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Beslenme çantanizi serin tutunuz 

 •Yalıtılmış çanta veya beslenme çantalarını kullanınız.

 • Beslenme çantasının içine plastik içinde buz parçaları 
koyunuz.

 • Beslenme çantasının içine donmuş içecekleri (su, süt) 
koyunuz.

 •Uygun yiyecekleri dondurunuz (ör. sandviç, yoğurt). 

 •Yiyeceği güneşten uzak, serin bir yerde saklayınız. 

Çocuğum ne içmeli? 

 •En iyi içecek sudur. Çeşme suyunda dişlerin korunmasına yardımcı olan flor mevcuttur. 

 • Sade süt veya tadlandırılmış süt içecekleri de iyi seçeneklerdir; çünkü süt kemiklerin 
gelişmesi bakımından faydalıdır.  

 • %100 meyva sularının sınırlandırılması gerekir. Çünkü çok fazla meyva suyu dişlere zarar 
verebilir. Meyva suyunu sulandırmak ya da içinde lif de mevcut olan taze meyva vermek 
daha doğrudur.

 • Meyvalı içeceklerden, meşrubatlardan, konsantre içeceklerden ve spor içeceklerinden 
uzak durmak en iyisidir. Bunların hepsinde, diş çürümesine neden olabilen ilave şeker ve 
asit vardır. 

Çocukların hergün yaklaşık 4ila 6 bardak sıvıya ihtiyacı vardır.

.

Çocuğunuzu su ve süt içmeye teşvik etmeye çalışınız. UHT süt kartonları vadır ve bunlar okula 
götürmek için dondurulabilir. Renkli içecek şişelerini kullanmak, çocukları su içmeye teşvik 
edebilir.  

 + + + + +

Keep your lunchbox cool – Turkish

What should my child drink? – Turkish
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Meyva ve sebzeler  

Meyva ve sebzeler vitamin, mineraller, antioksidanlar ve lif içerirler. Yapılan araştırmalar, 
meyva ve sebze yemenin ilerki yaşlarda bizi hastalıklara karşı koruyabildiğini göstermektedir. 
Çoğu Avustralya’lılar yeterince meyva ve sebze yememektedir.

Öyleyse ne kadar yemeliyiz?
Okul çocukları ve yetişkinler için: Her gün 2 porsiyon meyva ve 5 porsiyon sebze 

5 yaşın altındaki çocuklar için: 1 porsiyon meyva ve 3 porsiyon sebze

1 porsiyon meyva = orta büyüklükte 1 parça elma, muz, portakal, küçük bir salkım üzüm gibi
 veya = 1 bardak konserve meyva
 veya = 1½ yemek kaşığı kurutulmuş meyva

1 porsiyon sebze  = ½ bardak pişmiş sebze
 veya = 1 bardak salata

Ekmek ile ilgili gerçekler 
Ekmek şişmanlatmaz.

Gerçekte ekmek, fazla yağ içermez ve kilo kontrolü açısından sağlıklı bir yiyecektir. Ekmek bize 
kilo aldırmaz. Kilonun artması, ekmeğin üzerine sürülen yağlı maddelerden kaynaklanmaktadır.

Ekmekte bolca lif vardır.
Aslında ekmek, en iyi lif kaynaklarından biridir. Kepekli ve taneli ekmekler, en fazla lif içeren 
ekmeklerdir. Ekmekte ayrıca B vitamini, protein ve mineraller vardır.

Ekmek, çabuk ve kolay bir öğle yemeği ya da hazır yemek olarak çok uygundur.
Avustralya’da pekçok ekmek çeşidi mevcuttur. 
Değişiklik olsun diye şunların bazılarını deneyiniz:

lavaş ekmeği bagel (bir çeşit halka şeklinde sert ekmek) 
lübnan ekmeği çavdar ekmeği
İtalyan pide ekmeği topkek
meyvalı ekmek naan ekmeği

 + + + + + +

Fruit and vegetables –  Turkish

Facts on bread –  Turkish
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Süt ürünleri 

Peynir ve yoğurt gibi süt ve süt ürünleri kalsiyum içerdiklerinden, sağlığımız için önemlidirler. 
Büyüme çağında olan çocukların kemiklerinin güçlü ve sağlıklı olarak gelişmesi için kalsiyuma 
ihtiyaçları vardır. 
Çocukların günde 3 porsiyon kalsiyum gereksinimleri vardır. 

1 bardak süt     + 1 kase yoğurt     + 1 dilim peynir

Aşağıda çocuğunuzun diyetindeki kalsiyum miktarını artırmak 
için bazı fikirler önerilmiştir.

Sütlü gevrek peynirli makarna meyvalı yoğurt
Yoğurt tadlandırılmış sütlü içecekler sos halinde ‘labne’
Dondurma krema peynirli tost

Dişlerinizin bakimi 

Doğru yiyecek ve içecekleri tüketmek, dişlerinizin korunmasına yardım eder. Aşağıda, 
çocuğunuzun diş bakımı hakkında bazı ipuçları verilmiştir:

   Arada atıştırmayı günde yaklaşık üç defa ile sınırlayınız; çünkü çok sık atıştırma diş 
çürümesine neden olabilir.

   Dişe yapışan tatlı, meyvalı şeritler, bisküvi, patates kızartması ve çikolata gibi 
yiyecekleri sınırlandırınız. 

   Atıştırmak için meyva, sebze, peynir, yoğurt ve süt gibi sağlıklı ürünleri öneriniz.

   Meşrubat, meyva suyu, konsantre içecek ve spor içeceklerinden kaçınınız. Bu içecekler, 
dişlere zarar verebilen şeker ve asitleri içerirler. 

   Çok fazla meyva suyu dişlere zarar verir.

   Tadlandırılmamış meyva suyunu günde 1 bardak ile sınırlayınız. Meyva suyuna en az 
yarısı kadar su ekleyerek sulandırınız. 

   Süt ürünleri, dişlerin zarara uğramasını önleme bakımından faydalıdır.

   İçecek olarak suyu teşvik ediniz ve yemekten sonra dişleri temizleyiniz.

Looking after your teeth –  Turkish

Dairy foods –  Turkish
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Hazir yiyecekler 

✓ ✓

Kahvalti, sandiğinizdan daha önemlidir 

Hepimiz kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu duymuşuzdur. Peki gerçekten ne kadar 
önemlidir kahvaltı? Araştırmalar, kahvaltı yapmanın hafızayı geliştirdiğini ve 
dikkat süresini artırdığını göstermektedir. Kahvaltı yapan çocuklar okulda 
daha başarılı olmaktadır. Çocuklar kahvaltı yapmamaları halinde, demir ve 
kalsiyum gibi vücut için gerekli olan mineralleri yeterince alamayabilirler.

Aşağıda çocukların sevdiği güzel kahvaltı 
örneklerinden bazılarını bulabilirsiniz.

Sütlü gevrek Asya pirinç lapası
Makarnalı / haşlanmış fasülyeli tost Muzlu süt
Meyva ve krema Karışık meyva
Hazır aş çorbaları (Noodles) Yoğurtlu gevrek 
Haşlanmış yumurta ve topkek  
Konserve meyva ve yoğurt
Pide ekmeğinde ‘labne’/salatalık/domates
‘Vegemite’ katkılı tost ve portakallı-baharatlı patates kızartması

Çoğu hazır yiyecekler fazla miktarda yağ, şeker ve tuz içerdiklerinden sağlıksızdırlar. Çok fazla yağ, 
şeker ve tuz tüketmek yaşamın ilerki safhalarında hastalık riskini artırır. Sağlıksız hazır yiyecekler, 
çocukların diyetinde beslenme değeri daha yüksek olan yiyeceklerin yerini alabilmektedir. 

Aşağıdaki hazır yiyecekler sağlıksızdır:
patates kızartması kuru yemişli/ballı çubuklar tatlı bisküviler
kekler meyva şeritleri çikolata

En iyisi çocukların bunları arada bir yemesidir. Bu gibi hazır yiyecekler lezzetli olabilirler; ancak 
bunların gelişmekte olan bünyelere sağladığı beslenme değeri azdır.  

Sağlıklı olma bakımından değişiklik olarak şunları deneyiniz:
patlamış mısır meyva yoğurt küçük francala

ince mısır gevreği kuru meyvalar  peynir çubukları meyvalı ekmek

pirinç krakerleri iki meyvalı konserveler meyvalı yoğurt küçük gözleme

tuzlu kuru bisküvi meyva konservesi karton süt ekmek arası peynir/pastırma

Snack foods –  Turkish

Breakfast, more important than you think –  Turkish


