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Diş Bilgilendirme Belgesi

Sağlıklı Yemekler ve Çerezler için İpuçları
Çocuğunuza yaşam boyu sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için küçük yaşlarda sağlıklı yeme alışkanlıkları 

edindirmek önemlidir. Küçük çocukların günde 5 veya 6 küçük veya “mini” besleyici yemeğe ihtiyacı 

vardır.

Mini Yemek Fikirleri

•	 Kuru fasulye

•	 Sebze çorbası

•	 Artık makarna veya pilav

•	 Koçan üstünde mısır

•	 Lop yumurta

•	 Kızarmış ekmek üstünde ızgara peynir

•	 Ev yapımı piza veya pide

•	 Çubuk gibi kesilmiş çiğ sebzeler

•	 Çocuklara göre kesilmiş taze meyve

Sandviç Tavsiyeleri

•	 Peynir ve “vegemite”

•	 Yumurta ve marul

•	 Tavuk ve doğranmış kereviz

•	 Elma ve krem peynir

•	 Tavuk ve avokado

•	 Peynir ve domates

•	 Ton balığı ve domates

•	 Tavuk, domates ve marul

Çocuklar çeşitliliği sever, o nedenle daima sade dilim ekmek kullanmak yerine yuvarlak ekmek, halka 

ekmek, çörek, pide veya lavaş ekmeği kullanmayı deneyin.

Hafif yiyecek ve içecekler alırken koşup oynamak yerine, çocuğunuzun yemek yerken oturmasını 

sağlamak iyi olur. Oynadıkları sırada meyve suyunu yudumlarken sağa sola koşuyorlarsa, şeker uzun süre 

ağızlarında kalacak ve bu da diş çürümesine neden olacaktır.

Çok yağlı, şekerli ve tuzlu yemeklerden kaçının. Bunun tüm aileye yararı olacaktır.

Sağlıklı Akşam Yemeği Fikirleri

Çocuklar sağlıklı, dengeli bir akşam yemeğine ihtiyaç duyar. Bu, şunları içermelidir:

•	 Protein – sığır eti, tavuk, kuzu eti, balık, yumurta, baklagiller.

•	 Sebzeler – 2-3 tür ve değişik renklerde sebze kullanın.

•	 Karbonhidratlar – makarna, pirinç, şehriye veya ekmek.
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Şu harika sağlıklı karışık akşam yemeklerini deneyin

•	 Kızartılmış tavuk ve sebze ile pilav

•	 Kıyma ve rendelenmiş sebze soslu makarna

•	 Kuru fasulye ile çörek ve salata

•	 Fırında balık ile patates ve balkabağı püresi

İPUCU: Çocuğunuza akşam yemeğini, daha sonra yiyemeyecek kadar yorgun düşüyorsa, erkenden 

(öğleden sonra 4’te) verin. Daha sonra normal yemek saatinde hâlâ açsa, küçük bir sağlıklı çerez verin. 

Güçlü bir alerji geçmişiniz varsa, yumurta, fındık fıstık, kabuklu deniz ürünü ve gluten vermekten 

kaçının.

Tercümanlık Hizmetleri

Yukardaki servislerle ilişkiye geçmek veya yazılı çeviri için bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen 13 14 

50’den Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi’ni (TIS) arayın.

Diğer çok-dilli sağlık bilgileri için www.mhcs.health.nsw.gov.au sitesini ziyaret edin.


