
 إرشادات توعوية غذائية للحجاج
Food Tips for Pilgrims



لذلك  ا�سبوعين،  التتجاوز  قصيرة  الحج  في  الحجاج  قضاء  مدة  تعد 

وتعينهم  تساعدهم  التي  ا�طعمة  اختيار  مراعاة  عليهم  ينبغي 

التعرض  وتجنبهم  ويسر  سهولة  بكل  الحج  مناسك  تأدية  على 

ل�صابة بالتسممات الغذائية والتلبكات المعوية. النصائح وا�رشادات 

التالية تساعد الحجاج على تحقيق هذا الغرض:

الخطورة  الغذائية منخفضة  المواد  االعتماد بشكل أساسي على   .1

والتي يمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة وال تحتاج إلى تبريد 

المعلبة  الطبيعية  والعصائر  والتونة  العسل  مثل  لحفظها 

وغيرها من المعلبات والمواد الجافة، والتقليل من ا�غذية عالية 

الخطورة سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن وا�سماك.

2. يفضل تجهيز الطعام بكميات قليلة وعدم االحتفاظ بأية أطعمة 

المطهية  ا�طعمة  أو  والمقبالت  السلطات  باردة مثل  كانت  سواًء 

بسبب قلة توفر ا�جهزة والمعدات الالزمة لحفظ ا�طعمة المتبقية. 

والتخلص مما يتبقى من هذه الوجبات، وفي حال الرغبة في حفظ 

بعض ا�طعمة المتبقية، فيجب حفظها مباشرة في وحدة التبريد.

من  التأكد  فيجب  المطهية  ا�طعمة  تسخين  إعادة  حال  في   .3

تسخينها بشكل جيد. 

صغيرة  عبوات  استخدام  يفضل  المعلبات،  استخدام  حال  في   .4

والعصائر  والتونة  وا�جبان  واللبنة  والزبدة  المربى  (مثل  الحجم 

والحليب وغيرها) لضمان االنتهاء منها بالكامل بعد كل وجبة.

الحرص  يجب  والكافتيريات   المطاعم  في  الطعام  تناول  حال  في   .5

على اختيار المطاعم والكافتيريات النظيفة والمعروفة، وعادة ما 

المنشآت  لتلك  الصحي  الوضع  والعاملين  الصالة  نظافة  تعكس 

للحرارة  مالئمة  للمستهلك  المقدمة  ا�طعمة  أن  من  والتأكد 

المطلوبة لها.

الصالحية  تاريخ  من  والتأكد  الغذائية  البطاقة  قراءة  على  الحرص   .6

للمنتجات الغذائية ومن عدم وجود أي انبعاج أو انتفاخ او صدأ أو 

تسرب في مكونات المعلبات وأن تكون محكمة الغلق.



مياه  من  الشرب  وعدم  المعبأة  الشرب  مياه  تناول  على  الحرص   .7

الحنفيات لعدم التأكد من سالمة مصدرها.

ا�صلية  بعبواتها  شراؤها  فيجب  ا�لبان،  منتجات  شراء  حال  في   .8

والتأكد من بطاقتها الغذائية لضمان أنه تم إنتاجها من مصادر 

معروفة وموثوقة وأنها مبسترة وآمنة.

9. يجب التأكد من نظافة ا�دوات وا�واني التي تستخدم في إعداد 

وتناول الطعام.

وتداول  تناول  وبعد  قبل  والصابون  بالماء   Çجيد اليدين  غسل   .10

الطعام وكذلك بعد استخدام الحمامات.

نظيفة  بالستيكية  ومالعق  أطباق  في  ا�طعمة  تناول  يفضل   .11

والتخلص منها بعد تناول ا�طعمة.

غسلها  بعد  الطازجة  والخضروات  الفواكه  تناول  من  ا�كثار   .12

والفيتامينات  المعدنية  ا�مالح  على  تحتوي  كونها  وتعقيمها، 

والسوائل التي تعين الحجاج على القيام بالشعائر الدينية بكل 

ا�صابة  وتمنع  الحاج  يفقدها  التي  السوائل  وتعوض  ويسر  راحة 

بالجفاف.

13.  الحرص على تناول عدة وجبات صغيرة الحجم تتخللها الفواكه 

الوجبات  بعد  الفواكه  تناول  وعدم  خفيفة)،  (وجبة  والخضروات 

مباشرة لتسببها في عسر الهضم وإعاقة هضم البروتينات.

14.  احرص على التقليل من تناول الحلويات وا�طعمة الدسمة الغنية 

وعسر  التخمة  تسبب  �نها  المقلية)،  (ا�طعمة  مثل  بالدهون 

الهضم وتقلل من نشاط الجسم.

15. في حالة التعرق الشديد نتيجة الرتفاع حرارة الجو  يجب ا�كثار من 

المبستر  والحليب  الطبيعية  العصائر  خاصة  السوائل  شرب 

لتعويض الجسم عما يفقده من ا�مالح والسوائل نتيجة العرق.

16. يجب البعد عن تناول ا�طعمة التي تسبب الغازات مثل (الثوم، 

البصل، الفجل، البقول، العدس، الحمص، اللوبيا، الكرنب).



يفضل  السكن،  داخل  والطهي  التحضير  في  الرغبة  حال  في   .17

المشاكل  لتالفي  الطازجة  وا�سماك  والدواجن  اللحوم  اختيار 

على  الحرص  مع  المواد،  تلك  تذويب  سوء  عن  الناتجة  الصحية 

كل  بعد  والصابون  الحار  بالماء  التحضير  ومعدات  أسطح  غسيل 

استخدام.

التسمم  أعراض  ظهور  عند   Çفور الطبيب  مراجعة  المهم  من   .18

الغذائي أو ما يشابهها مثل ا�سهال، القيء، ارتفاع درجة الحرارة، 

ا�غماء، اÏالم في الجسم والصداع.

هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

تتمنى لكم

السالمة الدائمة في حلكم وترحالكم



Pilgrims spend about two weeks to perform Hajj. 
Therefore, they should buy food products that help 
them perform the rituals of hajj easily, and to avoid 
food poisoning and digestive disorders. The following 
tips help pilgrims to achieve this purpose:

1. Buy low-risk foods that could be kept at room 
temperature and require no refrigeration when 
storing, such as honey, canned tuna, canned natural 
juices, canned foods and dry foods. It is also advised 
not to buy many types of high-risk foods such as 
meat, poultry and fish.

2.   It is preferable to prepare foods in few quantities 
and not to keep any foods, whether cold, such as 
salads and appetizers, or cooked foods, as 
equipment and tools needed for storing leftovers 
may not be available. If you want to preserve food 
leftovers, they should be stored directly in the 
fridge.

3.   In case of reheating leftovers, make sure they are 
heated properly. 

4.   When purchasing canned foods, it is preferable to 
buy small cans (jam, butter, yogurt, tuna, juices, 
milk, etc.), to ensure they are fully consumed after 
each meal.

5.  When having your food in restaurants and cafeterias, 
make sure to choose clean and well-known outlets. 
The cleanliness of the hall and staff usually reflects 
the hygienic status of  those outlets. Moreover, 
make sure those outlets are serving foods at the 
appropriate temperatures.



6.   Read food label and check products' expiration date. 
Avoid bulging, dented, leaky or rusty cans when 
buying canned foods, and ensure that cans are 
well-sealed.

7.   Drink bottled water and avoid tap water as it may not 
be safe for consumption.

 
8.  Buy dairy products in original packages and check 

their food labels to ensure they are produced by 
known and reliable sources, pasteurized and safe 
for consumption.

9. Ensure the cleanliness of utensils used for preparing 
and eating foods. 

10.Wash your hands properly with soap and water 
before and after eating and handling foods, and 
after using the bathroom.

11.It is preferable to eat foods using clean plastic plates 
and spoons, and discard those plastic utensils after 
eating. 

12.Eat plenty of fresh fruits and vegetables after 
washing them, as they are rich in fluids, vitamins 
and mineral salts that help pilgrims perform hajj 
rituals easily, and supply the body with lost fluids to 
avoid dehydration.

13.Eat several small meals interspersed with fruits and 
vegetables as snacks. Don't eat fruit right after a 
meal, as this causes indigestion and affects protein 
digestion.

14.Don't eat too much sweets and high-fat foods, such 
as fried foods, as they cause indigestion and reduce 
the physical activity.



15. In case of excessive sweating resulting from high 
temperature, pilgrims are advised to drink plenty of 
fluids, particularly fresh juices and pasteurized 
milk, to supply the body with salts and lost fluids 
while performing hajj rituals. 

16. Avoid eating gas-causing foods such as garlic, onion, 
radishes, pulses, lentils, chickpeas, cowpea, and 
cabbage.

17. If you want to prepare and cook food inside your 
residence, it is preferable to choose fresh meat, 
poultry and fish to avoid health problems resulting 
from incorrect thawing of those items. Wash 
surfaces and utensils used for preparing foods with 
warm water and soap after every use.

18. It is important to see your doctor immediately if 
you're suffering symptoms of food poisoning or 
similar symptoms, such as diarrhea, vomiting, fever, 
faintness, body pains and headache.

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority
We wish all of you good health




