ARABIC

www.healthykids.nsw.gov.au

تناول وجبات خفيفة أقل
واختر بدائل أنفع للصحة
مارس النشاط
البدني كل يوم

هل تعلم؟
حوالي شاب واحد أو شابة واحدة من أصل كل  5شبان وشابات في
نيو ساوث ويلز يقول بأنه يتناول البطاطس املقلية املع ّلبة أو غيرها
من الوجبات اخلفيفة املاحلة  4مرات في األسبوع على األقل.

معظم األطفال الصغار يتناولون ما يكفي من الفواكه كل يوم،
لكن فقط حوالي نصف األطفال بني سن  9أعوام و 15عاما ً يأكلون
الكمية املوصى بها يومياً.

الوجبات اخلفيفة الصحية تساعد في إعادة
تزويد األطفال الصغار واملراهقني بالطاقة
يساعد تناول الوجبات اخلفيفة الصحية بني وجبات الطعام الرئيسية
الثالث األطفال الصغار واملراهقني في احلصول على احتياجاتهم
الغذائية اليومية.
إن معدة الطفل الصغير أصغر من معدة البالغ ،لذا فهو يحتاج أن يأكل
كل بضع ساعات للحفاظ على معدالت الطاقة لديه واحلصول على
الكمية املناسبة من املغذيات .ويشعر املراهقون على األخص باجلوع
خالل فترات منوهم السريع وبالتالي فإن الوجبات اخلفيفة ضرورية لهم.
تعتبر الوجبات اخلفيفة التي تعتمد على الفواكه واخلضروات ومشتقات
احلليب القليل الدسم واحلبوب الكاملة أفضل اخليارات الصحية.
احلد من الوجبات اخلفيفة الغنية بالسكر أو امللح أو الدهون
ومن املهم ّ
امل ُ ْ
شبعة  -كالبطاطس املقلية وقوالب احللوى والشوكوالتة  -التي
ميكن أن تسبب زيادة الوزن عند األطفال .وينبغي تقدمي هذه ’املأكوالت
اإلضافية‘ بني احلني واآلخر فقط.

“امأل غرفة املونة وطبق الفواكه والبرّاد
بالوجبات اخلفيفة الصحية”
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الكمبيوتر ومارس
النشاط البدني

تناول املزيد من
الفواكه واخلضار

أفكار تساعد األطفال واملراهقني على تناول
’وجبات خفيفة مغذية‘
للحد من الوجبات اخلفيفة غير الصحية هي عدم
أفضل وسيلة
ّ
شرائها .عوضا ً عن ذلك ،امألغرفة املونة وطبق الفواكه والب ّراد بالوجبات
اخلفيفة الصحية ،وضعها للطفل في علب غدائه.
تتوفر وجبات خفيفة جتارية في السوبرماركت بنسب غذائية
متفاوتة.عند اختيار وجبات غذائية أساسها من احلبوب ،ابحث عن
خيارات أكثر نفعا ً للصحة تكون غنية باأللياف واحلبوب الكاملة -
وابحث عن منتجات حتمل إشارة • الصادرة عن ’مؤسسة القلب‘
(.)Heart Foundation
ضع حدا ً واضحا ً بالنسبة لعدد الوجبات اخلفيفة األقل نفعا ً للصحة
التي يتناولها الطفل كل أسبوع ،كاملعلالت والشوكوالتة والكعك
احمل ّلى املقلي بالدهن (دون َت) وبعض أنواع الفواكه واحلبوب وأصابع
امليوزلي ورقائق البطاطس والذرة املقلية والبطاطس املقلية الرفيعة
والبسكوت ّ
املنكه واحمل ّلى.
تابع على الصفحة التالية

مبادرة من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز ودائرة التربية والتدريب في نيو ساوث ويلز وقسم الرياضة والترفيه التابع
ملكتب ’مجتمعات نيو ساوث ويلز‘ ومؤسسة القلب.
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أكثر من ربع الشباب والشابات في نيو ساوث ويلز يأكلون السكاكر
 4مرات في األسبوع على األقل.

اختر املاء
شرابا ً لك

تناول كمية أقل من
الوجبات اخلفيفة
واختر بدائل أكثر
نفعا ً للصحة

فيما يلي بعض األفكار البسيطة عن بعض الوجبات اخلفيفة الصحية
التي ميكنك صنعها في املنزل أو إضافتها إلى علب غداء الطفل:
فطائر رقيقة مد ّورة ( َم ِفن) بالفواكه أو شرائح  ،مطبوخة في الفرن
بزيوت غير مشبعة أحادية أو غير مشبعة متعددة ومرجرين عوضا ً
عن الزبدة
فواكه طازجة أو مثلجة أو مع ّلبة (بعصير طبيعي أو غير مح ّلى) أو
مجفّ فة
محمصة (بآلة التوست)*
شرائح خبز بالزبيب أو الفواكه
ّ

محمص ،يُفضل امل َ ِفن املصنوع بالدقيق األسمر أو
َم ِفن إنكليزي
ّ
احلبوب الكاملة*
قستَر بالفواكه قليل الدسم
بسكوت األر ّز الرقيق أو قوالب حلوى مصنوعة من الذرة

(الصرف
علبة وجبة خفيفة صغيرة من اللنب (الزبادي) قليل الدسم ِ
أو ّ
املنكه بالفواكه)
صرف أو
ّ
مكعبات أو شرائح من اجلنب قليل الدهن مع بسكوت ِ
بسكوت جنب مصنوع من احلبوب الكاملة
بطاطس عليها طبقة من اجلنب قليل الدسم ومطبوخة في
املايكرووايف أو الفرن
ذرة على الكوز*
بيضة مسلوقة.
ُفضل األنواع غير
*ال تضع مداد ًا كالزبدة أو ما شابه أو ضعها بكميات قليلة ،وت َّ
املشبعة األحادية أو غير املشبعة املتعددة.

صرف (خال من الزبدة والسكر وغير مملح)
فشار (ذرة مفرقعة) ِ
	أصابع ميوزلي وفواكه  -ابحث عن اخليارات األنفع للصحة أو
اخليارات التي حتمل إشارة • الصادرة عن ’مؤسسة القلب‘.
	سكون (فطيرة مفلطحة من اخلبز( ))sconesأو عجائن مق ّرصة
ْ
(صرفة أو بالفواكه أو ّ
منكهة)*
()pikelets
ِ

للمزيد من املعلومات واألفكار حول األكل الصحي والنشاط البدني،
تفقدوا www.healthykids.nsw.gov.au

مبادرة من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز ودائرة التربية والتدريب في نيو ساوث ويلز وقسم الرياضة والترفيه التابع
ملكتب ’مجتمعات نيو ساوث ويلز‘ ومؤسسة القلب.
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ما هي الوجبات اخلفيفة الصحية؟

صرفة ،مثل بسكوت الفطور املصنوع من القمح مع
حبوب فطور ِ
حليب قليل الدسم وبعض شرائح املوز وكمية صغيرة من العسل

