
 واألطفال في مقاطعتك.

 على المستوى اإلقليمي، يمكن للمركز
 المعني بكبار السن في منطقتك مساعدتك

 في الحصول على الخدمات والدعم
 المحليين، بما في ذلك برنامج تغذية كبار
السن التابع لسوق المزارعين في أوهايو.

 للتواصل مع المركز المحلي لديك، ُيرجى,
التصال على الرقم  1-866-243-5678.

يمكن للمتقدمين االتصال على
Help Grow Me Hotline خط المساعدة 

 من خالل
1-800-755-GROW  
(1-800-755-4769) 



فصل الصيف
من يونيو حتى نهاية سبتمبر

وصفات سوق المزارعين
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فصل الصيف
خليط القرع الصيفي

 الكمية: 6 وجبات
حجم الوجبة: كوب واحد

المكّونات
عة على شكل مكعبات بصلة صغيرة مقط�

عة على شكل شرائح  حبة قرع صيفي صفراء صغيرة مقط�
عتان على شكل شرائح الخضراء مقط�
 ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

عتان على شكل مكعبات حّبتان من الطماطم مقط�
 ملعقتان كبيرتان من مبشور جبن بارميزان

 ملعقة زيت نباتي كبيرة (يمكن كذلك استخدامزيت الكانوال أو زيت
الزيتون)

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير
 1. نقوم بتسخين الزيت في مقالة كبيرة على درجة 

    حرارة متوسطة
2. نضيف القرع والبصل

 3. نطبخ على درجة حرارة متوسطة ونقلب حتى يصبح رخًوا
4. نضيف الطماطم ونطبخ لمدة 5 دقائق أخرى

5. نضع مسحوق الثوم، والملح، والفلفل إلضفاء النكهة
م دافًئا ومغطى بجبنة البارميزان  6. ُيقد�

 

 

 ُيرجى تخزين البصل بعيًدا عن
 البطاطس والتفاح والكرفس
 والكمثرى حيث تنبعث منه

 الرطوبة وتتسبب في تلف هذه
األطعمة بشكل أسرع.

سريعة

 https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/summer-squash-medley • المصدر: وزارة الزراعة في الواليات المتحدة 

معلومة
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

65السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

 5 %إجمالي الدهون 4 جم

 4 %الدهون المشب�عة 1 جم

الدهون المتحولة 0 جم

 1 %الكوليسترول 2 مجم

 10 %الصوديوم 245 مجم

 2 %إجمالي الكربوهيدرات 7 جم

 7 %األلياف الغذائية 2 جم

إجمالي السكريات 4 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 6 %البروتين 3 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 6 %الكالسيوم 61 مجم

 3 %الحديد 1 مجم

 8 %البوتاسيوم 388 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



فصل الصيف
سلطة السبانخ والفراولة

الكمية: 3 وجبات
حجم الوجبة: كوبان تقريًبا

المقادير
كواب من السبانخ 6 أ
 نصف كوب من الجوز

 نصف كوب جبن فيتا أو أي جبن من اختيارك
عة إلى شرائح كوب فراولة مقط�

صلصة من اختيارك

طريقة التحضير
 1. نشطف السبانخ ونربت عليها بمنشفة ورقية حتى

     تجف
 2. نضع السبانخ في إناء

3. ثم نضع شرائح الفراولة
4. بعد ذلك نضع الجوز (اختياري)

5. ثم نغطي بالجبن (فيتا أو جبن ماعز أو غير ذلك)
  6. ثم نرش عليها الصلصة المفضلة. تناسب صلصة خل

     البلسميك مع زيت الزيتون أو صلصة بذور الخشخاش
     هذه الوصفة جيًدا

   
     

 يمثل السبانخ مصدًرا كبيًرا للحديد
 والمغنيسيوم والبوتاسيوم: وجميعا

عناصر مهمة لصحة العظام!

صحية
معلومة
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

95السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

 11 %إجمالي الدهون 7 جم

 9 %الدهون المشب�عة 2 جم
 الدهون المتحولة - 

 1 %الكوليسترول 4 مجم

 4 %الصوديوم 91 مجم

 2 %إجمالي الكربوهيدرات 7 جم

 10 %األلياف الغذائية 2 جم

إجمالي السكريات 3 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 6 %البروتين 3 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 9 %الكالسيوم 91 مجم

 10 %الحديد 2 مجم

 9 %البوتاسيوم 419 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



فصل الصيف
كه قوس قزح سلطة فوا

 الكمية: 6 وجبات
 حجم الوجبة: كوب واحد

المقادير
كوب فراولة

برتقالة
حّبتان من الخوخ األصفر

حّبتان من الكمثرى الخضراء
كوب توت أزرق

كوب عنب أرجواني

 طريقة التحضير
1. نشطف الفاكهة جيًدا 

 2. ثم نقّطعها جمعيها إلى قطع متشابهة بحجم
    القضمة

3. ونضعها في إناء ونمزجها

كه وخضروات من جميع  إضافة فوا
 ألوان قوس قزح يمكن أن توفر
 الفيتامينات والمعادن واأللياف
ومضادات األكسدة األساسية.

صحية
معلومة
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

105السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

1 %إجمالي الدهون 0 جم

 0 %الدهون المشب�عة 0 جم
 الدهون المتحولة - 

 0 %الكوليسترول 0 مجم

 0 %الصوديوم 2 مجم

 9 %إجمالي الكربوهيدرات 27 جم

 18 %األلياف الغذائية 5 جم

إجمالي السكريات 20 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 3 %البروتين 1 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 3 %الكالسيوم 25 مجم

 3 %الحديد 1 مجم

 7 %البوتاسيوم 314 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



فصل الصيف
صلصة الخوخ الحلو

 الكمية: من 4 إلى 6 وجبات
حجم الوجبة: كوب واحد

المقادير
حبة فلفل حلو

حبة من البصل الحلو متوسطة الحجم
 نصف حزمة كزبرة

 3 حبات خوخ متوسطة الحجم
 رطل طماطم من اختيارك

ملح وفلفل

 طريقة التحضير
 1. نقّطع جميع المكونات إلى مكعبات

    صغيرة (بحجم ربع بوصة)
2. ثم نمزج الفلفل الحلو مع البصل الحلو،

    والكزبرة، والخوخ، والطماطم، في إناء
3. ثم نضع الملح، والفلفل حسب الرغبة إلضفاء

    النكهة
 

 ينبغي تجنب تقشير الفاكهة،
 مثل الخوخ. حيث يتواجد العديد من

 العناصر الغذائية الهامة، بما
 في ذلك مضادات األكسدة

واأللياف، في الجلد!

سريعة
معلومة
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

101السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

1 %إجمالي الدهون 1 جم

 0 %الدهون المشب�عة 0 جم
  الدهون المتحولة 0 جم  

 0 %الكوليسترول 0 مجم

 7 %الصوديوم 159 مجم

 8 %إجمالي الكربوهيدرات 24 جم

 18 %األلياف الغذائية 4 جم

إجمالي السكريات 18 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 6 %البروتين 3 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 4 %الكالسيوم 38 مجم

 5 %الحديد 1 مجم

 14 %البوتاسيوم 651 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



فصل الصيف
خبز الشوفان بالتوت الصيفي

 الكمية: 9 وجبات
حجم الوجبة: إناء مربع

المقادير
كواب شوفان مدور  3 أ

كوب حليب قليل/ خالي الدسم
بيضتان

د) كوبان من التوت (طازج/ مجم�
نصف كوب جوز من اختيارك

 كوب صلصة تفاح
ثلث كوب شراب القيقب

ملعقتان صغيرتان من مستخلص الفانيال
ملعقة صغيرة من مسحوق الَخبز

 ربع ملعقة صغيرة ملح
  قرفة

جوزة الطيب (اختياري)

 طريقة التحضير
  1. نمزج المكونات الجافة في إناء كبير: الشوفان ومسحوق

    الَخبز والملح والقرفة وجوزة الطيب
  2. ثم نمزج المكونات الرطبة في إناء متوسط: الحليب

     والبيض وصلصة التفاح وشراب القيقب ومستخلص
    الفانيال

3. بعد ذلك نضيف المكونات الرطبة إلى المكونات الجافة
4. ثم نقلّب التوت والجوز برفق

 5. ونرش صينية فرن مقاس 9 في 13 برذاذ طهي مانع
    لاللتصاق

6. ثم نضيف المزيج إلى الصينية ونوزعه بالتساوي
 7. ونضعها في الفرن في درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة

    من 30 إلى 40 دقيقة

 ينبغي تخزين بقايا الطعام
 بشكل صحيح في الثالجة وإعادة

 تسخينها للحصول على إفطار جاهز
طوال األسبوع!

سريعة
معلومة
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

186السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

5 %إجمالي الدهون 3 جم

 4 %الدهون المشب�عة 1 جم
الدهون المتحولة 0 جم  

 12 %الكوليسترول 37 مجم

 3 %الصوديوم 69 مجم

 11 %إجمالي الكربوهيدرات 34 جم

 17 %األلياف الغذائية 4 جم

إجمالي السكريات 13 جم

تشمل 7 جم من  السكريات المضافة

12 %البروتين 6 جم

 3 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 11 %الكالسيوم 112 مجم

 10 %الحديد 2 مجم

 5 %البوتاسيوم 241 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



فصل الصيف
 سموثي اإلفطار

من األفوكادو الكنتالوب
الكمية: وجبة واحدة

المقادير
حبة أفوكادو
كوب شمام

 كوب حليب قليل/ خالي الدسم
كوب زبادي عادي قليل الدسم (أو نكهة من اختيارك)

مقادير اختيارية
ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقة كبيرة من عصير الليمون 

 طريقة التحضير
ع األفوكادو إلى نصفين ثم نزيل النواة  1. نقط�

2. ثم نستخرج األفوكادو ونضعه في الخالط
3. بعد ذلك نضيف جميع المكونات المتبقية إلى الخالط

4. ثم نمزجها جيدا ونستمتع بالمذاق الرائع!

 األفوكادو مصدر جيد للدهون
 الصحية (الدهون غير المشب�عة)،
 التي يمكن أن تساعد في تقليل

الكوليسترول وخطر اإلصابة
بأمراض القلب.

صحية
معلومة

 https://www.myplate.gov/recipes/myplate-cnpp/avocado-melon-breakfast-smoothie •USDA :المصدر 

 يتضمن ملصق القيمة الغذائية
هذا المقادير االختيارية.
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

710السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

55 %إجمالي الدهون 36 جم

 42 %الدهون المشب�عة 8 جم
 الدهون المتحولة - 

 9 %الكوليسترول 27 مجم

 14 %الصوديوم 326 مجم

 27 %إجمالي الكربوهيدرات 81 جم

 60 %األلياف الغذائية 15 جم

إجمالي السكريات 63 جم

تشمل 17 جم من  السكريات المضافة

 52 %البروتين 26 جم

 20 %فيتامين د 3ميكروجرام

 79 %الكالسيوم 792 مجم

 10 %الحديد 2 مجم

 50 %البوتاسيوم 2,347 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



فصل الصيف
سموذي التوت

الكمية: وجبة واحدة

المقادير
ثالثة أرباع كوب حليب قليل الدسم

نصف موزة
ثالثة أرباع كوب توت متنوع

ثلث كوب زبادي قليل الدسم بنكهة الفانيال

مقادير اختيارية
ربع كوب من السبانخ

ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني 

 طريقة التحضير
1. نضع جميع المكونات في الخالط 

2. ثم نمزج حتى نحصل على القوام المطلوب

 يمكن أن تكون العصائر طريقة رائعة
 لتناول العناصر الغذائية المهمة

 إذا تم إعدادها بشكل صحيح.
 فينبغي التأكد من إضافة المكونات

 الغنية بالبروتين مثل الحليب
 واللبن و/ أو زبدة الفول السوداني

عند إعداد العصير!

صحية
معلومة

 https://www.myplate.gov/recipes/myplate-cnpp/avocado-melon-breakfast-smoothie • USDA :المصدر

 يتضمن ملصق القيمة الغذائية هذا
المقادير االختيارية.
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

454السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

30 %إجمالي الدهون 20 جم

 26 %الدهون المشب�عة 5 جم
  الدهون المتحولة 0 جم

 4 %الكوليسترول 13 مجم

 6 %الصوديوم 147 مجم

 19 %إجمالي الكربوهيدرات 57 جم

 24 %األلياف الغذائية 6 جم

إجمالي السكريات 42 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 38 %البروتين 19 جم

 15 %فيتامين د 2 ميكروجرام

 40 %الكالسيوم 401 مجم

 7 %الحديد 1 مجم

 21 %البوتاسيوم 966 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/confetti-slaw :المصدر 

فصل الصيف
سلطة الكرنب المخرّط الحلوة

  الكمية: 3 وجبات
حجم الوجبة: كوب واحد

المقادير
ع إلى شرائح رفيعة  ربع كرنبة مقط�

جزرتان مقشرتان ومبشورتان
ربع كوب من الزبيب

ربع كوب من الفول السوداني
نصف كوب زبادي قليل الدسم

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال 

 طريقة التحضير
1. نضع الكرنب والجزر والزبيب والفول

     السوداني في إناء ونمزجها جيًدا
2. نمزج الزبادي وعصير البرتقال مًعا في إناء

    آخر
3. ثم نرش الزبادي وعصير البرتقال فوق

    خليط سلطة الكرنب المخرّط

 يحتوي الكرنب على نسبة عالية من
 فيتامين ج، مما يساعد الجسم على

 بناء العضالت، واألوعية الدموية،
والكوالجين في العظام!

صحية
معلومة
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

170السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

11 %إجمالي الدهون 7 جم

 6 %الدهون المشب�عة 1 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 1 %الكوليسترول 2 مجم

 3 %الصوديوم 75 مجم

 8 %إجمالي الكربوهيدرات 23 جم

 18 %األلياف الغذائية 5 جم

إجمالي السكريات 16 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 14 %البروتين 7 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 14 %الكالسيوم 138 مجم

 7 %الحديد 1 مجم

 12 %البوتاسيوم 547 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



الخريف
من سبتم� حتى نوفم�

وصفات سوق المزارعين

10



الخريف
بطاطا حلوة مقلية

 الكمية: 3 وجبات
حجم الوجبة: من 8 إلى 10 قطع

المقادير
حّبتان من البطاطا الحلوة متوسطة الحجم

نصف ملعقة صغيرة من الملح
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا
 1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر (رشة

 صغيرة)
ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

رذاذ طهي مانع لاللتصاق

 طريقة التحضير
1. جهز الفرن إلى حرارة 450 ° فهرنهايت .

2. نفرك البطاطا ونشطفها ثم نجففها
 3. نقّطع البطاطا الحلوة، دون إزالة القشر، إلى

    شرائح بحجم القلي، بعرض نصف بوصة
    تقريًبا

 4. نمزج البابريكا مع الفلفل األسود والفلفل
    األحمر والزيت في إناء كبير باستخدام شوكة
 5. نضع شرائح البطاطا الحلوة بالمزيج ونقلّبها

    حتى تتغطى تماًما من جميع الجوانب
 6. نرش صينية غير عميقة برذاذ مانع لاللتصاق

    ونضع البطاطا الحلوة في طبقة واحدة
 7. نضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة ثم

     نقلب البطاطا ونعيدها لمدة من 10 إلى 15
    دقيقة أخرى

 8. عندما تصل البطاطا إلى درجة القرمشة
     المطلوبة، نخرجها من الفرن ونضيف الملح

    حسب الرغبة. تتسبب إضافة الملح إلى
    البطاطا الحلوة قبل طهيها في سحب الماء

    منها وال تصبح مقرمشة أثناء الطهي.

 عند التسوق لشراء البطاطا الحلوة، ينبغي اختيار البطاطا الصلبة ذات
 القشرة الناعمة. وفي حال تخزين البطاطا الحلوة في مكان بارد ومظلم،

يمكن أن تبقى لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أسابيع.

Tip
Healthy

صحية
معلومة
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

117السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

7 %إجمالي الدهون 5 جم

 2 %الدهون المشب�عة 0 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 0 %الكوليسترول 0 مجم

 9 %الصوديوم 214 مجم

 6 %إجمالي الكربوهيدرات 18 جم

 11 %األلياف الغذائية 3 جم

إجمالي السكريات 4 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 3 %البروتين 1 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 3 %الكالسيوم 27 مجم

 3 %الحديد 1 مجم

 6 %البوتاسيوم 303 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



الخريف
سلطة التفاح

  الكمية: 3 وجبات
حجم الوجبة: كوب واحد

المقادير
كوب تفاح مقطع إلى مكعبات

ملعقة صغيرة من عصير الليمو 
نصف كوب كرفس مقطع إلى مكعبات

نصف كوب من الجزر المبشور
نصف كوب زبيب

 نصف كوب زبادي، فانيليا قليلة الدسم

 طريقة التحضير
1. ُيغسل التفاح والكرفس والجزر

2. قطع التفاح وأضف له عصير الليمون
3. يضاف الكرفس والجزر والزبيب
4. يضاف الزبادي إلى خليط التفاح

 5. ُيغطى الخليط ويتم تبريده لمدة ساعة
    واحدة على األقل قبل التقديم

 

صحية
معلومة

 حاول أال تترك بقايا الطعام لديك
 مكشوفة بالخارج. وتأكد من

تبريدها في أقرب وقت ممكن.
 هذا سيضمن عدم فقدان

 طعامك للنكهة وسيؤخر نمو
البكتيريا

Source: https://www.myplate.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/apple-salad-ii
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

137السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

1 %إجمالي الدهون 1 جم

 2 %الدهون المشب�عة 0 جم

الدهون المتحولة 0 جم

 1 %الكوليسترول 2 مجم

 2 %الصوديوم 57 مجم

 11 %إجمالي الكربوهيدرات 32 جم

 10 %األلياف الغذائية 3 جم

إجمالي السكريات 25 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 6 %البروتين 3 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 10 %الكالسيوم 98 مجم

 3 %الحديد 1 مجم

 9 %البوتاسيوم 420 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



الخريف
الجزر المحمص الحلو

  الكمية: 8 وجبات
حجم الوجبة: كوب واحد

المقادير
رطالن جزر كاملة 

ملعقتان كبيرتان من الزبدة، مكعبات
نصف كوب من السكر البني

القرف

 طريقة التحضير
1. ُيسخن الفرن إلى حرارة 350 °

    فهرنهايت.
2. اشطف كمية ُتقدر برطلين من الجزر

    الكامل وقشرها
3. يوضع الجزر على صفيحة خبز مبطنة

    بورق األلمنيوم
4. يتم وضع الزبدة والسكر البني والقرفة

    بالتساوي فوق الجزر
5. يتم شوي الجزر لمدة 50 - 60 دقيقة

صحية
معلومة

 الجزر مليء بفيتامين
 سي، مما قد يساعد

 في تعزيز جهاز المناعة
 لمحاربة الفيروسات

وااللتهابات.
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

107السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

5 %إجمالي الدهون 3 جم

 9 %الدهون المشب�عة 2 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 3 %الكوليسترول 8 مجم

 3 %الصوديوم 81 مجم

 7 %إجمالي الكربوهيدرات 20 جم

13 %األلياف الغذائية 3 جم

إجمالي السكريات 14 جم

تشمل 9 جم من  السكريات المضافة

 2 %البروتين 1 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 5 %الكالسيوم 47 مجم

 2 %الحديد 0 مجم

 8 %البوتاسيوم 376 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



الخريف
بذور القرع المحمص

 الكمية (يختلف): 8 وجبات
حجم الوجبة: ربع كوب

المقادير
 بذور القرع (من 1 القرع متوسط الحجم)

مالعقان كبيرتان زيت زيتون
 ملعقة صغيرة من مسحوق

الفلفل الحار والملح والفلفل (حسب الرغبة)

 طريقة التحضير
لتجفيف بذور القرع (اليوم 1):

كبر قدر ممكن من اللب الخيطي من بذور القرع 1. يتم إزالة أ
 2. توضع بذور القرع على طبق أو صفيحة خبز في درجة حرارة الغرفة

    حتى تجف (حوالي يوم إلى يومين)
3. يتم التأكد من عدم وضع البذور على منشفة ورقية ألنها ستلتصق

    وقد يصعب إزالتها

لتحميص بذور القرع (اليوم 2):
 1. بمجرد أن تجف بذور القرع، يتم تسخين الفرن على درجة حرارة

    300 ° فهرنهايت
 2. توضع البذور في وعاء بزيت الزيتون ومسحوق الفلفل الحار

    والملح والفلفل
 3. يتم وضعها على ورقة خبز وافرد البذور (نحاول التأكد من عدم

    لمس البذور)
4. يتم الطهي لمدة 40 دقيقة أو حتى يصبح لون الخليط بنًيا ذهبًيا

معلومة
 يمكن استخدام كوبوناتمعلومة

 برنامج التغذية لشراء القرع
 الصالح لألكل من المزارعين

المشاركين.

$
2021 

SENIOR FARMERS’ MARKET  

NUTRITION PROGRAM

1-800-252-0155 

or 513-721-1025
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

222السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

31 %إجمالي الدهون 20 جم

 17 %الدهون المشب�عة 3 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 0 %الكوليسترول 0 مجم

 4 %الصوديوم 87 مجم

 1 %إجمالي الكربوهيدرات 4 جم

8 %األلياف الغذائية 2 جم

إجمالي السكريات 0 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 20 %البروتين 10 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 2 %الكالسيوم 17 مجم

 16 %الحديد 3 مجم

 6 %البوتاسيوم 271 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



الخريف
بيتزا الموسم ذات العجينة الرقيقة

صحية
معلومة

 يتم اختيار التورتيال من
 الحبوب الكاملة (بدالً من

 التورتيال من الحبوب المخصبة
 أو المكررة) لزيادة كمية األلياف

 الغذائية التي يتم تناولها. تساعد
 األلياف على خفض نسبة

 الكوليسترول في الدم وتعزز
انتظام حركة األمعاء.

 الكمية: 1 وجبة بيتزا
حجم الوجبة: 1 وجبة بيتزا

لمقادير
 الذرة األذن، المطبوخة والمنزوعة

عة على شكل شرائح كوسة متوسطة، مقط�
ع على شكل شرائح  6 فطر كامل, مقط�

ملعقتان كبيرتان طعام من الزيوت النباتية
الملح والفلفل حسب الرغبة

تورتيال طحين (8 بوصة)
نصف كوب جبن مبشور من اختيارك

توابل اختيارية
ريحان، بقدونس، زعتر

 طريقة التحضير
 1. يتم إضافة رشفة الزيت إلى المقالة وتسخينه على

    نار متوسطة
 2. يتم إضافة الكوسة والفطر واطبخ حتى تنضج.

    يتم إزالة من الحرارة والتوابل بالملح والفلفل
 3. يتم إضافة رشفة من الزيت إلى المقالة وتسخينه

    على نار متوسطة
4. توضع قطعة من التورتيال في مقالة ويتم تسخينها
5. يتم إضافة الجبن فوق التورتيال مع الكوسة والذرة

    والفطر
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

708السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

72 %إجمالي الدهون 47 جم

 53 %الدهون المشب�عة 11 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 15 %الكوليسترول 44 مجم

 52 %الصوديوم 1,255 مجم

 18 %إجمالي الكربوهيدرات 55 جم

26 %األلياف الغذائية 6 جم

إجمالي السكريات 15 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 51 %البروتين 25 جم

 3 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 40 %الكالسيوم 403 مجم

 21 %الحديد 4 مجم

 27 %البوتاسيوم 1,248 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



الخريف
طبق خضروات جذرية مع

الروزماري المشوي

صحية
معلومة

 تحتوي الخضروات الجذرية على
 العديد من المعادن

 الموجودة في التربة، مثل
 النترات، والتي ثبت أنها تقلل

من ضغط الدم.

 الكمية: 9 وجبات
حجم الوجبة: كوب واحد

المقادير
حوالي 3 أرطال من الخضروات الجذرية المتنوعة

 اختر من بين: الجزر والبطاطس والجزر األبيض واللفت
والبصل والبنجر والفجل واللفت والزنجبيل والبطاطا

 ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي
ملح وفلفل حسب الرغبة

توابل اختيارية
روزماري، وزعتر

 طريقة التحضير
1. ُيسخن الفرن إلى حرارة  425 ° فهرنهايت.

2. اغسل الخضار وقطعه إلى قطع سميكة (بحجم بوصتان)
3. ُتمزج الخضروات المقطعة مع الزيت والملح والفلفل

4. يوضع الخليط في طبق خبز
5. ُيخبز لمدة 60 دقيقة مع التقليب كل 20 دقيقة

6. يزين بالروزماري، والزعتر

ثلث استخدام  الغذائية  المعلومات  هذه  تعرض   * 
 رطل من كل من الخضروات الجذرية العشرة المدرجة
 في الوصفة. يمكن أن يؤدي استخدام خضروات جذرية
 مختلفة، أو كمية مختلفة إلى تغيير محتوى السعرات

الحرارية والعناصر الغذائية.
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

121السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

5 %إجمالي الدهون 3 جم

2 %الدهون المشب�عة 0 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 0 %الكوليسترول 0 مجم

 13 %الصوديوم 310 مجم

 7 %إجمالي الكربوهيدرات 22 جم

18 %األلياف الغذائية 5 جم

إجمالي السكريات 6 جم

تشمل -  السكريات المضافة

4 %البروتين 2 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 4 %الكالسيوم 44 مجم

 5 %الحديد 1 مجم

 13 %البوتاسيوم 601 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



الخريف
تفاح الخريف المخبوز

سريعة
معلومة

Δόϳέγ 
 يختلف وقت الخبز حسب نوع

التفاحة وحجمها ونضجها.

الكمية: وجبة واحدة

المقادير
تفاح أحمر متوسط الحجم (مثل غاال أو برايبورن) 
 ملعقتان كبيرتان من جوز البقان المفروم جيًدا (أو بديل 

الجوز)
ملعقة كبيرة شوفان سريع غير مطبوخ

ملعقة كبيرة سكر بني 
ملعقتان صغيرتان من التوت البري المجفف 

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة
ربع ملعقة صغيرة من القرفة
ربع ملعقة صغيرة من الملح

 طريقة التحضير
1. ُيسخن الفرن إلى حرارة 350 ° فهرنهايت.

2. ُيقطع التفاح إلى نصفين (أفقًيا) وُتزال البذور
 3. ُيخلط المكسرات والشوفان والسكر البني والتوت

    البري والزبدة والقرفة والملح في وعاء صغير
 4. امأل كل نصف تفاحة بملعقتين كبيرتين تقريًبا من

    خليط الشوفان
 5. يوضع التفاح في طبق خبز 8 بوصات وُيغطى

    بورق األلمنيوم
6. ُيخبز لمدة 30 دقيقة وتزال القصدير بعناية

7. ُيخبز لمدة 10 دقائق إضافية
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

301السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

24 %إجمالي الدهون 15 جم

 23 %الدهون المشب�عة 5 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 5 %الكوليسترول 15 مجم

 21 %الصوديوم 514 مجم

 15 %إجمالي الكربوهيدرات 44 جم

27 %األلياف الغذائية 7 جم

إجمالي السكريات 32 جم
تشمل 9 جم من  السكريات المضافة

 5 %البروتين 2 جم

 1 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 4 %الكالسيوم 38 مجم

 5 %الحديد 1 مجم

 6 %البوتاسيوم 282 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



صحية
معلومة

 يمكن أن تساعد البطاطا
 الحلوة، كجزء من نظام

 غذائي قليل الملح، في خفض
ضغط الدم.

الخريف
طبق اإلفطار بالبطاطا الحلوة

الكمية: وجبة واحدة
حجم الوجبة: طبق واحد

المقادير
ثمرة بطاطا حلوة

نصف كوب توت أزرق
ملعقة صغيرة من القرفة 1
ملعقتان كبيرتان من زبدة الجوز 2

نصف موزة

 طريقة التحضير
1. ُتستخدم شوكة إلحداث ثقوب في البطاطا الحلوة

 2. توضع البطاطا الحلوة في الفرن لتسخينها لمدة 10 دقائق
    أو حتى تنضج

 3. توضع فوقها التوت األزرق أو الموز أو القرفة أو جوزة
    الطيب أو زبدة الفول السوداني حسب اختيارك
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

408السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

28 %إجمالي الدهون 18 جم

 7 %الدهون المشب�عة 1 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 0 %الكوليسترول 0 مجم

 3 %الصوديوم 75 مجم

19 %إجمالي الكربوهيدرات 58 جم

47 %األلياف الغذائية 12 جم

إجمالي السكريات 21 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 20 %البروتين 10 جم

 0 %فيتامين د 0 ميكروجرام

 18 %الكالسيوم 183 مجم

 14 %الحديد 2 مجم

 20 %البوتاسيوم 953 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



صحية
معلومة

 الباذنجان مصدر كبير للنحاس،
 وهو مهم في نمو خاليا الدم

الحمراء.

الخريف
الغراتان بالخضار

الكمية: 9 وجبات
حجم الوجبة: كوب واحد

المقادير
كوستان بحجم متوسط، مقطعتان إلى شرائح 

 3 حبات من البطاطس الروسيت مقطعة إلى شرائح
 3طماطم كبيرة، مقطعة إلى شرائح 

حبة باذنجان مقطعة إلى شرائح
4 مالعق من الدقيق 

ملعقة صغيرة زيت طبخ
كوبان حليب قليل الدسم
 نصف كوب جبن بارميزان
ملح وفلفل حسب الرغبة

 طريقة التحضير
1. ُيسخن الفرن إلى حرارة 350 ° فهرنهايت.

 2. يوضع رذاذ الزيت أو بخاخ زيت الطهي على طبق
    كسرولة كبير

 3. توضع المكونات المقطعة في صفوف بالتناوب بين شرائح
الكوسة والبطاطس والطماطم والباذنجان

4. ُيَضاف الدقيق الملح و الفلفل وُيترك جانبا.
5. ُيسخن الحليب على نار خفيفة في مقالة صغيرة

 6. ُيسكب الحليب الدافئ فوق السمك ثم ُيسكب فوقها
    جبنة البارميزان

7. تخبز على درجة حرارة 350 ° فهرنهايت لمدة ساعة واحدة
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

176السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

7 %إجمالي الدهون 5 جم

 10 %الدهون المشب�عة 2 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 3 %الكوليسترول 8 مجم

 9 %الصوديوم 213 مجم

 9 %إجمالي الكربوهيدرات 27 جم

16 %األلياف الغذائية 4 جم

إجمالي السكريات 8 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 17 %البروتين 8 جم

 5 %فيتامين د 1 ميكروجرام

 19 %الكالسيوم 194 مجم

 7 %الحديد 1 مجم

 17 %البوتاسيوم 785 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



سريعة
معلومة

 كلما كان اللفت أصغر،
كثر حالوة. كلما كان طعمه أ

الخريف
كعك اإلفطار باللفت والبصل

الكمية: 4 وجبات
حجم الوجبة: قطعتان من الكيك

المقادير
بصلة مبشورة

 1.5 رطل لفت مبشور
3 بيضات مخفوقة

ربع كوب من الدقيق
ملح وفلفل حسب الرغبة زيت نباتي

 طريقة التحضير
  1. ُيخلط البصل واللفت والبيض والدقيق والملح

    والفلفل في وعاء متوسط
2. ُيضاف الزيت إلى المقالة وسخنه على نار متوسطة

3. يوضع ملعقتين كبيرتين من الخليط في مقالة
4. يجب الضغط برفق على شكل مستدير ومسطح

   باستخدام ملعقة
5. ُيخبز الكيك حتى يصبح لونه بنًيا ذهبًيا من الجوانب
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البيانات الغذائية
الكمية في الوجبة الواحدة

194السعرات الحرارية

القيمة اليومية بالنسبة المئوية*

16 %إجمالي الدهون 10 جم

 10 %الدهون المشب�عة 2 جم
الدهون المتحولة 0 جم

 40 %الكوليسترول 120 مجم

 13 %الصوديوم 307 مجم

 7 %إجمالي الكربوهيدرات 20 جم

15 %األلياف الغذائية 4 جم

إجمالي السكريات 8 جم

تشمل -  السكريات المضافة

 14 %البروتين 7 جم

 4 %فيتامين د 1 ميكروجرام

 8 %الكالسيوم 78 مجم

 7 %الحديد 1 مجم

 9 %البوتاسيوم 426 مجم

 *تستند "النسبة المئوية للقيم اليومية" على أساس نظام
غذائي يحتوي 2000 سعرة حرارية.



احصل على الكثير اشتر قليالً

Brought to you by:   

 

produceperks.org انتقل إلى 
للعثور على أماكن بالقرب منك.

 
 

انتقل إلى produceperks.org لمعرفة المزيد!

 تسوق مع برنامج المساعدة الغذائية التكميلية / بطاقة تحويل
 المنافع اإللكترونية أو بطاقة تحويل المنافع اإللكترونية في حاالت

كه والخضروات مجانًا! األوبئة، واحصل على ما يصل إلى 52 دوالًرا في الفوا

Produce Perks ستحصل على 1  دوالر في شكل  
 مقابل كل دوالر واحد تنفقه باستخدام

.Ohio Direction Card بطاقة 

 بعد الوصول إلى سوق المزارعين، ابحث عن
 كشك خدمة العمالء واسحب بطاقة

Ohio Direction Card أو بطاقة P-EBT الخاصة بك.

 استخدم Produce Perks الخاصة بك لشراء
 المنتجات المحلية الطازجة من البائعين في

سوق المزارعين!

 برنامج المساعدة الغذائية التكميلية بوالية أوهايو
(SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program)

 يمكن لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) (المعروف سابًقا باسم قسائم الطعام) توفير األموال
 لمساعدتك في شراء مستلزمات البقالة. يتم تحميل تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) على

 بطاقة تحويل المنافع اإللكترونية (EBT)، والتي تشبه إلى حد كبير بطاقة الخصم.

 يمكن أن يساعدك برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) في زيادة مشترياتك من الطعام وميزانياتك
كه والخضروات ومنتجات األلبان والبروتين كبر، مما يمنحك المزيد من األموال لشراء الفوا  المنزلية بشكل أ

والسلع الجافة وغيرها من المواد الغذائية األساسية من تجار التجزئة المحليين للمواد الغذائية.

 تعتمد المشاركة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) على أهلية الدخل وال تقتصر على عدد معين
 من األشخاص أو األسر. لن تأخذ منافع الطعام من أي شخص آخر من خالل المشاركة. ستمتلك طعاًما صحًيا

على الطاولة، وتدعم الوظائف المحلية وعائدات الضرائب، وتحرر أمواالً أخرى لدفع فواتير األسرة.

 تفضل بزيارة benefits.ohio.gov للتقدم بطلب للحصول على SNAP اليوم
أو قم بزيارة مكتب خدمات األسرة والوظيفة في المقاطعة.
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تعمل هذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص.

 تم تمويل هذا المشروع جزئًيا على األقل
 بأموال فيدرالية من الواليات المتحدة. وزارة

الزراعة ودعم من إدارة الشيخوخة في أوهايو.


