


 

 

 

 
 

3B"بين السنة األولى والثانية" عام جيد للطفلط 

4B 18(ولكن ليس مشروبات األرز، اُنظر الصفحة( 

 

5B خطر منقد توجد كذلك عناصر تدخل الطعام عن غير قصد، مثل التلوث. الطريقة الجيدة للتقليل 
. الطعام من مختلفة أصنافاً  بذلك نقصد. األكل في التنويع هي الضارة، العناصر من للكثير التعرض

 .والكبار الصغار من كل على هذا ينطبق

 

6Bمشروبات وثريد وعصيدة األرز 
تحتوي على مادة الزرنيخ. األطفال الذين يشربون مشروبات  المشروبات النباتية المحضرة من األرز

األرز بطريقة منتظمة، بدل الحليب على سبيل المثال، قد يصلون على المدى البعيد للمستوى الضار 
بصحتهم. إن األطفال الصغار أكثر حساسية من الكبار، لذلك ينبغي عدم تقديم مشروبات األرز لألطفال 

 لك، ِاختر مشروبات نباتية أخرى مخصبة. ذدون سن السادسة. بدل 

7B حتى الثريد والعصيدة المحضران من األرز قد يحتويان على مادة الزرنيخ. ال يحتاج المرء االمتناع
تماماً عن تقديم الثريد والعصيدة المحضرين من األرز، ولكن يجب التنويع مع باقي األصناف ومن 

لألطفال ذوي الحساسية ضد مادة الغلوتين، هناك منتوجات  على سبيل المثال، بالنسبةمختلف األنواع. 
      محضرة من الذرة يمكن التنويع بها لهم.
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عندما يبلغ طفلك عامه األول يمكنه بشكل عام أن يأكل الطعام الذي 

يتناوله بقية أفراد العائلة. وفي هذا الوقت يوُضع حجر األساس للعادات 

الغذائية التي غالبًا ما ستصاحبه لفترة طويلة في الحياة. يمكن لهذه 

النصائح أن تساعدك في الطريق للوصول الى عادات جيدة. وتستند النصائح 

الى البحوث التي تّم جمعها وأيضًا على الخبرات المجربة والمكتوبة لتالئم 

األكثرية. ولكن جميع هذه النصائح ليست مجدية للجميع، بل يمكن أن تحتاج 

الى مالئمتها طبقًا لوضع العائلة.

طعام مفيد لألطفال الصغار

يحتاج األطفال الى الطعام لينموا ويتطوروا. وألن األطفال اليأكلون مقادير كبيرة كالبالغين 

فهم بحاجة الى طعام غنّي بالفيتامينات والمعادن. في النفس الوقت فليس المهم ما 

يأكله الطفل في الوجبات الغذائية المتفرقة أو خالل األيام، بل ما يأكله خالل فترة طويلة. 

الهدف إذن هو أن النحاول جعل كل وجبة غذائية لتكون مثالية بل أن نقدم بشكل عام 

طعامًا مفيدًا.

إن الطعام الجيد لألطفال هو أيضاً جيد لبقية العائلة. وألن األطفال اليعرفون ماهو املفيد والجيد لهم، 
تحتاجني بصفتك أحد الوالدين أن تقودي الطفل يف الطريق الصحيح. قاعدة مفيدة هي أن تقرّري ماذا 

سيُقّدم، بينام يقرر الطفل مقدار الكمية التي يريد أن يأكلها. 

ماذا يجب أن يأكل الطفل؟

بالنسبة لألطفال، متاماً كام هو الحال للكبار، من املفيد تناول مختلف األطعمة، أي تناول أنواع مختلفة 
من الطعام. ليحصل الطفل عىل املواد الغذائية التي يحتاجها - الربوتني، السكريات، الدهون، والفيتامينات 

املختلفة.  واملعادن 

وبواسطة تقديم أنواع مختلفة من الطعام الجديد تساعدين الطفل أيضاً عىل التعّود عىل مذاقات عديدة. 
الكثري من األطفال ينظرون بشّك اىل الطعام الجديد وقد يحتاجون اىل تجربة مواد غذائية جديدة لعدة مرات 

حتى يتعودوا عىل املذاق الجديد. وقد يكون من السهل تقبّل مذاق جديد اذا ما تّم تقدميه سوية مع طعام 
الطفل.   يحبه 

وعىل الرغم أنه من املفيد أن يأكل الطفل أنواعاً مختلفة ولكن ليس هناك مشكلة اذا تناول الطفل نفس 
الطعام طوال أسبوع كامل. فالطفل اليُصاب بسوء التغذية جرّاء ذلك. مانستطيع القيام به هو أن نقوم بدالً 

عن ذلك بتنويع امللحقات والوجبات الخفيفة. اذا تناول الطفل أنواع قليلة من الوجبات خالل فرتة طويلة فقد 
يصبح النظام الغذايئ أحادي الجانب. تحّديث مع املمرضة يف مركز رعاية الطفولة )BVC( عن ما ميكنك عمله.

يشعر الجسم بالصحة اذا حصل عىل الطعام بشكل منتظم - ااالفطار، الغداء والعشاء و 2-3 وجبات خفيفة 
بني الوجبات الرئيسية. كام يصبح من األسهل عىل الطفل أن يتعلم الفرق بني الشعور بالجوع والشبع. تجنبّي 

تناول الطعام بكميات قليلة بني الوجبات، يك يأكل الطفل بشكل جيد يف أوقات الوجبات. كام إنه ليس من 
املفيد لألسنان أن يكون هناك طعام يف الفم بشكل دائم. 
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وجبة اإلفطار والوجبات الخفيفة

وجبة االفطار الغنية باملواد الغذائية ميكن أن تتكّون مثالً من عدد من هذه األشياء:

 لنب مّخرث أو لنب رائب )زبادي( أو رقائق الذرة )كورن فليكس( غري املحاّلة. 	 
 ثريد gröt مع الحليب 	 
 شطائر السمورغوس مع الحليب	 
 	välling كوب من العصيدة 
 وبكل رسور قطعة من الفواكه أو الخرضوات.	 

يف بعض الثقافات يتناول الناس يف وجبة االفطار مابقّي من طعام العشاء، وهذا جيد أيضاً بالطبع.

وألن األطفال اليطيقون تناول الكثري من الطعام يف كل وجبة فإن الوجبات الخفيفة ما بني الوجبات الرئيسية 
أهم لألطفال منها اىل الكبار. الوجبة الخفيفة الغنية باملواد الغذائية ميكن ان تتكون من نفس نوع الطعام 

املقدم يف االفطار. واذا استمرت الرضاعة الطبيعية فإن حليب الثدّي يشّكل وجبة خفيفة جيدة متنح الطفل 
مواد غذائية عديدة، منها دهن أوميغا-3. الكعك املحىل، والبسكويت واآليس كريم واملنتجات األخرى املحتوية 

عىل السكر التسهم كثرياً يف التغذية، بل تحتوي عىل الكثري من السّكر. لذلك فمن الحكمة أن نرتكها اىل 
مناسبات خاصة. 

الحبوب الكاملة وااللياف

الحبوب الكاملة واأللياف مفيدة أيضاً لألطفال الصغار، ولكن األطفال دون السنتني ميكن أن يصابوا باإلسهال اذا 
تناولوا أكرث من الالزم. وقد يكون األمر معكوساً ألطفال آخرين فيُصابون باإلمساك. تختلف من طفل اىل آخر 
كمية األلياف التي ميكنهم تناولها دون أن تتأثر املعدة - عليك بالتجربة للوصول اىل الكمية الصحيحة. إحدى 
الطرق الجيدة للحصول عىل كمية معتدلة من االلياف هي التنويع بني منتجات الحبة الكاملة واألصناف األقل 

غنًى بااللياف. 

ثالثة أمثلة على وجبات فطور غنية 

بالمواد الغذائية
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اذا كان لديكم بئر خاص فإن مجلس ادارة الشؤون االجتماعية يوصي بفحص جودة 

الماء كل ثالث سنوات. يمكن إلدارة شؤون البيئة في البلدية التي تقطنون فيها أن 

تعطيك نصائح عن ما يجب أن تفعليه. اذا كان الماء غير مناسب لالستهالك البشري بسبب 

 ،)E.coli( وجود البكتريا، أو اذا كان الماء يحتوي على البكتريا اإلشريكية القولونية

فيجب غلّي الماء قبل اعطاءه الى الطفل. أما بالنسبة للمواد األخرى فيجب إتّباع التوصيات 

الواردة مع نتيجة تحليل المياه.

.www.livsmedelsverket.se أقرأي المزيد عن الماء من البئر الخاص في موقع الويب

الغداء والعشاء

ميكن سّد حاجة األطفال اىل الغذاء بواسطة الطعام املطهي يف وجبتي الغداء والعشاء. هناك قاعدة أساسية 
للحصول عىل ذلك بواسطة تقديم شئ من املجموعات الغذائية التالية:

 البطاطا، املعكرونة )الباستا(، الرز، الربغل، الكسكس والخبز: متنح مقادير جيدة من السكريات وااللياف، 	 
اضافة اىل معادن وفيتامينات مهمة مثل الحديد وحمض الفوليك.

 اللحم، السمك، الدجاج، البيض، الفاصوليا، العدس أو التوفو: تشّكل مصادر مهمة للربوتني، الفيتامينات 	 
واملعادن. إن اللحم، والفاصوليا والتوفو مصادر جيدة للحديد. 

 الخرضوات، الفواكه الجذرية والثامر العنبية: تحتوي عىل الكثري من الفيتامينات واملواد الواقية األخرى 	 
باالضافة اىل االلياف.

 الحليب، اللنب املخرّث، اللنب الرائب )الزبادي( واملرشوبات النباتية كمرشوب الشوفان والصويا املعززين: 	 
هي مصادر مهمة للكالسيوم وعدد كبري من املعادن والفيتامينات. 

 الزيت واملارجرين السائل لطهي الطعام: مصادر مهمة للدهون املفيدة. اذا كان الطعام قليل الدهن فقد 	 
يحتاج الطفل اىل قليل من الدهن االضايف يف وجباته الغذائية.

عّودي الطفل عىل رشب املاء والحليب مع الطعام. استعميل املاء البارد، واتريك الحنفية مفتوحة حتى يصبح 
املاء بارداً، حتى حني تأخذين املاء ألغراض الطهي. قد يحتوي ماء الحنفية الساخن عىل مواد منها النحاس 

املتأيت من أنابيب املياه.
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طعام البيت أم الطعام الجاهز؟

يستمتع البعض بطهي الطعام بينام قد اليكون آخرون معتادين عىل طهي الطعام. إن طهي طعام مفيد لألطفال 
الصغار اليحتاج ألن يكون أمراً صعباً. يف مواقع االنرتنت وكتب الطبخ يوجد العديد من وصفات الطهي البسيطة التي 

ميكن أن تساعدك. كام إن هناك الكثري من الطعام نصف املصّنع والوجبات الجاهزة املناسبة أيضاً لألطفال الصغار. 

البعض اليثق بالطعام املُعّد يف املصانع ألنه يحتوي أحياناً عىل مواد كيمياوية مضافة أكرث من الطعام املنزيل. 
لذلك فمن املفيد أن تعريف أن جميع املواد املضافة املستعملة يف املواد الغذائية تّم تقييمها علمياً وهي موافق 

عليها وآمنة سواء لألطفال أو للكبار. ولكن يف الجانب اآلخر يجب التأكد من أن املنتجات التحتوي عىل كمية 
كبرية من امللح أو السّكر. أختاري بكل رسور الطعام الذي يحمل عالمة )ثقب املفتاح( - فهو يحتوي عىل كمية 

أقل من امللح والسّكر.

السمك والحيوانات البحرية الصدفية

السمك، والحيونات البحرية الصدفية من املصادر املهمة لفيتامني دي، اليود والسلينيوم. كام تحتوي 
األسامك الغنية بالدهون مثل السلمون، الرنكة واألسقمري )املاكريل( أيضاً عىل شحم أوميغا-3، وحمض 
 الدوكوساهيكسانويك DHA الذي يحتاجه األطفال لتطور الدماغ والبرص. لذلك فمن املفيد لألطفال أن 

يأكلوا السمك غالباً، ويفضل 2-3 مرات يف االسبوع. حاويل أن تنّوعي أصناف السمك، فذلك جيد للصحة والبيئة 
عىل حّد سواء. ميكن لعدد قليل جداً من أنواع السمك أن يحتوي عىل سموم بيئية، إقرأي املزيد عن ذلك يف 

صفحة 12.

يرى البعض أن طهي السمك عملية صعبة، ولكنها التحتاج أن تكون كذلك - طريقة سهلة هي طهي قطعة 
سمك يف فرن املايكروويف لعدة دقائق. يوجد أيضاً وجبات جيدة نصف مصّنعة ووجبات جاهزة ميكن 

الحصول عليها. قطع سمك عىل شطائر السمورغوس، كسمك األسقمري املعلّب )املاكريل(، هي طريقة سهلة 
أخرى لتقديم السمك.

ينبغي لألطفال الذين اليتناولون السمك عىل 
االطالق أن يأكلوا طعاماً منزلياً بزيت السلجم 

واملارجرين املصنوع من زيت السلجم. 
ألنها تحتوي عىل دهن أوميغا-3 الذي ميكن 

تحويله اىل حمض الدوكوساهيكسانويك 
DHA يف الجسم. كام يحتوي الجوز وزيت 

بذور الكتان عىل أوميغا-3.

من المفيد لألطفال أن يأكلوا السمك غالبًا. بكل سرور 3-2 

مرات قي األسبوع.

الحديد مادة غذائية مهمة 

يصعب على األطفال الصغار 

الحصول على كميات كافية 

منها. لهذا السبب فإن الثريد 

والعصيدة المعززة جيدة أيضًا 

خالل سنوات حياة الطفل األخرى. 

اللحم، پودنغ الدم، الخبز المعجون 

بالدم واألطعمة األخرى المحتوية 

على الدم غنية أيضًا بالحديد. 

الفاصوليا، الحمص، العدس، جبنة 

التوفو وبعض أنواع المكسرات 

والبذور مصادر نباتية للحديد.
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الفواكه والخضار

يأكل الكثري من األطفال الفواكه والخرضوات بسعادة، لو حصلوا عىل فرصة لذلك. ومع ذلك فالعديد من 
األطفال يأكلون القليل من الفواكه والخرضوات. قدمي الخرضوات يف وجبات الغداء والعشاء عىل حّد سواء 

والفواكه كل يوم. نّوعي األلوان واألشكال، فقد يوقظ ذلك فضول الطفل ورغبته للطعام. 

يوجد العديد من الخرضوات املجمدة. وتحتوي كام الخرضوات الطازجة عىل نفس الكمية من املواد الغذائية 
وميكن طهيها برسعة. واذا طبختيها يف فرن املايكروويف فستحافظ عىل املواد الغذائية التي تحتويها بشكل 

أفضل من غليها يف طنجرة. طريقة العمل موجودة عىل غالف العلبة. 

تحتوي الفاصوليا والعدس عىل مواد ميكن أن تسبب ازعاجات يف املعدة ولكنها تختفي بعد غليها. طريقة 
العمل موجودة عىل غالف العلبة. الفاصوليا الطازجة بحاجة أيضاً اىل غليها. يوجد أيضاً فاصوليا وعدس يف 

العلب أو بعبوات من الورق املقوى وهي جاهزة 
وميكن تقدميها مبارشة.

القليلة:  بعض األمثلة 

 قطّعي الخيار، الجزر والربوكويل أو القرنبيط 	 
وقدميها بينام أنِت تطبخني الطعام. ميكن 

تحضريها برسعة وقد تُسكت بعض تذمر الطفل 
من الجوع.

 ضعي الخرضوات يف الطعام/ مثالً الجزر 	 
املربوش، القرنبيط أو علبة من الطامطم 

املهروسة، الذرة أو الفاصوليا يف صلصة اللحم 
املفروم أو اليخني. 

 غالباً يجد األطفال الصغار متعة مع »زوارق« 	 
التفاح أو اإلجاص أو رشائح املوز. كام أن أكلها 

سهل للطفل الصغري.

اقرأي املزيد عن الطعام النبايت لألطفال.

شطائر السمورغوس مع الحليب

الحليب ومنتجات الحليب مصادر مهمة ملواد عديدة منها الكالسيوم. والكالسيوم رضوري لبناء الهيكل 
العظمي للطفل واألسنان. يكفي نصف لرت من الحليب، أو اللنب الخاثر كل يوم لسّد حاجة الطفل من 

الكالسيوم. كام تحتوي العصيدة هي األخرى عىل الكالسيوم، ولكن بكمية أقل من الحليب. متنح رشيحة جبنة 
مقداراً مساوياً من الكالسيوم كام ½ 1- ديسيلرت من الحليب. 

الحليب قليل الدسم Lättmjölk و املتوسط الدسم mellanmjölk هام مصدران مهامن لفيتامني دي، ألنهام 
يُعَززان بشكل اضايف بالفيتامني دي. ويحتويان لهذا السبب عىل مقدار من فيتامني دي أكرب بكثري من الحليب 

األكرث دسامً. وكذلك تعَزز أنواع عديدة من اللنب املخرّث والرائب القليلة الدسم.

اذا كان طفلك اليتناول عىل األطالق عدداً من منتجات الحليب، مثالً بسبب حساسية من بروتني الحليب، 
فينبغي أن تحصيل عىل مشورة من أخصايئ تغذية.
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الزبدة، المارجرين والزيت

إن أوميغا-3 مهم لنمو األطفال وتطورّهم. وزيت السلجم غني طبيعياً بأوميغا3-. الطريقة السهلة ليحصل 
طفلك عىل أوميغا-3، هي أن تختاري زيت السلجم ودهون الطهي التي تحتوي عىل زيت السلجم مع شطائر 

السمورغوس ويف طهي الطعام. يحتاج األطفال دون سنتني أيضاً اىل كمية من الزيوت أكرث من البالغني ولهذا 
فإن املارجرين األكرث دسامً أفضل من املارجرين قليل الدسم. تحتوي الزبدة عىل مقدار ضئيل من أوميغا-3، 

ولذلك فهي ليس االختيار األنسب للطفل. واذا أخرتت مع ذلك اعطاء طفلك الزبدة فمن املهم عىل وجه 
الخصوص أن تستعميل زيت السلجم يف طهي الطعام وأن يأكل الطفل األسامك الغنية بالدهون التي تعطيه 

أوميغا-3. يحصل األطفال الذين يرضعون عىل أوميغا-3 من حليب األم أيضاً.

كم يحتاج األطفال الصغار من الطعام؟

من الطبيعي أن ال يستمر الطفل يف زيادة مقدار وجباته الغذائية بنفس االيقاع كام يف العام األول، ألن الطفل 
الينمو بنفس الرسعة كام يف السابق. واذا قمنا بصفتنا بالغني بإسناد مسؤولية مقدار الوجبات اىل الطفل فإن 
الطفل يأكل غالباً كمية معتدلة من الطعام، مّوزعة عىل فرتة طويلة. لهذا السبب التضعي كميات كبرية جداً 
من الطعام، بل دعي الطفل يطلب كمية اضافية منه. احياناً يأكل طفلك قليالً جداً، ويشعر بعدذلك بالجوع 

رسيعاً. وأحياناً أخرى يأكل كثرياً ويكون شبعاناً جداً. يحتاج الطفل اىل التمرين إلكتشاف كمية الطعام املعتدلة 
املناسبة له. 

هل يحتاج الطفل الى كمية اضافية من 

الفيتامينات والمعادن؟.

يحتاج الطفل اىل الفيتامينات واملعادن لينمو ويتطور، ولكن من األفضل كثرياً الحصول عليها من الطعام بدالً 
من املواد االضافية. يرغب الكثريون مع ذلك بإعطاء أطفالهم فيتامينات ومعادن اضافية، من أجل األمان ال 

أكرث. ولكن األطفال يحصلون عىل كميات أكرث من الالزم من بعض املواد اذا تناولوا املواد االضافية، األمر الذي 
قد يسبب رضراً أكرب مام لو تناولوا كميات أقل من حاجتهم. لذلك فالتُعطي مواداً اضافية غري قطرات فيتامني 

.BVC دي اىل طفلك دون أن تستشريي أوالً املمرضة يف مركز رعاية الطفولة

أي حليب يجب أن يشرب األطفال؟ 

يحتاج األطفال دون سن الثانية الى أكثر قليال من الدهون مما هو في طعام البالغين. 

لذلك فإن اعطاء األطفال منتوجات الحليب الدسمة يجب أن يبدو طبيعيًا. ولكن األطفال 

بحاجة على األكثر الى دهن أوميغا-3 وهو اليوجد في الحليب. لذلك فمن األفضل إعطاء 

الطفل منتجات الحليب القليلة الدسم وبداًل عن ذلك وضع كمية اضافية قليلة من زيت 

السلجم في الطعام، ألنه يحتوي على أوميغا-3. يحتوي الحليب القليل الدسم على نفس 

مقدار الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحليب الدسم. كما إن أكثر منتجات الحليب 

قليلة الدسم ُتعزّز بفيتامين دي وهي لهذا السبب مصادر مهمة لفيتامين دي لألطفال.
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قطرات فيتامين دي

اليحصل األطفال عىل كمية كافية من فيتامني دي من الطعام. وقد يؤدي نقص فيتامني دي اىل عدم تطّور 
الهيكل العظمي للطفل بشكل طبيعي. لذلك فمن الرضوري االستمرار يف اعطاء قطرات فيتامني دي يومياً حتى 

يبلغ الطفل سنتني. 

ويحتاج بعض األطفال اىل قطرات فيتامني دي حتى بعد بلوغ الطفل عامني من العمر. وهذا يشمل 

 األطفال ذوي البرشة الداكنة، ألن مادة الخضاب املوجودة يف الجلد تساعد عىل تكّون كميات أقل من 	 
فيتامني دي يف الجلد. 

 االطفال الذين اليتواجدون كثرياً خارج املنزل أو يرتدون املالبس التي تغطي الوجه، الذراعني والساقني 	 
عندما يتواجدون يف الخارج.

 األطفال الذين اليحصلون عىل طعام معزز بفيتامني دي، مثالً الحليب قليل الدسم lättmjölk أو الحليب 	 
متوسط الدسم mellanmjölk وأنواع املرجرين.

 األطفال الذين اليأكلون السمك.	 
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طعام نباتي

يختار عدد أكرب من الناس تناول الطعام النبايت. وهذا مفيد للصحة والبيئة عىل حّد سواء. لهذا السبب فمن 
املناسب أن يتعلم طفلك بشكل مبكر التمتع باالطباق النباتية املختلفة. البعض ينّوعون ويأكلون الطعام 

النبايت أحياناً فقط، والبعض يختار عدم تناول اللحم فقط بينام يختار آخرون اإلبتعاد متاماً عن كل ما له صلة 
باململكة الحيوانية. عادة اليشّكل االبتعاد عن تناول اللحوم أية مشكلة عىل االطالق. 

ولكن عندما يختار املرء تناول الطعام النبايت، واالبتعاد عن تناول اللحم، السمك، الحليب والبيض، فيحتاج املرء 
اىل معرفة واسعة للحصول عىل نظام غذايئ مينح الطفل حاجته من املواد الغذائية الرضورية. اذا أخرتت إعطاء 

 .BVC طفلك الطعام النبايت فيجب استشارة املمرضة يف مركز رعاية الطفولة

وبغض النظر عن الغذاء النبايت الذي تتناوله فمن املهم أن ال تبتعد فقط عن املواد الغذائية الحيوانية بل 
تعويضها مبواد غذائية نباتية غنية. 

اذا كان طفلك يتناول الطعام النبايت بشكل كبري فينبغي له كل يوم أن يتناول طعام من ضمنه 

 البقوليات كالفاصوليا، البازالء، العدس، التوفو ومنتجات الصويا األخرى.	 

الكاملة.	  الحبة   منتوجات 

 الخرضوات والفواكه 	 

 الحليب قليل الدسم lättmjölk والحليب متوسط الدسم mellanmjölk أو املرشوبات النباتية املعززة.	 

 زيت السلجم واملارجرين املحتوي عىل زيت السلجم. 	 

يحتوي الغذاء النبايت عىل كمية كبرية من األلياف. وتسبب األلياف شعوراً بالشبع لدى الطفل وهناك خطر أن 
اليحصل الطفل عىل الطاقة واملواد الغذائية طاملا تجعله األلياف يشعر بالشبع.  لهذا السبب من املهم عىل 

وجه الخصوص االنتباه اىل زيادة كمية الوجبات النباتية الصغرية كام ينبغي. 

اذا أكل طفلك طعاماً نباتياً يحتوي عىل الالكتوز النبايت يصبح من السهل أن يحصل عىل كمية كبرية من 
الدهون املشبّعة اذا كان جزءاً كبرياً من وجبات الطعام مصنوعة من الحليب والجبنة، مثالً أنواع الجراتنج. لهذا 

السبب من املهم إختيار منتجات حليب قليلة الدسم لألطفال الذين يأكلون طعاماً نباتياً يحتوي عىل الالكتوز.

يجب أن يحصل األطفال الذين يتناولون طعاماً نباتياً عىل فيتامني يب12 وفيتامني دي من املواد االضافية أو 
املعززة.  املنتجات 

يوجد يف موقع الويب www.livsmedelsverket.se العديد من النصائح العملية عن كيفية الحصول عىل طعام 
نبايت مفيد لألطفال الصغار.
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الحساسية

اذا شككت بوجود أعراض الحساسية

إذا كنت تعتقدين إن طفلك اليتحمل مادة غذائية معينة فمن املهم أن ال تستبعدي من تلقاء نفسك تلك 
املادة الغذائية. ألن ذلك قد يجعل من الصعب الوصول اىل التشخيص الصحيح. وإستشريي عىل الدوام العاملني 

يف مركز رعاية الطفولة BVC أوالً. قد تكون هناك تفسريات أخرى إلصابة الطفل بإضطرابات يف املعدة، أو 
ظهور طفح جلدي لديه أو أن يتفاعل الطفل بطريقة أخرى. 

اذا كان طفلك يعاني من الحساسية

أن أكرث أنواع الحساسيات شيوعاً خالل سنوات الطفولة هي ضّد بروتني الحليب وبروتني البيض. واذا كان 
طفلك يعاين من حساسية فمن املهم أن تحصيل عىل مشورة خاصة من أخصايئ تغذية. 

يوجد في موقع الويب www.livsmedelsverket.se المزيد من المعلومات عن الحساسية 

المفرطة ضد الطعام.



11

ماينبغي أن تفّكري به في المطبخ

األطفال الصغار رسيعو التأثر بالبكرتيا اوالفريوسات التي ميكن أن تسبب التسمم الغذايئ. لهذا السبب فمن 
املفيد التفكري بشكل اضايف بالنظافة عند طهي الطعام للطفل أو معه. من املهم طبعاً أن تغسيل يديك مبارشة 

قبل البدء بطهي الطعام، وأيضاً بعد معالجة اللحم الطازج والدجاج. إغسيل لوح تقطيع الطعام وأدوات 
املطبخ بعناية بعد تقطيع اللحم أو الدجاج. كام إنه من املستحسن غسل الخرضوات، خصوصاً الخرضوات ذات 

األوراق.

فقد يحتوي اللحم الطازج عىل بكرتيا ضارّة، مثل بكرتيا ehec. لهذا السبب التدعي الطفل يتذوق اللحم 
املفروم الطازج أو اللحم الطازج. وإقيل اللحم املفروم والدجاج بشكل جيد. 

اذا كنت ستقومني بتخزين الطعام املتبقي، ضعيه يف الثالجة أو املجمدة بأقرب وقت ممكن. اذا بقي الطعام 
يف الخارج يف درجة حرارة الغرفة ألكرث من ساعتني فقد تبدأ البكرتيا بالنمو يف داخله. ميكن وضع الكميات 

الصغرية من الطعام الساخن أو الدافئ مبارشة يف الثالجة. 

التأكلي الطعام المحروق

عندما يحرتق الطعام تتكون مواداً ضارة ليست جيدة سواء لألطفال أو الكبار. إقطعي الجزء املحرتق، أو إرمي 
الطعام الذي إحرتق بشكل كبري. من املستحسن أيضاً أن تدعي الطعام يصبح بلون ذهبي أصفر وليس بلون 

ذهبي بني عند طهيه.

فكّري بالنظافة بشكل إضافي عند طهي الطعام لألطفال.
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هل هناك شئ الينبغي لألطفال تناوله؟

يشعر العديد من اآلباء بالقلق من أن الطعام الذين يتناوله األطفال يحتوي عىل مواد ضارّة. عىل الرغم من أن 
األطفال قد يكونوا أكرث حساسية لبعض املواد من البالغني فإن ذلك يُؤخذ يف االعتبار، عىل سبيل املثال، عند 
فرض قيود عىل كمية املبيدات التي يُسمح بأن تتبقى يف الفواكه والخضار أو املواد املضافة املعتمدة. لهذا 

السبب فالداعي للشعور بالقلق من هكذا مواد.

ميكن تقريباً تناول جميع أنواع الطعام حتى لألطفال، ولكن هناك بعض االشياء التي ينبغي أن يتجنبها األطفال الصغار:

السمك المحتوي على سموم بيئية

ميكن للمرء أن يأكل أكرث أنواع األسامك، ولكن بعضها ميكن أن يحتوي عىل نسبة عالية من السموم البيئية. 
هذه األنواع هي

 سمك الرنجة strömming من بحر البلطيق 	 

 أسامك السلمون lax وسمك السلمون املرقط öring التي يتم صيدها يف بحر البلطيق وبحريات فيرنن 	 
وفيرتن )وليس الذي ينمو يف أحواض تكاثر األسامك(. 

 السمك األبيض sik من بحرية فيرنن	 

 سمك الشاد röding من بحرية فيرتن 	 

هذه األنواع من السمك تحتوي عىل نسبة عالية من الديوكسني و ثنايئ الفينيل متعدد الكلور PCB، حتى 
إن الفتيات والنساء يف عمر الوالدة واألطفال اىل 18 عاماً الينبغي لهم تناوله أكرث من مرتني اىل ثالث مرات يف 

العام. 

نادراُ ما تتوفر أسامك السلمون lax والسلمون املرقط öring وسمك الشاد röding التي يتم صيدها من البحر 
والبحريات يف املتاجر العادية. أما أسامك السلمون التي تُباع عادة فتنمو يف أحواض تكاثر األسامك دامئاً تقريباً. 

األطفال الذين يتناولون أسماك الصيد الشخصي

أسامك الفرخ النهري Abborre، الكرايك gädda، الصندر gös والرببوط Burbot ميكن أن تحتوي عىل الزئبق. 
وميكن لألطفال الذين يأكلون هذه األنواع من السمك أكرث من مرة واحدة يف االسبوع أن تدخل اىل أجسامهم 
كميات قد تكون ضارة عىل املدى الطويل. لذلك فمن املستحسن التنويع مع أنواع أخرى من السمك. السمك 

 haj القرش ،svärdfisk سمكة السيف ،hälleflundra الهلبوت الكبري ،tonfisk الطازج/املجّمد من انواع التونة
والشفنني rocka ميكن أيضاً أن تحتوي عىل الزئبق.

 Hälsokost األغذية الصحية

منتجات الغذاء الصحي Hälsokost، مثالً مستخلصات النباتات واألعشاب، مل يتم إختبارها بطريقة علمية إال 
نادراً. واليتم إختبارها أيضاً عىل األطفال ولهذا السبب الميكن معرفة ما اذا كانت ضارة أو ال. عند التسويق 

يّدعون غالباً بأت لها تأثريات جيدة عىل الصحة، ولكنها قد التكون مناسبة لألطفال الذين هم يف مرحلة النمو 
والتطور. لهذا السبب التُعطي طفلك منتجات األغذية الصحية.

القهوة، الشاي األسود ومشروبات الطاقة

الينبغي لألطفال الصغار تناول القهوة أو كميات كبرية من الشاي األسود ومرشوبات الكوال، ألنها تحتوي عىل 
الكوفيني. ذلك إن األطفال أكرث حساسية للكوفيني من الكبار وميكن أن تكون لهم ردود أفعال مختلفة مثل خفقان 
القلب والغثيان. ميكن ملرشوبات الطاقة أن تحتوي عىل كمية كبرية من الكوفيني والينبغي لذلك السبب إعطاءها 

اىل األطفال.  
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الحليب غير المپستر

قد يحتوي عىل بكرتيا ضارّة، مثل بكرتيا Ehec وبكترييا العطيفة campylobacter. لذلك الينبغي لألطفال 
والكبار عىل حد سواء أن يرشبوه. وهذا يشمل أيضاً الجبنة الطازجة املصنوعة من الحليب غري املبسرت. هذه 
الجبنة التتوفر إال نادراً يف املتاجر العادية، ولكنها قد تكون موجودة لدى منتجي الجبنة املحليني. إن بكرتيا 

Ehec ”جديدة” نسبياً، إذ بدأت باإلنتشار يف تسعينات القرن املايض يف السويد وميكنها أن تسبب أمراضاً 
خطرية يف الكليتني لدى األطفال الصغار. مُينع بيع الحليب غري املبسرت يف املتاجر، ولكن ميكن الحصول عليه من 

املزارع. 

الملح

يف عمر سنة واحدة ميكن لجسم الطفل تنظيم توازن امللح. مع ذلك إستمري بوضع القليل من امللح، ألن 
كميات امللح الكبرية ميكنها أن تسبب ارتفاع ضغط الدم حتى لدى األطفال. إحدى طرق تقليل امللح هي 

اختيار املنتجات التي تحمل عالمة ثقب املفتاح، مثالً رقائق الذرة )الكورنفليكس(، الخبز والجبنة. ألنها تحتوي 
عىل كمية من امللح أقل من املنتجات التي التحمل عالمة ثقب املفتاح. تجنبي أيضاً املوالح، كرقائق البطاطس 

املجففة واململحة chips وأقواس الجبنة ostbågar، ألنها مملحة كثرياً عىل األغلب. 

إختاري امللح املعزز باليود، ولكن التضعي الكثري من امللح. إن اليود رضوري لتنظيم األيض )استقالب الطعام( كام 
إن امللح املعزز باليود مصدر مهم سواء لألطفال أو الكبار. يُذكر عىل املغلف اذا كان امللح يحتوي عىل اليود.

السوالنين في البطاطس الخضراء

البطاطس الخرضاء أو التالفة تحتوي عىل السوالنني، وهي مادة ميكن أن تسبب آالماً يف املعدة وكذلك التقيؤ 
واالسهال. لذلك ينبغي عىل األطفال والكبار تجّنب هذه البطاطا.

حوالي 350 سعرة حرارية

حوالي 350 سعرة حرارية
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السّكر، الحلويات، العصير والمشروبات الغازية

تجنبي الحلويات، العصري واملرشوبات الغازية أطول فرتة ممكنة. أنها تحتوي عىل القليل من املواد املغذية 
والكثري من السّكر، الذي اليحتاجه األطفال. ميكن لكميات السّكر الكبرية أن ترّض بأسنان الطفل. وقد تجعل 

الطفل اليحتمل أكل مايكفيه من الطعام العادي، أو أن يُصاب بالبدانة املفرطة فيام بعد. 

وقد اليفكر املرء بأن أنواعاً أخرى من الطعام تحتوي عىل الكثري من السّكر. وهذا يشمل أنواعاً كثرية من 
زبادي الفواكه، مرشوبات الزبادي، الكورنفليكس، العصائر، وجبة الرز الخفيفة rismellanmål وماشابه. من 

غري الرضوري تعويد الطفل عىل أن يكون لألشياء مذاقاً حلواً. وبدالً من زبادي الفواكه ميكنك أن تعطي الطفل 
 flingor مثالً الزبادي الطبيعي أو اللنب املخرث وتخلطيه مع الفواكه والثامر العنبية. أما ما يتعلق برقائق الذره

و امليسيل müsli فهناك العديد من األنواع التي التحتوي عىل الكثري من السّكر. 

أقرأي كمية السّكر املضافة اىل املنتج عىل غالف العلبة. ميكنك أيضاً اختيار املنتجات التي تحمل عالمة ثقب 
املفتاح. يُسمح بوضع عالمة ثقب املفتاح عىل رقائق الذرة، الزبادي واللنب املخرث املحتوي عىل القليل من 

السّكر ودون أي مواد تحلية. 

إنتبهي لفخاخ السكر غير 

المرئية - عّودي طفلك بداًل عن 

ذلك على مذاقات ليست حلوة. 

الى اليسار في الصورة يمكنك 

مشاهدة كمية السّكر المضافة 

التي يحتويها زبادي الفواكه، 

العصير، مشروب الشوكوالتة 

والكريمات.



من المستحسن أن يحصل الطفل على

 أنواع مختلفة من الطعام - وهذا يعّود 	 

الطفل على مذاقات مختلفة ويحصل 

على تنّوع جيد في الطعام

 الطعام بشكل منتظم - ااالفطار، الغداء 	 

والعشاء و 2-3 وجبات خفيفة بين 

الرئيسية. الوجبات 

 البطاطا/ المعكرونة )الباستا(، الرز، 	 

البرغل، الكسكس، الخبز أو الحبوب 

المقشرة )الجريش( كل يوم

 السمك 2-3 مرات في االسبوع	 

 اللحم، الدجاج، البيض، الفاصوليا، العدس 	 

أو التوفو كل يوم

 الخضروات مع كل وجبة طعام 	 

والفواكه والثمار العنبية كل يوم

 الحليب قليل الدسم، الحليب المخثر أو 	 

اللبن الرائب )الزبادي(

 المارجرين على شطائر السمورغوس 	 

والمارجرين السائل أو الزيت لطهي 

الطعام 

 الماء أو الحليب كشراب مع وجبات 	 

الطعام.

 االستمرار في اعطاء قطرات فيتامين دي 	 

يوميًا حتى بلوغ الطفل سنتين. يحتاج 

بعض األطفال الى قطرات فيتامين دي 

حتى بعد بلوغهم عامين. 

 إختاري الملح المعزز باليود، ولكن 	 

التضعي الكثير من الملح. تجنبي 

الموالح ألطول فترة ممكنة.
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 الحليب قليل الدسم، الحليب المخثر أو 	 

اللبن الرائب )الزبادي(

 المارجرين على شطائر السمورغوس 	 

والمارجرين السائل أو الزيت لطهي 
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 الماء أو الحليب كشراب مع وجبات 	 

الطعام.

 االستمرار في اعطاء قطرات فيتامين دي 	 

يوميًا حتى بلوغ الطفل سنتين. يحتاج 

بعض األطفال الى قطرات فيتامين دي 

حتى بعد بلوغهم عامين. 

 إختاري الملح المعزز باليود، ولكن 	 

التضعي الكثير من الملح. تجنبي 

الموالح ألطول فترة ممكنة.

النصائح األكثر أهمية بإختصار
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