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Tờ dữ kiện Nha khoa

Mẹo vặt về Bữa ăn và Ăn vặt lành mạnh
Điều quan trọng là nên lập ra thói quen ăn uống lành mạnh ngay khi còn nhỏ để các em có được các thói 

quen lành mạnh suốt đời. Mỗi ngày trẻ nhỏ cần khoảng 5 hoặc 6 bữa ăn nhỏ đầy dinh dưỡng.

Các gợi ý về bữa ăn nhỏ

•	 Đậu hột hầm (baked beans)

•	 Súp rau đậu

•	 Mì Ý hoặc cơm còn dư

•	 Trái bắp luộc

•	 Trứng luộc chín

•	 Phó mát nướng với bánh mì

•	 Pizza tự làm tại nhà, dùng bánh mì dẹp (pita bread)

•	 Rau quả sống xắt thanh nhỏ

•	 Trái cây tươi xắt miếng cỡ nhỏ cho trẻ em

Các gợi ý về bánh mì lát kẹp

•	 Phó mát và vegemite

•	 Trứng và xà lách

•	 Gà và rau cần xắt nhỏ

•	 Táo với phó mát kem

•	 Gà và trái bơ

•	 Phó mát và cà chua

•	 Cá thu và cà chua

•	 Gà, cà chua và xà lách

Trẻ em thích đổi món, do đó, thay vì luôn dùng bánh mì trơn và xắt lát, hãy dùng bánh mì ổ, bánh mì ổ 

dài, bánh nướng xốp (muffins), bánh mì dẹp và bánh mì mỏng (pita/lavish bread).

Nên kiểm chắc rằng trẻ em ngồi trong lúc ăn thay vì để các em vừa chơi đùa vừa ăn uống. Nếu các em 

vừa chạy quanh vừa chơi đùa vừa uống nước trái cây hộp, nước trái cây sẽ lưu lại lâu trong miệng các em 

và có thể gây sâu răng.

Tránh các thức ăn có nhiều mỡ, đường và muối. Điều này giúp ích cho cả gia đình.

Gợi ý về các Bữa ăn tối lành mạnh

Trẻ em cần một bữa ăn lành mạnh, quân bình cho bữa tối. Bữa ăn đó cần bao gồm:

•	 Chất đạm (protein) – như thịt bò, gà, thịt cừu, cá, trứng, rau đậu.

•	 Rau quả – dùng 2-3 loại rau quả và có nhiều màu sắc.

•	 Carbohydrates – như mì Ý (pasta), gạo, mì sợi hoặc bánh mì.
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Thử các bữa ăn tối lành mạnh sau đây

•	 Cơm với gà xào rau cải

•	 Mì sợi Ý (spaghetti) với sốt Bolognese với thịt bằm và rau củ bào sợi

•	 Bánh nướng xốp (muffin) với đậu hột hầm (baked beans) và rau trộn

•	 Cá nướng lò với bí ngô và khoai tây nghiền

MẸO VẶT: Cho con quý vị ăn bữa tối sớm (khoảng 4 giờ) nếu em mệt và không thể ăn trễ hơn. Rồi sau đó 

nếu em vẫn còn đói thì cho một bữa ăn vặt lành mạnh vào giờ ăn tối thường lệ. Nếu bạn có bệnh sử bị 

dị ứng thực phẩm, hãy tránh dùng trứng, các loại đậu hạt (nuts), tôm cua sò ốc và chất gluten.

Dịch vụ Thông dịch

Nếu bạn cần thông dịch viên để liên lạc các dịch vụ trên hoặc cần phiên dịch, hãy liên lạc Dịch vụ Thông 

Phiên dịch (Translating and Interpreting Service - TIS) qua số 13 14 50.

Muốn biết các thông tin về sức khỏe qua nhiều ngôn ngữ, hãy viếng trang mạng  

www.mhcs.health.nsw.gov.au


