
 

 

 

حد تغذيه بيمارستان كودكان شهيد فهميدهوا  
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 تغذيه كودكان دبستاني

سالگی آهسته است اما کماکان نیاز  6-21رشد از سن �

 تغذیه ای کودک پا بر جاست

در این سنین کودکان زمان قابل توجهی از روز را در �

مدرسه سپری کرده و توجه به الگوی تغذیه ای درون 

 مدرسه ضرورت تام دارد

 :اهميت صبحانه 

تغذیه صحیح در قددرت یدادردیدرد ادودادان مدوودر اسدت و 

نخوردن صبحانه مي تواند اورات منفي بر یدادردیدرد داشدتده 

 .باشد 

براد ایناه  اوداان در سنین مدرسه اشدتدهداد ادا دي :  ناته 

 : براد خوردن صبحانه داشته باشند باید 

شام در ساعات ابتداد شب صرف شود و حتي االمدادان  -2

 اوداان در ساعات ابتدایي شب و زود بخوابند 

صبح زود بیدار شده و پس از شستدن دسدت و صدورت   -1

 . امي نرمش انند تا براد صبحانه اشتها پیدا انند 

والدین صبحانه را به عنوان ید  وعدده د ادذایدي مدهدم   -3

تلقي انند و همگي به دور ید  سدفدره بده صدرف صدبدحدانده 

 .بپردازند تا اود  نیز تشویق شود 

 : ميان وعده ها 

اوداان در سنین مدرسه عالوه بر سه وعدده د ادذایدي بده 

ادودادان .  دو میان وعده نیز در صبح و عصر نیداز دارندد 

ساعت براد نگهداشدتدن سد دح  6تا  4در این سنین باید هر 

قند خون در حد  بیديدي ادذا بدخدورندد تدا  ديدالدیدت سدیدسدتدم 

در ایدن .  عصبي و عملارد مغز در حد م لوب باقي بماندد 

سداعدت اسدت و بدندابدرایدن  4سنین ذخیره رلیاوژن ابد  ق  

اود  نیازبه وعدده هداد بدیدشدتدرد در روز دارندد و بدایدد 

ندمدونده اد از مدیدان وعدده .  دومیان وعده نیز دریا ت انند 

میوه هاد خش  مول انجیر و تدوت : هاد مغذد عبارتند از 

و برره د هلو وزردآلو ، انواع مغزها مول پسته و بدادام و 
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بهار میرزایي  شمي: تهیه و تدوین   

 زیر نظر داتر ناصر عباسي دز ولي



 

: بوفه مدارس   

وزارت بهداشت با  2331در سال 

هماارد وزارت آموزش و پرورش با 

هدف ارتقاد سالمت تغذیه اد دانش 

آموزان و به منظور تامین بخشي از 

انرژد مورد نیاز اوداان به ارائه مواد 

اذایي سالم و جلوریرد از عرضه مواد 

اذایي ام ارزش تغذیه اد به دانش 

اموزان نموده و اقدام به تهیه و تنظیم دستوراليمل مربو  به بو ه 

. مدارس ارد   
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سهم هر يك از گروههاي غذايي در برنامه غذايي 

سال   21-7كودكان  

 

رفت ره يرن مطلوبرتغس هرليردرر نينردبست   ر

 :رورتوصيهره يرك ربمديربمليرلصالحرآ ر

برخي از كودكان از خوردن گوشت امتناع مي ورزند  -1

در حاليكه مصرف گدوشدت بد دندت مدندئدن  درو د ديد  

حائزاهميت است  بنابراي  به مادران  وصيه ميشود  در 

غذاهايي كه مورد عالقه كودك است  از گوشت چدر  

كرده استفاده كنن   مانن  ماكاروني ، كتنت ، همئدرگدر 

 ...و  

واح  اسدت و اگدر  3-2نياز به لئنيات در اي  سني    -2

دانشآموز عالقه اي به خدوردن شديدر سداده ند ارد ، 

مثال عسد  يدا .  ميتوان شير ط م دار به او  وصيه كرد 

مق ار زياد كاكائدو .  كمي  ودر كاكائو به شير اضافه كرد 

.  ب لي  اگزاالت از جذب كنسيم شير جنوگيري مي كن  

يا ميتوان شير را در قالب فرني ، شير برنج و سوپ بده 

يا از ماست و  نديدر و كشدر در وعد ه ي . كودك داد 

صئحانه ، ناهار يا شام و از بستدندي در مديدان وعد ه  

الئته افراط در خوردن شير  ب لي  اينكده .  استفاده كرد 

جايگزي  ساير غذاها ميشود كودك را در م رض خدردر 

 . ساير كمئود ها بخصوص  كمئود آه  قرار مي ه  

كودكان دبستاني مد دمدوال  دمدايدندي بده مصدرف   -3

سئزيجات  ازه ن ارن  لذا به مادران  وصيه ميشدود كده 

سئزيجات خام مث  هويج ، گوجه فرنگدي ، گداهدو ،و 

سئزيجات  خته مث  لئو و نخود فرنگي و ذرت و  قدار   

وك ئو حنوايي را به عنوان ميان وع ه به كودكان ب هن   

مصرف بي رويه ي شكدالت و شديدريدندي سدئدب   -4

سيري كاذب در كودكان ش ه و آنها را از مصرف غدذاي 

بده .  اصني باز مي ارد  و موجب اختالل رش  مديدشدود 

وال ي   وصيه ميشود از خري  و نگهد اري  دندقدالت در 

منزل خودداري كنن  و براي جنوگيري از خدراب شد ن 

 .  دن انها به انها مسواك زدن را آموزش دهن  

به وال ي   وصيه ميشود از مصرف  نقالت بي ارزش   -5

مانن  چيپس و  فر مخصوصا قئ  از وع ه ي غدذايدي 

كه سئب سيري كاذب ميشود و عالوه بر ان كدودك را 

به خوردن غذاهاي شور عادت مي ه  و  به دلي  چربي 

زياد سئب چاقي كودكان ميشود جنوگيري كنن  و بده 

جاي ان  نقالت سنتي مانن  نخودچي كشمش ،گدردو 

بادام و  سته و گن م برشته و برنجر   ،  وت خشر و 

 . انجير خشر و برگه ها را جايگزي  كنن  

قاشق  5كرم م ادل ير كف دست نان يا  33

 غذاخوري برنج 

 نان و غالت 

 سئزيها ير ليوان خام يا نصف ليوان  خته 

 ميوه ها  ير ع د متوسط

گرم  نير 55ير ليوان شير يا ماست و   شير و لئنيات  

 2قوطي كئريت گوشت يا  2گرم م ادل  03

 5ع د  خم مرغ يا ير ليوان حئوبات  خته يا 

 قاشق غذا خوري آجي  

 گوشت و جانشي  ها


