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برگه اطالعاتی در مورد دندان

نکته های مفید برای غذاها و خوراک های سر پایی سالم
مهم است که عادتهای غذا خوردن سالم را از یک سن کم به وجود بیاورید تا فرزندتان را برای عادتهای سالم در متام 

عمر آماده کنید. کودکان خرد سال به پنج یا شش وعده غذای مغذی کوچک »مینی« در روز احتیاج دارند. 

پیشنهاداتی برای ساندویچ
پنیر و وجمایت •
تخم مرغ و کاهو •
مرغ و کرفس ریز ریز شده •
سیب و پنیر خامه ای •
مرغ و آووکادو •
پنیر و گوجه فرنگی •
ماهی تون و گوجه فرنگی •
مرغ، گوجه فرنگی و کاهو •

ایده هایی برای مینی وعده های غذا
لوبیای پخته •
سوپ سبزیجات •
پاستا یا برجن باقیمانده از غذای قبلی •
بالل با سیخ •
تخم مرغ آب پز سفت •
پنیر کبابی روی توست •
پیتزای خانگی روی نان پیتا •
قطعه های بریده شده سبزیجات خام •
میوه تازه در تکه های اندازه بچه •

کودکان تنوع را دوست دارند بنا بر این بجای اینکه همیشه از نان بریده ساده استفاده کنید، نان ساندویچی دراز، 
بیگل، مافین، نان پیتا و نان لواش را امتحان کنید.

ایده خوبی است که مطمئن شوید کودکتان موقع غذا خوردن بنشیند نه اینکه در حال بازی به خوردن سر پایی 
غذا و نوشیدنی ادامه دهد. اگر در حال بازی به اینطرف و آنطرف بدود و جرعه جرعه آب میوه )مثل یک پاپر( بنوشد، 

شکر برای مدت زیادی در دهان او خواهد ماند و این می تواند باعث پوسیدگی دندان شود.

از غذاهایی که چربی، شکر و منک زیاد دارند پرهیز کنید. این به همه خانواده کمک خواهد کرد.

ایده هایی برای شام سالم
کودکان برای شام به یک غذای سالم و متعادل احتیاج دارند. این غذا باید شامل این مواد باشد:

پروتئین - مثل گوشت گاو، مرغ، بره، ماهی، تخم مرغ و بنشن. •
سبزیجات - از 2 – 3 نوع سبزی و رنگهای محتلف استفاده کنید. •
ئیدرات کربن )مواد نشاسته ای( - مثل پاستا، برجن، رشته فرنگی یا نان. •
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غذاهای ترکیبی عالی و سالم زیر را برای شام امتحان کنید
مرغ و سبزیجات سرخ شده با برجن •
اسپاگتی بولونز با گوشت چرخ کرده و سبزیجات رنده شده •
مافین با لوبیای پخته و ساالد •
ماهی که در فر پخته شده باشد با پوره سیب زمینی و کدو •

�نکته مفید: اگر کودکتان در شب خسته می شود و منی تواند غذا بخورد، زود به او شام بدهید 
 )حدود 4 بعد از ظهر(. بعد، در حدود وقت عادی شام، اگر هنوز گرسنه بود یک خوراک سر پایی کوچک به 
 او بدهید. اگر سابقه آلرژی شدید دارید از تخم مرغ، آجیل، نرم تنان صدف دار و گلوتن که ماده چسبنده 

گندم است پرهیز کنید.

خدمات ترجمه شفاهی
اگر برای متاس گرفنت با خدمات باال یا برای ترجمه کتبی به یک مترجم نیاز دارید، لطفاً به سرویس ترجمه کتبی و 

شفاهی )TIS( شماره 450 131 تلفن بزنید.
برای سایر اطالعات بهداشتی به زبانهای مختلف از وب سایت www.mhcs.health.nsw.gov.au دیدن کنید.


