أفكار ملهمة رائعة!
خرضاوات سوتيه

استخدمي الخرضاوات الورقية ،مثل الكرنب املجعد (كيل)،
أو السلق السويرسي ،أو الجرجري ،أو السبانخ:
•	أضيفي  ٢-١ملعقة كبرية من الزيت إىل مقالة،
وضعيها عىل نار من متوسطة إىل مرتفعة
•	أضيفي بصالً مقط ًعا ،وقلِّبي حتى يصبح ل ّي ًنا
•	أضيفي الخرضاوات الخرضاء ،واخفيض الحرارة ،وقلِّبي
حتى تصبح ل ّينة
•	أضيفي امللح والفلفل حسب املذاق املفضل  -ميكنك
إضافة توابل أخرى حسب الرغبة

إعداد بيض مخفوق

استخدمي بيض َتني إىل  ٣بيضات لكل شخص:
•	اخفقي البيض يف وعاء صغري
•	أضيفي ملعقة كبرية من الزيت إىل مقالة عىل نار متوسطة
•	أضيفي البيض
•	أضيفي الخرضاوات  -مثل :الربوكيل ،أو الفلفل ،أو البصل ،أو السبانخ؛ مقطَّ ًعا ومطه ًيا
•	اختياري :أضيفي اللحوم املُقطَّعة واملطهية
•	قلِّبي حتى ينضج البيض
•	أضيفي امللح والفلفل حسب الذوق  -ميكنك إضافة توابل أخرى

حسب الرغبة
•	اختياري :أضيفي نوع الجنب املفضل ِ
لك

ميكنك تجربة الوصفة كام هي أو إعدادها حسب املكونات ِ
ِ
لديك وتحبينها.

نصيحة

استخ
الخرضا دمي بقايا
وات ،أ
و اللحوم

توفري األموال وتخفيض اإلهدار :فهم
ملصقات التاريخ

#EndFoodWaste

ال تتعلق ملصقات التاريخ بسالمة الطعام ،ولكن يعتقد الكثريون خطأً أن هناك عالقة بينهام؛ ما يدفعهم إىل إلقاء
طعام جيد:
•	مل تضع الحكومة قواعد منظمة مللصقات التاريخ*
•	ال توجد قواعد معينة لكيفية تحديد التواريخ
•	تُحدِّ د الرشكة املص ِّنعة تواريخ “ ،”Use Byو” ،”Sell Byو“ ”Best if Used Byوغريها من
التواريخ ،وهي ليست إال مقرتحات
*حليب األطفال فقط هو الغذاء الوحيد الذي ينص قانون والية نيويورك عىل رضورة وجود ملصق تاريخ عىل العبوة.

• Gradients may be linear or radial. Direction and type of
gradient may vary depending on usage.

C: 59 M: 0 Y:
R: 108 G: 194
Hex: #6CC24A

C: 65 M: 3 Y: 0 K: 0
R: 65 G: 182 B: 230
Hex: #41B6E6

C: 100 M: 0 Y
R: 0 G: 135 B
Hex: #00873E

C: 94 M: 67 Y: 0 K: 0
R: 29 G: 87 B: 165
Hex: #1D57A5

C: 13 M: 42 Y
R: 221 G: 156
Hex: #DD9CD

C: 0 M: 1 Y: 88 K: 0
R: 251 G: 225 B: 34
Hex: #6FBE122

GRADIENTS

تظل أغلب أنواع الطعام بجودة عالية وآمنة لالستخدام بعد انقضاء التاريخ
املد ّون عىل املنتج .ومن بني األمثلة عىل ذلك:
•	الزبادي والجنب +٧ :أيام بعد التاريخ
•	البيض +٣ :أسابيع
 +COLORSأشهر
•	املأكوالت املعلبة٣ :
PRIMARY

ات التاريخ
ملصق
المة الطعام
وس

OCRRA VISUAL IDENTITY SYSTEM

• Logo may be placed in any corner of the creative piece, so long as the clear space guidelines are followed. See collateral
section for examples.

PMS 362 C
C: 66 M: 0 Y: 100 K: 9
R: 80 G: 158 B: 47
Hex: #509E2F

PMS 300 C
C: 100 M: 56 Y: 0 K: 3
R: 0 G: 94 B: 184
Hex: #005EB8

ابحثي عن “ ”End Food Wasteعىل OCRRA.org
SECONDARY COLORS
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