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نشرة معلومات عن األسنان

إرشادات من أجل تناول وجبات عادية ووجبات خفيفة صحية 
من الضروري تعريف الطفل بعادات األكل الصحي في مرحلة مبكرة لكي يتأسس طفلك على عادات صحية ملدى 

احلياة. يُذكر أن األطفال الصغار يحتاجون إلى حوالي 5 إلى 6 وجبات غذائية صغيرة في اليوم.   

اقتراحات عن بعض السندويشات
جنب وفيجيمايت •
بيض وخّس •
دجاج وَكرَفس مقّطع •
تفاح وكرميا اجلنب •
دجاج وأفوكادته •
جنب وبندورة •
سمك الّت وبندورة •
دجاج وبندورة وخّس •

أفكار عن بعض الوجبات الصغيرة
فاصوليا مطبوخة معّلبة •
حساء خضار •
بقايا معجنات )باستا( أو أرّز •
ذرة على الكوز •
بيض مسلوق جامد •
جنب محمص على خبز توست •
بيتزا بيتية على خبز لبناني  •
خضروات نيئة مقّطعة بشكل أصابع •
فواكه طازجة مقّطعة بأحجام تناسب الطفل •

يحب األطفال التنويع، لذا بدالً من استخدام خبز التوست العادي دائماً، حاولي استخدام األرغفة املقّرصة احملشوة 
)كالسّمون والبايغل( والفطائر الرقيقة املدّورة )َمِفن( واخلبز اللبناني واملرقوق  وما شابههما.

ومن اجلّيد احلرص على أن يجلس الطفل عندما يأكل بدالً من تركه يسرح وميرح خالل تناول وشرب وجباته اخلفيفة، 
إذ أنه إذا تابع الركض واملشي خالل ارتشافه العصير )من علبة عصير صغيرة مثالً( خالل اللعب فسوف يحتفظ 

بالسكر في فمه لفترة طويلة وهذا قد يسبب تسوساً لألسنان.   

جتّنبي الوجبات الغذائية الغنية بالدهون والسكر وامللح. هذا يفيد جميع أفراد العائلة.

أفكار عن وجبات عشاء صحية
يحتاج األطفال إلى وجبة عشاء صحية ومتوازنة. ينبغي أن تشمل وجبة العشاء: 

البروتني – كلحم البقر والدجاج والغنم والسمك والبيض والبقوليات •
اخلضروات – استخدمي نوعني أو ثالثة أنواع من اخلضروات ذات األلوان املختلفة. •
الكاربوهيدرات – كاملعجنات )باستا( أو األرّز أو املعكرونة الشعيرية )نودل( أو اخلبز. •
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جّربي ما يلي من أنواع العشاء الصحي املشّكل املمتازة
دجاج وخضار مقّلية على الطريقة اآلسيوية مع أرّز •
معكرونة بلحم مفروم وصلصة طماطم مع خضروات مبشورة  •
فطيرة رقيقة مدّورة )َمِفن( مع فاصوليا مطبوخة وسلطة •
سمك مطهي بالفرن مع هريسة بطاطس ويقطني  •

نصيحة مفيدة: ناولي طفلك عشاءه باكراً )حوالي الرابعة مساءً( إذا كان يشعر بتعب شديد مينعه من تناول 
العشاء في وقت متأخر؛ ثم اعطيه وجبة عشاء خفيفة صحية الحقاً في موعد العشاء املعتاد إذا كان ال يزال 

جائعاً. إذا كانت توجد حاالت سابقة وشديدة من احلساسية في العائلة، فتجنبي البيض واملكسرات واحليوانات 
البحرية الصدفية ومادة الغلوتن. 

خدمات الترجمة
إذا احتجت ملساعدة مترجم في االتصال باخلدمات املذكورة أعاله أو في الترجمة، فُيرجى االتصال بخدمة الترجمة 

اخلطية والشفهية )TIS( على الرقم 50 14 13. 
للحصول على معلومات عن الصحة بلغات متعددة يرجى تفّقد املوقع اإللكتروني 
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