نصائح حول األكالت الخفيفة المتوازنة التي يمكن
تناولها قبل وبعد الظهيرة
إن األكل والشرب من العادات المحببة إلى النفس .واإلبداع في تحضير الوجبات واألكالت الخفيفة المنتظمة يُشبع األطفال ويمنحهم الحيوية والطاقة.
في السطور التالية نستعرض بعض األكالت الخفيفة المتوازنة التي يمكن تناولها قبل أو بعد الظهيرة.

األكلة ال خف يفة قبل أو
بعد ال ظه يرة
✔	ت تض من ال
ماء أو ال شاي الم نكه باألعش اب
أو الفواكه.
✔	تتك
ون من الف واكه و/أو ال خض روات.
✔ تمت
زج بها األل وان والل مس ات الفن ية.
✔ ت خلو من الس كر.
✔	قد يُض
اف إل يها الحب وب و/أو األل بان
مع بع
ض الم كس رات بنا ًء على مق دار
الن شاط

أحيا نً ا  -تُضاف بين
ال حين واآلخر
✔	ال لحوم ب مشتق اتها ،مثل الن قانق والب رغر
واللحم الم دخن  -ويُف ضل أن ت كون خفيفة
ال دهن.
يجب المض مضة جي دًا بعد ت ناول األكالت
الت الية:
✔ الف واكه الم جففة
✔ الع صائر (ال خالية من ال سكر)
✔	الف واكه االست وائية ،مثل ال موز والم انجو
واألن اناس وال بباز ،وعند ش راء الف واكه
االست وائية ،يُف ضل اختيار المنت جات
الع ضوية والسلع الم وثوق بها.

األكلة الخفيفة المعقولة قبل أو بعد الظهيرة
✔	تشبع الجوع بين الوجبات
ص ا بعد أوقات ال راحة التي تمارس فيها أنشطة وأوقات اللعب
وخصو
✔	ترفع مستويات الطاقة،
ً
✔	تساعد على التركيز
✔	تشتمل عادةً على منتجات محلية وموسمية
✔	يُفضل وضعها في علبة مخصصة للوجبات الخفيفة تحافظ على الطعام طاز ًج ا وتوفر خامات التغليف
حجم الوجبة
يجب أن تكون الوجبة التي يتناولها الطفل من الفواكه أو الخضروات بحجم كف يده.

بمساعدة:
sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
ssn Société Suisse de Nutrition
ssn Società Svizzera di Nutrizione

ال يُنصح ب األصناف التالية
✘ ال شوكوالتة والحليب ورقائق الحبوب
✘	حبوب اإلفطار المحالة
✘	البسكوي ت/الكوكيز
✘	ال مشروبات المحالة مثل الشاي المثلج
والخمور العطرية وال مشروبات الغازية
✘	ال مشروبات المحالة صناع يًا
(سكر خف يف/بدون سكر)
✘	الحليب المخفوق المحلى والمنكه
✘	المنتجات عالية الدهون أو األمالح مثل
أصابع الجبن وال مقرمشات والمكس رات
المملحة

مقترحات لألكالت الخفيفة المتوازنة التي يمكن تناولها قبل
وبعد الظهيرة
ن صي حة
والتن وع من ال عناصر
الم زج
ألك الت ال خفي فة الت ي
األس اس ية ل
لو من ال لم سات الفن ية
ال تخ
ة ،م ثل ش طائر الخ بز
وال جم الي
بن الق ري ش أو ال زبادي
بالج
ال طب يع ي بال توت.

المشروبات

مياه صنبور*
أو معدنية

شاي بالفواكه أو
األعشاب بدون سكر

*مياه الصنبور في سويس را آمنة
وطيبة المذاق.

الفواكه

تفاح

كمثرى

عنب

كرز

تين

توت

بطيخ

طوال السنة

أغسطس–أبريل

سبتمبر– نوفمبر

يونيو–أغسطس

يونيو–سبتمبر

يونيو–أكتوبر

يونيو–أكتوبر

برقوق

خوخ

أغسطس–أكتوبر

يونيو–أغسطس

برتقال

يوسفي

نوفمبر–فب راير

كيوي

نوفمبر– فب راير

مشمش

يونيو–أغسطس

طوال السنة

الخضروات

طماطم

جزر

خيار

كرنب

كرفس

فلفل

فجل

شمر

يونيو–سبتمبر

طوال السنة

أبريل–أكتوبر

مارس– نوفمبر

مايو–سبتمبر

يوليو–أكتوبر

مايو–سبتمبر

مايو–نوفمبر

منتجات الحبوب

خبز قمح كامل (بلدي)

خبز أسمر

شوفان غير ُم حلى

رقائق قمح كامل

رقائق قمح كامل

منتجات األلبان

جبن

جبن قريش بشطائر خبز

لبنة

زبادي طبيعي

حليب

المكسرات
02.0207.AR 01.2018

جوز

بندق

لوز

كاجو

خطر الش راقة لألطفال في سن مبكرة
ال يُنصح بالمكس رات المطحونة.

