لزوم توجه به تغذیه دانش آموزان در مدارس
سالهایی که کودک در مدارس ابتدایی میگذراند ،از نظر تغذیه

دورهمهمیاست؛زیرارشدکودکدراینسنینادامهدارداگرچه
سرعترشدآنهاکمترازسالهایاولزندگیاست،ولیبایدتوجه

داشت که هر مرحله از رشد متکی بر روند مرحله قبل بوده و
مرحلهبعدراتحتتاثیرقرارمیدهد.
میانوعدهدرطول
اصوالدانشآموزانبه۳وعدهغذاییاصلیو ۲

روزنیازدارندوبایدازتمامیگروههایغذاییشاملشیر،لبنیات،

گوشتوحبوبات،سبزیجات،میوهجاتوگروهنانوغالتمصرف

کنندوتعادلوتنوعغذاییدراینسنینموردتوجهقرارگیرد.

بهداشتبوفهمدارس،فروشندگانبوفهوموادغذاییموجوددرآن
موضوعی است که در سالمت دانشآموزان که در واقع مشتریان
بوفهها هستند ،تاثیر زیادی دارد و توجه به آن در واقع توجه به

سالمتنسلجوانوآیندهکشوراست.

مصرف بیرویه تنقالت غذایی کمارزش ،یکی دیگر از مشکالت
دانشآموزاناست.متاسفانهبرخیتنقالتتجارتیمانندانواعپفک

آموزانمصرفمیشود.


رویهازسویکودکانودانش

طوربی

به
متخصصان تغذیه همواره به والدین توصیه میکنند کودکان را به

خصوصیات بوفه استاندارد چیست؟ نوع خوراکیهایی که در آن
شود،بایدچهویژگیهاییداشتهباشد؟اینهاسواالتیاست


عرضهمی
کهشایدهیچیکازوالدینکودکانبهفکرآننباشند.بوفهقسمتی

از تشکیالت یک مدرسه است ،پس نظارت مدیر مدرسه روی این
بخش ضروری است .همین طور نظارت وزارت بهداشت که با
فرستادن ماموران بهداشت به مدارس میتواند از بسیاری از
بیماریهایی که ممکن است از طریق مواد غذایی ناسالم به

دانشآموزانسرایتکند،جلوگیریبهعملآورد.


مصرف تنقالت سنتی مثل نخودچی و کشمش ،گردو ،بادام،
پسته ،گندم برشته ،برنجک ،عدس برشته شده ،توت خشک،
انجیر خشک و برگهها تشویقکنندوسرسفرهبهجاینوشابه
برایافرادخانوادهازدوغاستفادهکنند.
میزانانرژیموردنیازکودکانمدرسهایبهلحاظتفاوتدراندازه

بدن،میزانتحرکوسرعترشد،متفاوتاستواگرانرژیمورد
نیازکودکانازطریقکربوهیدراتوچربیتامیننشود،پروتئینیکه
هایبدنشود،برایتامینانرژیبه


بایدصرفرشدوترمیمبافت
مصرفمیرسد.


غذای مضر  :افراط در مصرف شکالت و شیرینی به این دلیل که
موجب بیاشتهایی و سیری کاذب در کودکان میشود و آنها را از
مصرف غذاهای اصلی بازمیدارد ،موجب اختالل رشد آنها خواهد
بهتراستدرمنزلازنگهداشتنشکالتوشیرینیخودداری

شد.
کنید و به این ترتیب ،دسترسی دائمی کودکان به این نوع مواد

استووالدینمیتواننداز

است .هویج،منبعارزانیازویتامین A

خورند،کمدقت،خستهو


آموزانیکهصبحانهکافینمی
داشت .
دانش

کاهشمییابد .از دادن شکالت و شیرینی به عنوان جایزه یا


آندربرنامهغذاییروزانهکودکشاناستفادهکنند.

توانندکمبودانرژی،ویتامینهاوامالحمعدنی


اندونمی

حوصله

بی

تغذیه به کودکان خودداری کنید.

وعده غذایی صبحانه ،نقش بسیار موثری در سالمت جسمی و
فکری دانشآموزان دارد .به دنبال ناشتا بودن در طول شب ،اگر
دانش آموزصبحانهنخورد،بهدلیلپایینافتادنقندخون،توانایی

و شرایط الزم را برای یادگیری در مدرسه نخواهد

شایعترینکمبودهایویتامینیدرایندوران،کمبود ویتامین A

و  Dو شایعترین کمبودهای امالح ،کمبود ید ،آهن و کلسیم

راباخوردنوعدههایدیگرجبرانکنند.بنابراینمادرانبایدهر


بهتریننوع آهن قابلجذبدرمواردحیوانینظیرگوشت،مرغو

روز صبح ،صبحانه کودک خود را قبل از اینکه به مدرسه برود،

جگراست .صدف و میگو – جگر گاو و گوساله – گوشت قرمز-

میانوعدههایمناسبومغذینیزبسیاراهمیتدارد،
آمادهکنند .

حبوبات – میوه های خشک به خصوص برگه زرد آلو-

زیراساعاتنزدیکظهر،کودکانممکناستگرسنهشوندواین

سبزیجات برگ تیره وغالت کامل شامل بیشترین در صد آهن
می باشند.همچنین مصرف منابع ویتامی سی و اسید اسکوربیک

گرسنگی ،نشستن سر کالس را برای آنان تحملناپذیر میکند.

مانندآب پرتقال –انبه – طالبی -هویچ و آب لیمو ترش عوامل

تماماینموارد،ضرورتتوجهبهتغذیهصحیحدرمدارسرابیش

مهمافزایشدهندهجذبآهندربدنمیباشند.

پیشنمایانمیسازد.

از


2

3

4

دریافت مقادیر کافی کلسیم از برنامه غذایی روزانه در سنین

آنتی اکسیدانها :شامل ویتامین  Cو   Eوبتاکاروتنوسلنیماز

مدرسهوبلوغبرایحفظتراکمطبیعیاستخوانهاوجلوگیریاز

پوکیاستخواندربزرگسالیحائزاهمیتاست.

بیماریهایمزمندربالغینمانندسرطان-بیماریهایقلبیجلوگیری
میکنند.اگرچهایناثراتهنوزدرحالتحقیقمیباشد.آنتی
اکسیدانها  ۴برابر رادیکالهای آزاد مضر  ،برای بدن مؤثر است .
رادیکالآزاددرنتیجهمتابولیسمموادغذاییوهمینطوردرمواجهه
باآلودگیهوامثلدودسیگارونورخورشیدشدیدایجادمیشودو

بستنیوشیرپاستوریزه،منبعخوبیازکلسیمهستندومصرف
آنان در میانوعده کودکان در تامین بخشی از کلسیم مورد نیاز
کودکان موثر است .نان و پنیر ،میانوعده مناسب دیگری برای
تامین کلسیم است که همراه سبزی ،گوجهفرنگی ،خیار یا گردو
آموزانبهشمارمیرود.


وعدهسالمومغذیبرایدانش

یکمیان
پروتئین:باعثتحریکرشدسالمتسلولهاوبافتهامیشود:
پروتئینقسمتیازبافتبدنمیباشدوبرایکودکانکهدرحال
رشدمیباشندالزممیباشد.پروتئینهمچنینباعثتولید
کالریمیشود.آمینواسیدهاموادیمیباشندکهبرایبدنمورد
نیازمیباشدپروتئینهادرغذاهایگیاهیوحیوانییافتمی
شود.غذاهایحیوانیخصوصاًتخممرغسرشارازآمینواسیدهای
ضروریمیباشد.آمینواسیدضروریآمینواسیدیاستکهبدن
قادربهساختنآننمیباشد.
فیبر:کودکانبرایرشدکاملدرتغذیهروزانهنیازبهفیبردارند.
کربوهیدارت موجود در گیاهان از نوع کربوهیدارت پیچیده با
کالریکممیباشد.کودکانبهعلتعدمهضمفیبرموجوددر
غذانمیتوانندبطورکاملکالریبدستآورند.محققاندریک
مطالعهنشاندادندفیبرموجوددرغذادرکاهشبروزدیابتنوع
 ۲وافزایشسطحکلسترولدربالغینواحتماالًدرکودکانمؤثر
میباشد .غذایبافیبرزیادشاملدانههایگیاهان،سبزیجاتو
میوههامیباشدوباعثایجادسیریبهمدتطوالنیباافزایش
حجممعدهمیشود.اینموادهمچنینمملوازویتامینومواد
معدنیمیباشند.

دراثرتجمعرادیکالآزاد DNA،کهبراینسخهبرداریژنتیکدر
ترمیمسلولیموردنیازاستتخریبمیشود .آنتیاکسیدانها در
میوههایرنگیوسبزیجاتمثلتوتفرنگیوبقیهتوتها -بروکلی
 اسفناج– زغالاخته -گوجهفرنگی -گیالس -هویجبهفراوانیوجوددارد.
تغذیهدانشآموزازهرجاکهتهیهشود،نوعوکیفیتآنمهماست.

اینکیفیتتنهامربوطبهمدرسهنیست.تغذیهچهدرخانه،چهدر
مدرسهوچهدرراهمدرسهبایدموردتوجهقرارگیردواینمساله
تنها از طریق آموزش صحیح خانوادهها امکانپذیر است.توجه به
تغذیهفرزندانازمهمترینوظایفوالدیناست،زیرافرهنگوعادات

نمیتوان
گیردودرمدرسهتثبیتمیشود .


غذاییدرخانهشکلمی
کودکانراازخریدموادخوراکیدرراهمدرسهمنعکردولیمیتوان

آنها را متقاعد کرد تا از مصرف مواد مضر برای بدنشان خودداری
کنندکهاینامرمیتواندباعرضهغذاهایمناسببرسرسفرهدر

خانوادهآغازشودودرمدرسهادامهیابد
نکته ویژه:

جهت جلوگیری از سرماخوردگی و بیماریهای

عفونی روزانه جهت فرزند دلبندتان از شربت عسل استفاده
بفرمایید .

تهیه کننده  :زینب نبی زاده (سوپر وایزر آموزشی )
تاریخ تنظیم:آذر 1333
:

–

–

طرز تهیه  :داخل یک لیوان آب یک قاشق عسل طبیعی و آب

33759790 -9 :

یک عدد لیمو ترش ریخته و مخلوط کنید و روزی دو فنجان
www.Aryahospital.ir

به کودک دلبندتان بدهید.
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تغذیه مناسب جهت
کودکان
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