
10 نکته ربای والدین ردباره انتخاب میان وعده کودکان

میان وعده هــا می تواننــد مــواد مغــذی مــورد نیــاز بــرای رشــد کــودکان را فراهــم نماینــد. 
ــه  ــدازه ای ک ــه ان ــر ب ــودکان کوچک ت ــه ک ــا بیشــتر باشــند. ب ــی ی ــروه غذای ــه حــاوی دو گ ــد ک ــاده کنی ــی آم میان وعده های
سیرشــان کنیــد میان وعــده بدهیــد. بــه کــودکان بزرگ تــر اجــازه دهیــد بــا مــواد غذایــی ســالم موجــود در آشــپزخانه تان، 

ــد.  ــه نماین ــده تهی ــان میان وع ــرای خودش ب

با خرد کردن سبزیجات، در زمان صرفه جویی کنید:  سبزیجات خرد شده را در یخچال ذخیره کنید و با حلیم 

و غالت صبحانه مخلوط نمایید. نیمی از کلوچه انگلیسی تهیه شده با گندم کامل را با سس اسپاگتی که از سبزیجات خردشده و 
تکه های پنیر موزارالی کم چرب تهیه کرده اید، داخل مایکروفر بپزید. 

1
مخلوط شان کنید:  برای کودکان دبستانی تان به اندازه یک میان وعده میوه های خشک شده، آجیل بدون نمک و پاپ کورن 

را با هم مخلوط کنید. ماست بدون چربی یا کم چرب را با آب میوه های طبیعی و هلوی یخ زده در یک همزن مخلوط کنید تا یک 
نوشیدنی خوش طعم به دست آورید. 

شیر را فراموش نکنید: یک لیوان شیر کم چرب، بدون چربی یا شیر سویا بهترین روش برای گنجاندن یک میان وعده 

سالم در برنامه غذایی کودکان است.

سهم غالت سبوس دار را افزایش دهید:  به سراغ نان سبوس دار، ذرت بوداده)پاپ کورن( و غالت صبحانه حاوی جو 

دوسر بروید زیرا دارای مقادیر باالی فیبر و محتوای کم شکر افزوده، چربی اشباع و سدیم هستند. محصوالت غالت تصفیه شده مانند 
بیسکوئیت های شکالتی و کیک ها و غالت صبحانه شیرین شده را کاهش دهید.

میان وعده های پروتئینی بخورید: اگر به دنبال یک میان وعده سالم هستید به سراغ مغز ها و آجیل های بدون نمک، حلیم ها 

و حبوبات پخته شده و تخم  مرغ های کامال آب پز شده بروید. تخم  مرغ های آب پز را می توانید یک هفته در یخچال نگه دارید و در این 
مدت کودکان هر وقت که بخواهند به میان وعده سالم دسترسی دارند.

مراقب مقدار میان وعده باشید: میان وعده های نباید جایگزین وعده اصلی غذایی شوند. به دنبال راه هایی باشید که 

به کودکان بفهمانید اندازه میان وعده باید چقدر باشد. مثال ظرف ها یا کیسه های پالستیکی به اندازه حجم یک میان وعده را در 
دسترس اش بگذارید تا بداند که باید به همان اندازه بخورد. 

خوردن میوه، آسان ترین و راحت ترین راه است: میوه تازه، یخ زده، خشک یا کنسروی مانند کمپوت سیب و انگور 

منجمد و کشمش میان وعده هایی هستند که بدون صرف زمان زیاد برای آماده سازی و براحتی در دسترس هستند. سعی کنید میوه 
کامل را استفاده کنید و مصرف آب میوه ها -حتی 100درصد طبیعی- را کاهش دهید. به سراغ کمپوت هایی بروید که دارای کمترین 

مقدار شکر افزوده هستند. 
دردسرشان را زیاد نکنید :  یک ظرف ماست کم چرب یا بدون چربی یا یک لقمه نان و پنیر آماده شده، برای یک 

میان وعده کافی است.

شکر را کم کنید: میان  وعده های سالم تر را در دسترس بچه ها بگذارید تا بین وعده های غذایی سراغ انواع کلوچه،  بیسکوئیت 

و شکالت نروند. آب معدنی گازدار را به نصف لیوان آب میوه 100 درصد طبیعی بیافزایید و آن را جایگزین نوشابه کنید.  

شیرینی خانگی بپزید: برای کاهش میزان شکر موجود در شیرینی ها، در تهیه شان از میوه های خشک مانند کشمش 

و زردآلو خشک استفاده کنید. بجای کره یا خامه موجود در دستور پخت شیرینی ها و به میزان نصف آن از مارماالد سیب یا آلو 
استفاده نمایید.   
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