
خفض ووتيیرةة ووكميیة يیجب ددقيیقة.  45ما يیقربب من للتسوسس لااألسنانن  تتعرضضفي كل مرةة تأكل أأوو تشربب شيیئا يیحتويي على االسكر٬، 
وجباتت.االتناوولل ووقت قتصر على أأنن تاالسكريیة وووواالمشرووباتت ااألططعمة   

 
:االمصنعةفي ااألططعمة وواالمشرووباتت موجوددةة معظم االسكريیاتت في االوجبة االغذاائيیة   

االشوكوالتهھحلويیاتت االسكر وو •  
االكعك وواالبسكويیت ووفطائر االفاكهھة وواالحلويیاتت •  
الفوااكهھ ووااآليیس كريیمبوواالزبادديي  االحلويیاتت •  
سكر االمائدةة •  
حبوبب ااإلفطارر االغنيیة بالسكر •  
االفاكهھةشراابب  •  
عصيیر االفاكهھة االطاززجة وواالعصائر •  
أأيي مشرووباتت غاززيیة •  
االكاكاوووواالحليیب االمخفوقق وواالمحلى بالسكر  لحليیبمشرووباتت اا •  
حتويي على االمشرووباتت االكحوليیةذيي يیاالسكر اال •  
االفوااكهھ االمجففة مثل االزبيیب وواالمشمش •  
االعصائر وواالصلصاتت •  

 
:مثلفي ااألططعمة بشكل خفي االموجوددةة  ااحترسس من االسكريیاتت  

االكاتشب •  
االمايیونيیز   •  
  اتتنكهھذذااتت االررقائق االبطاططس  •
االفاصوليیا االمخبوززةة •  

 
 وواالجلوكوزز) maltose(االمالتوزز  :يیعني سكر. على سبيیل االمثالل" OSEيینتهھي بـ "نظرةة على قائمة مكوناتت ااألططعمة٬، كل شيء  قإإل
)glucose ( وواالسكرووزز)sucrose ( ووسكر االفوااكهھ)fructose.ووخالفهھ (  

االمنعش االنعناعع وواالحلق االتهھابب ووحلويیاتت االسعالل / ) antacid(للحموضة ةة مضادداالقرااصص ااألفي االموجودد من االسكر على ااألخص ااحترسس 
ضاررةة بشكل خاصص.هھھھذهه االسكريیاتت تكونن أأنن ووأأيي حلويیاتت تذووبب ببطء في االفم. يیمكن لألنفاسس   

سبب تعصيیر االفاكهھة وواالعصائر وو) "سكر مضاففيیوجد ال يیكتب عليیهھا " االمشرووباتت االغاززيیة عصائر االفاكهھة (بما في ذذلك تلك االتي جميیع 
شربب ماء االصنبورر أأوو االشايي / االقهھوةة بدوونن سكر بيین اا .مع االوجباتتهھھھذهه االمشرووباتت فقط حاوولل أأنن تتناوولل . مضيحاالتآكل االتسوسس وواال

االوجباتت.  
أأنن لحمضيیاتت يیمكن لتسوسس وواال بعض االفوااكهھ مثل االموزز االكثيیر منتسبب . نموذذجياالثمارر االطاززجة في أأووقاتت االوجباتت بشكل  تناوولليیجب 
مضي لألسنانن.اتآكل االحاالتسوسس وواالتسبب   

كل يیومم. رااووااتتمن االفاكهھة أأوو االخض قطع 5من االمهھم أأنن تأكل   
 

االكثيیر من االسكر إإلى االسمنة وومرضض االسكريي ووبعض أأنوااعع وويیمكن أأنن يیؤدديي صحتك االعامة ووكذلك أأسنانك. بأأيیضا ضارر االكثيیر من االسكر 
االسرططانن.  

 
هھھھامة نصائح  

• ووجبة خفيیفة بيین االوجباتت .تتناوولل ال    
• ٬، قطعة من االجبن٬، االفلفلوواالخيیارر وواالكرفس وو ئاالنيیأأططعمة مثل: االجزرر تناوولل أأفضل  ٬، منتناوولل ووجبة خفيیفةووالبد من كانن  ننإإ 

خبز بيیتا.٬، صغيیرةةفطيیرةة ة٬، عادديیاالررقائق االبطاططس ٬، كعك ااألررزز٬، االخبز٬، عصيیانن كعك االشوفاننبالجبن مثل بسكويیت عادديي   
• شربب ماء االصنبورر االعادديي أأوو االشايي / االقهھوةة بدوونن سكر بيین االوجباتت .اا   
• من ووقت االنومم. خاللل ساعةال تأكل ااألططعمة االسكريیة    
• -1مضغ االعلكة االخاليیة من االسكر لمدةة   على ترميیم بعد تناوولل االطعامم يیساعد على ززيیاددةة تدفق االلعابب االذيي يیساعد ااألسنانن  ددقيیقة 2

.نفسهھا  
لسكراالجيید لبديیل االهھھھو ) Xylitol(كسيیليیتولل يیعد ااإل  

 


