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هل تعلم؟
في نيو ساوث ويلز، ال يتناول أكثر من 85% من األطفال في سن   

املدرسة الكمية اليومية املوصى بها من اخلضروات.
تبينّ البحوث أن مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة تؤدي إلى شرب   
األطفال واملراهقون كميات أكبر من املشروبات الغازية وعدم تناول 

كمية كافية من الفواكه واخلضروات.
الفواكه واخلضروات مصدر ممتاز للفيتامي واملعادن واأللياف   

الغذائية.
يساعد تناول الفواكه واخلضروات كل يوم األطفال واملراهقي   

على النمو ويعزز حيوتهم وميكن أن يخفض من مخاطر إصابتهم 
بالعديد من األمراض املزمنة - كمرض القلب وضغط الدم املرتفع 

وبعض أنواع السرطان واملعاناة من البدانة أو السمنة.

كم حصة يحتاج إليها األطفال واملراهقون؟
يحتاج كلنّ منا إلى تناول أنواعاً مختلفة من الفواكه واخلضروات 

مبختلف ألوانها كل يوم - املطهية وغير املطهية على السواء. وتتوقف 
الكمية اليومية املوصى بها لألطفال واملراهقي على سنهم وشهيتهم 

ومدى نشاطهم البدني - راجع اجلدول أدناه.

السن 
)عدد السنوات(

فواكه
)عدد احلصص في اليوم*(

 خضروات
)عدد احلصص في اليوم#(

7-42-14-2

11-82-15-3

18-124-39-4

*  حصة الفواكه هي 150 غرامًا )ما يعادل تفاحة متوسطة احلجم؛ حبتان أصغر 
حجمًا )كاملشمش(؛ كوب من الفواكه املقّطعة؛ نصف كوب )125 مليليترًا( عصير 

الفواكه غير احملّلى بنسبة 99%؛ أو ملعقة ونصف كبيرة من الفواكه املجففة(.
#  حصة اخلضروات 75 غرامًا )ما يعادل نصف كوب من اخلضروات املطبوخة؛ حبة 

بطاطس متوسطة احلجم؛ كوب من سلطة اخلضروات؛ أو نصف كوب من البقول 
املطبوخة )فاصوليا أو بازالء أو عدس مجفف(.

الفواكه الطازجة خيار أفضل من العصير
حتتوي الفواكه الكاملة على بعض السكاكر الطبيعية التي جتعلها 

حلوة املذاق، وكذلك على الكثير من الفيتامينات واملعادن واأللياف التي 
تُشبع وتغذي أكثر من كوب من عصير الفواكه. 

يحتوي كوب صغير من العصير على الكمية اليومية املوصى بها من 
فيتامي سي. لكن مع األسف، يشرب العديد من األطفال بانتظام 

كميات كبيرة من العصير مما يساهم في زيادة أوزانهم.

 “قد يحتاج األطفال إلى جتريب األنواع 
 اجلديدة من الفواكه واخلضروات 

حلوالي 10 مرات قبل أن يتقّبلوها”   

تناَول املزيد من الفواكة 
واخلضروات

تناول كمية أقل من 

الوجبات اخلفيفة 

واختر بدائل أكثر 

نفعاً للصحة

أطفئ جهاز 

التلفزيون أو 

الكمبيوتر ومارس 

النشاط البدني

مارس النشاط 

البدني كل يوم

اختر املاء 

شراباً لك

تناول املزيد من 

الفواكه واخلضار

طرق 5
للعيش 

حياة 
صحية
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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.  

تابع على الصفحة التالية  
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وسائل مساعدة األطفال واملراهقي على تناول 
املزيد من الفواكه واخلضروات

ل صراعاً في  إن تناول املزيد من الفواكه واخلضروات كل يوم ميكن أن يشكنّ
بعض األحيان، لكن البحوث أظهرت أنه من املرجح أن نتناول الفواكه 

واخلضروات إذا كانت متوافرة وجاهزة لألكل. 

قد يحتاج األطفال إلى جتريب األنواع اجلديدة من الفواكه واخلضروات 
حلوالي 10 مرات قبل أن يتقبنّلوها، لذا كن صبوراً وواظب على تقدميها. 

ومن شأن حتضير الفواكه واخلضروات وتقدميها بطرق مختلفة ومبتكرة 
أن يساعد على تناولها.

فيما يلي بعض األفكار التي ميكن جتريبها:
اشرك جميع أفراد العائلة في اختيار الفواكه واخلضروات وفي   

إعدادها.
اختر فواكه وخضروات املوسم - فمذاقها أفضل وهي عادةً أرخص   

سعراً.
اعمل دائماً على وجود طبق مليء بالفواكه الطازجة في املنزل.  

تفنن في طريقة حتضير الفواكه واخلضروات وتقدميها، مثالً: دون   
عة، مبروشة، مطهية في املايكرووايف، مهروسة أو  طهي، مقطنّ
م أنواعاً مختلفة األلوان من الفاكهة واخلضروات أو  مطبوخة؛ قدنّ

استخدم صحوناً أو أطباقاً مختلفة لتقدميها. 
اشمل كل وجبة طعام بالفواكه واخلضروات. مثالً: أضف خضروات   
عة أو مبروشة أو مهروسة إلى صلصات املعكرونة )الباستا(  مقطنّ
ة واملقالي )على الطريقة اآلسيوية( واحلساء،  وحلم الـ’برغر‘ والعجنّ

وأضف الفواكه إلى حبوب الفطور.

تناول وجبات خفيفة من الفواكه واخلضروات. جرب الذرة على   
الكوز أو البطاطس املخبوزة بقشرها واحملشوة بجنب قليل الدسم 
عة  أو الفشار الِصرف )بدون زبدة وسكر أو ملح( واخلضروات املقطنّ

مع الصلصة أو احلمص او صلصات اللنب أو الفواكه املسلوقة 
أو الفواكه املخبوزة أو املثلجة أو املَفن املصنوع من الفواكه أو 

اخلضروات. 
حاول استخدام أنواعاً مختلفة من الفواكه واخلضروات على شرائح   

اخلبز احملمص - كاملوز أو الفطر أو الطماطم.
أضف الفواكه املقطعة أو املهروسة إلى اللنب الِصرف.  

اصنع شراب فواكه لزجاً بفواكه طازجة أو مثلجة أو معلبة )في   
عصير طبيعي أو غير محلى(؛ امزجها مع حليب أو لنب )زبادي( قليل 

الدسم. 
اصنع أصابع من الفواكه أو اخلضروات وضعها في علب غداء   

الطفل. 
في الصيف، جلنّد الفواكه على عود )سيخ( خيزران )أو امزجها باللنب   

قبل جتليدها( لصنع وجبة خفيفة منعشة. 
اصنع حلويات بقاعدة من الفواكه )كطبق فواكه مخبوزة أو   

مسلوقة أو مطهية بالغلي البطيء( وقدمها مع قستر قليل 
الدسم.

اعمل دائماً على وجود فواكه طازجة كوجبة خفيفة في متناول   
عة في  اليد - ابِق طبق الفواكه مليئاً وضع إناءً من الفواكه املقطنّ

البراد.

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.  

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


