قل نعم للوجبات الخفيفة الصحية!

مهم من التغذية اليومية لألطفال يف مراكز رعاية األطفال وأيضً ا يف املنزل .انتبه إىل
إن الوجبات الخفيفة تشكل جز ًءا ً
أن الطفل الصغري قد يتناول القليل من الطعام يف يوم واحد بينام يتناول الكثري يف اليوم التايل .عند التخطيط للوجبات
الخفيفة الصحية ،ضع يف اعتبارك سالمة األغذية والحساسية املعروفة ،فضالً عن «جاذبية الوجبات الخفيفة»!

قدِّ م وجبات خفيفة من مجموعة متنوعة من مجموعات الطعام.

•الحبوب والكربوهيدرات .سيستمتع األطفال الصغار بهذه الوجبات الخفيفة كجزء من الثالثة إىل األربعة أكواب املطلوبة كل
يوم :رقائق املقرمشات مع الجنب والحبوب الجاهزة لألكل وكعك األرز الصغري ومقرمشات غراهام.
•الخرضاوات .ميكن أن تكون الوجبات الخفيفة طريقة جيدة إلدخال كوبني من هذه األطعمة يف النظام الغذايئ اليومي للطفل.
جرب رشائط الخرضاوات ،مثل الخيار أو الكوسة ،أو الطامطم الكرزية املقطّعة إىل قطع صغرية ،أو الربوكيل أو الجزر املطهو
بالبخار ،أو الفاصوليا الخرضاء ،أو البازالء .ق ِّدم معها صلصة قليلة الدسم أو حمص للغمس.
•الفواكه .تعترب قطع الفاكهة (التفاح أو اليوسفي أو املوز أو األناناس) والفواكه املعلبة والعصائر خيارات جيدة .يحتاج الطفل
إىل 1-½1كوب من الفاكهة كل يوم ،ولكن احرص عىل عدم اإلفراط يف إعداد العصري .الكمية املقدمة إىل طفل عمره من  4عىل
 6سنوات هي  3/4كوب.
•منتجات الحليب .بعض االختيارات الجيدة تتضمن مخفوق الحليب املصنوع من الفاكهة ورشائح الجنب أو أصابع الجنب وأكواب
اللنب الصغريةُ .يثل نصف كوب من الحليب أو أونصة واحدة من الجبنة واح ًدا من بني  4إىل  5حصص يجب أن يحصل عليها
األطفال الصغار يوم ًيا.
•اللحوم والربوتني .ميكن لألطفال أن يستمتعوا بالبيض املسلوق جي ًدا؛ أو زبدة الفول السوداين فوق رقائق املقرمشات أو الفواكه
أو الخرضاوات؛ أو طبقة رقيقة من غموس الفول عىل رقائق املقرمشات 2 .إىل  3أونصات من اللحم ،أو  1بيضة ،أو  2ملعقة
كبرية من زبدة الفول السوداين كواحدة من  2إىل  3حصص يومية موىص بها من اللحوم أو الربوتني لألطفال الذين ترتاوح
أعامرهم بني  2و 6سنوات.
•الحلوى واألطعمة عالية الدهون .كل شخص يستمتع بتناول الحلوى يف أي مناسبة ،وال بد أن يحتوي النظام الغذايئ اليومي
للطفل عىل  3-2مالعق من الزيت أو الدهون يف طعامه .حاول الحد من عدد هذه األطعمة .ألن تناولها قد يساعد عىل منع
الطفل من تناول الطعام الذي يحتاج إليه وقد يؤدي إىل اإلفراط يف تناول الطعام.

اتخذ احتياطات السالمة عند تقديم الطعام.

•انتبه إىل األطعمة التي قد تسبب االختناق ،مبا يف ذلك الهوت دوج وقطع اللحم ورقائق البطاطس واملكرسات والبذور والفشار
والزبيب والعنب والكرز واملارشملو والربتزل والقطع الكبرية من الفواكه أو الخرضاوات النيئة وزبدة الفول السوداين (عندما
تؤكل مبلعقة الطعام) ،والحلوى املستديرة أو الصلبة .ميكن تقديم بعض هذه األطعمة (مثل العنب أو الكرز) إذا كانت مقطّعة
إىل قطع صغرية .ميكن توزيع طبقة رقيقة من زبدة الفول السوداين عىل رقائق املقرمشات أو الخبز .األطفال يحبون األطعمة
التي تؤكل باليد!
•اعرف حساسية الطفل .تأكد من أن أي شخص يهتم بالطفلة عىل علم بالحساسية التي تعاين منها ،ويُبلغ ويل أمرها عن أي
تفاعالت تحسسية .قد تشكل التفاعالت الشديدة تهدي ًدا للحياة وقد تتطلب عناية طبية طارئة.
!English Title: Say Yes to Healthy Snacks
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