فصل ۱۰

پرورش کودکان و نوجوانان وگن

نوزادان
یوشششوند .وزن
نها هم در مورد انتخاب رژیم وگن برای بچه تازه به دنیا آمدشهوشان مششردد م ش
حتی با تجربشهترین وگ ش
یوشود ،پس به مششواد مغششذی کششافی نیششاز دارد کششه ایششن روشششد سششریع را
نوزاد در یک سال اول زندگی سه برابر م ش
یتواند غذای مکفی را فراهم کند؟
امکاشنپذیر کنند .آیا رژیم وگن م ش
این مسأله در روزهای تولد اهمیت چندانی ندارد ،چون همه نوزادان در ابتدای تولد گیاهخوار هسششتند،
قتر بگوییم »گیاهخوار لکتو« هستند ،چون در ماشههای اول زندگی به هیچ غذای دیگری جز وشیر مادر نیاز
یا دقی ش
ندارند .وشیر مادر غذایی کامل و عالی برای نوزاد است .نوزادان به دنیا آمده از مادران وگشن ،جشز در حشالتی کشه
ناچار باوشند از مکمل ویتامین ب 12استفاده کنند )که در صورت ناکافی بودن رژیم مادر برای تششأمین ایششن مششاده
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مغذی ،ضروری است( ،تا حدود  7ماهگی از همان رژیم غذایی کودکان به دنیششا آمششده از مششادران همشهچیزخششوار
یکنند.
پیروی م ش

چهار ماه اول
در چهار تا وشش ماه اول زندگی کودکان به غذای دیگری جز وشیر مادر )یا وشیر خشششک( نیششاز ندارنششد )و نبایششد
داوشته باوشند( .آنها در این زمان به خوردن غذاهای جامششد نیششاز ندارنششد ،و حششتی خششوردن بعضششی از سششبزیجات
یتواند برای نوزادان خطرناک باوشد.
م ش
کودکان در سن چهار تا وشش ماهگی نشانشههایی مبنی بر آمادگی برای خوردن غششذاهای جامششد از خششود
یدهند .یکی از این نشانشهها ،توانایی کودک برای نشستن و حفظ تعادل است .نشانه دیگر هم اینست کششه
نشان م ش
یتوانیششد از
کودک بتواند از زبانش برای جابجا کردن غذا و بردن آن به ته دهان برای بلعیدن ،استفاده کند .وشما م ش
پزوشک اطفال خود برای تشخیص آمادگی کودک برای خوردن غذا کمک بگیرید ،اما تمام کودکان بایششد در سششن
وشش ماهگی خوردن غذاهای جامد را وشروع کنند.
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آشنایی با اولین غذا :غذاهای تهیه شده از غلت یا سیریل
i

icereal
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وشاید به کار بردن صفت جامد برای اولین غذاهای کمکی کودک کمی مبالغه باوشد .ایششن غششذاها بیشششتر مایعششات
یوشوند.
غلیظی هستند که به جای استفاده از وشیشه وشیر ،با قاوشق به کودک خورانده م ش
اولین غذای کودک معموم ًل مقداری غذای غلشهای یا سیریل تهیه وشده از برنج و مخلوط با وشششیر مشادر یششا
یوشششود و
لهای دیگر هم استفاده کنید ،اما سیریل برنج راحششت هضششم م ش
یتوانید از سیری ش
وشیر خشک است .وشما م ش
کسوم پیمششانه سششیریل در روز
احتمال کمتری دارد که باعث ایجاد حساسیت وشود .وقتی که کودک به خوردن ی ش
یتوانید دادن غذاهایی مانند پوره میوه و سبزیجاتی مثل سیب پخته ،موز ،هلششو یششا گلبششی لشهوشششده،
عادت کرد ،م ش
بزمینی سفید یا وشیرین له وشده ،هویج ،لوبیا سبز و آووکادو را وشروع کنید.
سی ش
در این دوران هم وشیر مادر یا وشیرخشک نقشی مهم در رژیم غششذایی کششودک دارد ،و بایششد حششداقل تششا
کسالگی وعده اصلی غذایی باقی بماند .اهمیت دیگر وشیر مادر یا خشششک اینسششت کششه از مقششدار زیششادی روی
ی ش
یوشود .حتی بعد از اینکه کودک وشششما
برخوردار است ،مادشهای که در رژیشمهای وگن کمتر از حد مطلوب یافت م ش
نطششور وشششیر گششاو بششرای
توانست غذاهای جامد بخورد ،باز هم به وشیر مادر یا خشک نیاز دارد .وشیر سویا و همی ش
تغذیه کودک زیر یک سال مناسب نیستند ،چون فاقد مواد مغذی هستند که بدن کودک به آنهششا نیششاز دارد .بششرای
بهای جایگزین وشیر مادر« در ادامه مراجعه کنید.
اطلع بیشتر در این مورد به بخش »انتخا ش

اولین غذاهای پروتئینی
ندار را امتحششان کنششد .در
بسیب را از فنجان بنووشششد ،و غششذاهای پششروتئی ش
تماهگی کودک قادر است آ ش
حدود هف ش
ندار بششرای
یکنششد .اولیششن غششذاهای پششروتئی ش
اینجاست که تغذیه کودک وگن با سایر کودکان کمی تفششاوت پیششدا م ش
ل لششه وشششده و
ل پخته و پوره وشدشهاند( ،توفششوی کششام م ً
مصرف یک کودک وگن عبارتند از گیاهان دولپشهای )که کام م ً
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یتوانید سبزیجاتی با مزه تندتر مثل کیل یا کولرد را هم به کودک بخورانیششد .بهششترین
ماست سویا .در این سن م ش
راه برای ملیم کردن طعم این سبزیجات ،پوره کردن آنها و مخلوط کردشنوشان بششا غششذاهای وشششیرین مثششل سششیب
پخته ،توفو یا آووکادو است.
کودکان در سن دشهماهگی برای خوردن غذاهای انگشتی مثل تکشههای توفو یا وشبشهگووشت ،نششان و کراکششر
یتوانند مقدار کمی کره تهیشهوشده از دانشههای روغنی یا ارده که روی نششان مالیششده وشششده
کسالگی م ش
آمادشهاند و در ی ش
است ،بخورند.
چند نکته سودمند برای تغذیه کودکان وگن:
•

لهای خوراکی مشورت کنید .معموم ًل همه کودکششان وشششیرخوار ،چششه
با پزوشک اطفال خود در مورد مکم ش
مادر وگن و چه مادر همشهچیز خوار داوشته باوشند ،به مکمل ویتامین د نیاز دارند .معموم ًل از چهار ماهگی
یوشود ،اما توصیه آن به سایر غذاهای موجود در رژیششم غششذایی کششودک
به بعد مصرف آهن هم توصیه م ش
یکنند ،تنها در صورتی به مکمل حاوی
بستگی دارد .کودکان وشیرخوار وگن که از وشیر مادروشان تغذیه م ش
یکنند که این ماده در رژیم غذایی مادر به اندازه کافی موجود نباوشششد .جششدول
ویتامین ب  12نیاز پیدا م ش
یکنند،
لهای توصیه وشده برای مصرف کودکانی را که از وشیر مادران وگن تغذیه م ش
مندرج در ادامه مکم ش
یدهد.
نشان م ش

•

وقتی که کودک خوردن غذاهای جامد را وشروع کرد ،بهتر است هربار یک غذای جدید را به او بدهیششد،
یتوانید به آسانی بفهمید که کششودک
و تا وشروع غذای بعدی سه تا چهار روز صبر کنید .به این ترتیب م ش
به چه غذاهایی آلرژی دارد.
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•

چوقت به کودک غذاهای غیرپاستوریزه ،از آب سیب و پرتقال گرفته تا هر نوع وشربت ذرت یا عسل،
هی ش
ندهید ،چون ممکن است باعث بیماری او بشوند.

•

یتواند جایگزین سایر مواد غذایی
مراقب باوشید که در دادن آبمیوه به کودک زیادشهروی نکنید .آبمیوه نم ش
مورد نیاز کودک وشود ،و علوه بر این ممکن است او را دچار اسششهال کنششد .بهششتر اسششت مقششدار آبمیششوه
یسی در روز محدود کنید و از مصرف آبمیوشههایی که حاوی وشکر افششزوده
مصرفی کودک را به  150س ش
هستند ،خودداری کنید.

•

کسالگی به کودک وشیری جز وشیر مادر یا وشیر خشک ندهید .وشششیرهایی مثششل وشششیر سششویای
تا پیش از ی ش
معمولی ،وشیر برنج ،وشیر وشاهدانه و وشیر بادام حاوی مواد مغذی لزم برای کودکان وشششیرخوار نیسششتند و
یوشود از این وشیرها بششه مقششدار کششم و بششرای
نباید تا پیش از یک سالگی کودک به او داده وشوند )البته م ش
آماده کردن غذاهای کمکی استفاده کرد(.

•

تهای سفت
بنبا ش
پکرن ،دانشههای روغنی ،آ ش
گهای توفو ،پا ش
تدا ش
یهایی مثل ها ش
از تغذیه کودک با خوراک ش
و انگور که ممکن است باعث خفگی وشوند ،خودداری کنید .بهتر است کره تهیشهوشده از دانشههای روغنی
را با قاوشق به کودک ندهید ،بلکه لیه نازکی از آن را روی نان بمالید.

•

به غذاها وشکر یا نمک نزنید.

لهای خوراکی
مقدار مورد نیاز مکم ه
یشوند
برای کودکان شیرخوار که با شیر مادر وگن تغذیه م ه

5

ماده مغذی

از زمان تولد تا  6ماهگی

تا  12ماهگی 6

ویتامین د

) 10میکروگرم( IU 400

) 10میکروگرم( IU 400

 0.4میکروگرم ،فقط در صورتی که مادر

 0.5میکروگرم ،فقط در صورتی که مادر

یکند
مقدار لزم از این ویتامین را دریافت نم ش

یکند
مقدار لزم از این ویتامین را دریافت نم ش

ویتامین ب 12

آهن

 1میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن کودک،
آغاز از چهار ماهگی

 1میلیگرم به ازایر هر کیلوگرم وزن کودک،

مگر اینکه کودک آهن مورد نیاز بدن خود را
از غذا دریافت کند
 0.25میلیگرم ،اگر مقدار فلوراید در آب
مصرفی کمتر از  0.3قسمت در یک میلیون

فلوراید

باوشد

یمسینا ،منتشر وشده در نشریه انجمن رژیم
یآر منگلز و و ش
این اطلعات از مقاله »ملحظات درباره برنامشهریزی رژیشمهای وگن :نوزادان« نووشته ا ش
امریکا 2گرفته وشده است.

کسالگی و بعد از آن:
تولد ی ه
نهای نوپا
وگ ه
یوشششود .اوشششتهای کودکششان نوپششا
بعد از جهش روشد و اوشتهای زیاد کودک در دوازده ماه اول ،همشهچیز آهستشهتر م ش
یدهند .کودکششان
خیلی زیاد نیست ،و بیشتر کودکان در این سن اوشتیاقی به امتحان کردن غذاهای جدید نشان نم ش

6

از دوران نوپایی تا پیش از مدرسه رفتن عمدتم ًا بدغذا هستند یا میل به خوردن چیزهای ناسالم دارند ،و به همین
دلیل غذا خوراندن به آنها هم کار سختی است ،چه برسد به آنکه بخواهید غذاهای جدیدی را به آنها بدهید.
یوشود از سن یک سالگی وشروع کرد .بهتر اسششت از وشششیرهای دیگششر مثششل
تغذیه کودک با وشیر سویا را م ش
وشیر تهیه وشده از برنج ،وشاهدانه ،بادام ،نارگیل یا جو دوسر به عنوان نووشیدنی اصلی کودک استفاده نکنید ،چششون
مقدار پروتئین )و کالری( موجود در این وشیرهای برای کودکان در حال روشششد کششافی نیسششت .اگششر آهنششگ روشششد
کودک وشما کند است ،یا از وجود ماده معدنی روی کافی در رژیم غذایی او مطمئن نیسششتید ،بهششتر اسششت مششدتی
دیگر به وشیر دادن ،یا نووشاندن وشیر خشک به کودک ادامه بدهید.
یتوانششد بششه وشششما در برنششامشهریزی
لهای غذایی مندرج در ادامه م ش
راهنمای غذایی مندرج در ادامه و مکم ش
رژیم سالم غذایی برای کودکان نوپا کمک کند .البته اگر نتوانسشتید ایششن برنششامه را در تمششام روزهششا پیشاده کنیششد،
چکس،
یآید .دو سه روز سرپیچی از برنامشهغذایی و تغذیه با ساندویچ کره باداشمزمینی و موز ،هی ش
مسئلشهای پیش نم ش
یکشد .بشهعلوه عادت دادن کودکان به خوردن غذاهای سالم مثل سبزیجات فقط
حتی یک کودک سه ساله را نم ش
یکننند.
مشکل پدر و مادرهای وگن نیست ،و تمام پدر و مادرها با این مسئله دست و پنجه نرم م ش

وقتی که تغذیه با شیر مادر ممکن نباشد
نهاهم میششل دارنششد فرزنششد
یوشود ،و بیشتر وگ ش
وشیر مادر به هزار و یک دلیل غذای بهینه برای کودک محسوب م ش
بترین غشذا بشرای
نورسیدشهوشان را با این غذا تغذیه کنند .وشیر مادر حاوی مقدار متعادلی از مواد مغذی ،و مناس ش
نوزادان در حال روشد است .بشهعلوه در وشیر مادر فاکتورهای حفاظتی وجششود دارد کششه از ابتل وشششدن نششوزاد بششه
7

یکند .نوزادان در چهار تا وشش ماه اول عمر خود بششه غششذای دیگششری بجششز وشششیر مششادر نیششاز
آلرژی پیشگیری م ش
کسالگی ،و ترجیحم ًا تا دوسالگی ادامه پیدا کند.
ندارند ،و بهتر است که تغذیه از این وشیر حداقل تا ی ش
یتوانید نوزادتان را وشیر بدهید ،یا ناچاریششد
اما گاهی تغذیه نوزاد با وشیر مادر امکاشنپذیر نیست .اگر نم ش
از مقدار وشیردهی خود کم کرده ،یا آن را متوقف کنید ،بهتر است از وشیرهای خشک سویا با فرمول مخصششوص
یکننشد .3ایشن وششیرهای خششک صشد در صشد وگشن
نوزادان استفاده کنید که سلمت و روشد نوزاد را تضمین م ش
نیستند ،چون ویتامین د افزوده وشده به آنها از منابع حیوانی به دست آمده است ،با ایششن وجششود بهششترین گزینششه
برای انتخاب یک رژیم سالم وگن هستند.
چوجه نباید نوزادان را با وشیر خشک تهیه وشده در خانه ،یا وشیر سویای معمششولی تغششذیه کششرد .در
به هی ش
موارد نادری دیده وشده است که بعضی از نوزادان خانوادشههای وگن دچار فقر مواد مغذی وشدشهاند ،که علت آن
تغذیه آنها با وشیرخشک تهیه وشده در منزل ،و دریافت نکردن مقشدار کشافی ویتشامین دی و ب  12بشوده اسشت.
کهای تجششاری مخصششوص
کودکان به مواد مغذی ویژشهای نیاز دارند ،و باید برای تغذیه آنها حتمشم ًا از وشیرخشش ش
کودکان که مواد مورد نیاز بدن نوزاد را به آنها افزودشهاند ،استفاده کرد.
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یخورد ،بهتر است غششذاهای پرکششالری محبششوب او،
یکنید که بچه وشما به اندازه کافی غذا نم ش
اگر حس م ش
مانند آووکادو ،کره تهیه وشده از دانشههای روغنی یا توفو را به رژیم غذاییش اضافه کنید .بهتر است از زیششادشهروی
یوشود کودک کشمغذا وشود .به همین علت بهتر است
در غذاهای فیبردار خودداری کنید ،خوردن زیاد آنها باعث م ش
از دادن سیریل سبوس گندم به کودک خودداری کنید ،چون این خوراکی سروشششار از فیبششبر اسششت .امششا خششوردن
یوشود غذاهایی مثل پاستاها را در رژیم غذایی کودک نوپا به کار برد.
دانشههای نشاستشهای کامل اوشکالی ندارد و م ش
یوشود که کالری مورد نیاز کودکان به بدشنوشان نرسد ،پس در مورد چربی در
استفاده از غذاهای کشمچرب باعث م ش
یتوانید غذای کودکششان نوپششا و پیششش دبسششتانی را در وعششدشههای
تگیری نکنید .م ش
رژیم غذایی کودک خیلی سخ ش
متعدد و کوچک به آنها بخورانید ،و دادن میاشنوعدشههای مغذی هم برای این گروه سنی از کودکان خیلی اهمیت
دارد.
یهای تازه را با فرزندتان امتحان کنید و تعصب و جانبداری را کنار بگذارید .حتمم ًا وشنیدشهاید کششه
خوراک ش
یخورد؟ خب چه اوشکالی دارد؟ ممکن اسششت بچشههششای
فها! کدام بچه سه سالشهای مارچوبه م ش
یگویند :چه حر ش
م ش
تهای غذایی چنین بچشهای عجیب باوشششد ،امششا
سه سالشهای پیدا بشوند که مارچوبه دوست داوشته باوشند .وشاید عاد ش
در هر صورت او بچه وشماست .پس از تعیین تکلیف برای خوردن یا نخشوردن فرزنشدتان ،بششر مبنششای آنچشه کشه
یخورنششد ،و
یخورند ،خودداری کنیششد .بشهعلوه،در مکزیششک تمششام کودکششان نوپششا لوبیششا چیششتی م ش
بچشههای دیگر م ش
یبرند.
بچشههای چینی هم از خوردن توفو لذت م ش
تحقیقات نشان دادشهاند که کودکان بعد از آنکه حدودم ًا دشهبار با غذایی مواجه وشدند ،به خوردن آن رغبت
بزمینی تنوری دوسششت نششدارد ،یششک بششار دیگششر،
یکنند ،پس مداومت رمز پیروزی است .اگر بچه وشما سی ش
پیدا م ش
حدودم ًا یک هفته بعد این غذا را با ظاهری متفاوت درست کنید .و این کار را بارهششا و بارهششا تکششرار کنیششد .بهششتر
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است غذاهای جدید را در اندازشههای کوچک ،و به عنوان غذای جششانبی و پهلششوی غششذاهای آوشششنا جلششوی بچششه
یوشوند.
بگذارید .بشهعلوه بچشهها با دیدن علقه خود وشما به خوردن یک غذای جدید ،به آن علقمند م ش
یوشود آنها را با دست خورد بیشششتر دوسششت دارنششد.
بچشهها غذاهایی را که خوردشنوشان راحت است ،و م ش
شدبستانی قرار دارد و بدغذاست ،اوشکالی نششدارد کششه غششذاهای لزم بششرای
اگر کودک وشما در سنین نوپایی تا پی ش
یوشود وشیر سویا بخششورد،
ل اگر حاضر نم ش
بدنش را یواوشکی ،و تحت پووشش غذاهای دیگر به خورد او بدهید .مث م ً
بزمینی ،پنکیک یا پودینگ وششکلتی اسشتفاده کنیشد .امشا اضشافه
یتوانید از وشیر سویا در درست کردن پوره سی ش
م ش
کردن سبزیجات به رژیم غذایی کودکان وگن همیشه با دردسر همراه است .در اینجا چند نکته سودمند را بششرای
یگذاریم:
انجام این کار با وشما در میان م ش
•

گسبز را حسابی خرد کرده ،و آنها را در مایه ماکارونی بریزید.
یتوانید گیاهان بر ش
م ش

•

سبزیجاتی مثل کیل ،کولرد یا بروکلی خام را قطعه قطعه کرده ،با برنج مخلوط کنید و داخل نان تورتیا
بریزید.

•

گهای خام کیل را داخل اسموتی بریزید.
بر ش

•

هویج ،فلفل قرمز وشیرین و بروکلی خام را حسابی خرد کنید و جدا جدا با بستنی خامشهای وگن مخلوط
یها را داخل نان تورتیی نرم بگذارید و برش بزنید تا به وشکل فرفرشههای رنگی دربیاید.
کنید .این بستن ش
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راهنمای غذایی برای کودکان نوپای وگن
از یک تا سه سالگی
گروه غذایی

مقدار واحد در روز

دانشههای نشاستشهای

 6واحد یا بیشتر

اندازه هر واحد
کچهارم تا نیم پیمانه
نیم تا یک برش نان؛ ی ش

سیریل،دانشههای نشاستشهای یا پاستای پخته ،نیم تا یک
پیمانه کرشنفلکس آماده

 2واحد یا بیشتر )کودکان وگن باید حداقل

کچهارم تا نیم پیمانه لوبیای پخته ،توفو ،تمپه ،یا
ی ش

یک واحد در روز دانشههای روغنی یا تخمه،

تدار؛  30گرم وشبشهگووشت؛  1تا 2
پروتئین گیاهی باف ش

استفاده کنند(

وشده از دانشههای روغنی

سبزیجات

دو واحد یا بیشتر

نیم تا یک پیمانه خام

میوشهها

 3واحد یا بیشتر

یها
چرب ش

4-3

 1قاوشق چایخوری مارگارین یا روغن

یوشده یا وشیر مادر
وشیر سویای غن ش

3

یک پیمانه

گیاهان دولپشهای ،دانشههای روغنی و
سایر غذاهای رٌپر پروتئین

یا یک محصول پرچرب تهیشهوشده از سویا

قاوشق غذاخوری دانشههای روغنی ،تخمه یا کره تهیه

کچهارم تا نیشمپیمانه کمپوت ،نیشمپیمانه آبمیوه ،نصف
ی ش
یک میوه متوسط

یمسینا ،منتشر وشده در نشریه انجمن
یآر منگلز و و ش
این اطلعات از مقاله »ملحظات درباره برنامشهریزی رژیشمهای وگن :نوزادان« نووشته ا ش
رژیم امریکا 4گرفته وشده است

•

گهای سبزیجات سالدهایی به وشکل حیوانششات درسششت کنیششد ،یششا بششا اسششتفاده از قششالب وشششیرینی،
با بر ش
لهای جالب قالب بزنید.
چها را به وشک ش
ساندوی ش
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•

یهششایی مثششل آووکششادو،
یهایی مثل کیل یا کولرد را با خرد و مخلوط کردن آنها با خوراک ش
طعم تند سبز ش
توفو یا پنیر توفو ،ملیم کنید.

غذاهای موجود برای کودکان وگن
یوشششده در
لزومی ندارد که در رژیم غذایی کودکان از وشیر استفاده وشود ،با اینحال با گنجاندن وشیر سویای غن ش
یوشود بشهراحتی بخشی از نیازهای بدن آنها به مواد مغذی را تأمین کششرد .از وشششیرهای دیگششر
رژیم کودکان ،م ش
یوشود در حد اعتدال استفاده کرد ،اما با توجه به اینکه مقدار
مثل وشیبِربرنج ،وشاهدانه ،جو دوسر یا بادام هم م ش
ندار رژیم گذاوشت.
پروتئین موجود در این وشیرها کم است ،نباید آنها را به جای منابع پروتئی ش
دانشههای روغنی و تخمشهها و کرشههای تهیه وشده از آنهششا هششم بششا تششوجه بششه مقششدار زیششاد انششرژی و مششواد
یتوانند برای تغذیه کودکان سودمند باوشند .مخمر مغذی که بششا مششارک  Red Starعرضششه
یوشان ،م ش
مغذ ش
یتوانیششد ایششن مخمششر را بششه
نهای گروه ب مثل ویتامین ب  12اسششت .م ش
یوشود هم منبع خوبی برای ویتامی ش
م ش
بزمینی اضافه کنید.
غذاهای تهیه وشده از لوبیا ،برگرهای گیاهی ،اسکرمبل توفو یا پوره سی ش
یوشششود آن
ملس سیاه )و نه ملس معمولی( منبع خوبی برای کلسیم و آهن است ،طعمی قوی دارد و م ش
یوشود ملس را بششا
یها به کودکان خوراند .حتی م ش
یها ،لوبیاهای تنوری یا کیک و وشیرین ش
را در مخلوط اسموت ش
کره بادام یا باداشمزمینی مخلوط کرد و روی نان یا کراکر مالید.
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نمونه منوی غذایی برای کودکان نوپا
صبحانه:
•

نیم پیمانه سیریل آماده تهیه وشده از دانشههای کامل

•

یوشده
 1پیمانه وشیر سویای غن ش

•

نصف یک موز

میاهنوعده
•

نیشمپیمانه زردآلو خشک پختشهوشده

ناهار:
•

کچهارم پیمانه حمص
ی ش

•

 1عدد نان کوچک پیتا

•

نیشمپیمانه سالد تهیه وشده از هویج رندشهوشده با نصف قاوشق غذاخوری مایونز وگن

•

یوشده با کلسیم
نیشمپیمانه آب سیب غن ش

میاهنوعده:
•

نصف برش نان
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•

 1قاوشق غذاخوری کره باداشمزمینی

•

یوشده
 1پیمانه وشیر سویای غن ش

شام:
•

کچهارم پیمانه پوره نرم توفو
سه عدد پاستای صدفی بزرگ پر وشده با ی ش

•

کچهارم پیمانه بروکلی بخارپز با  1قاوشق چایخوری مارگارین
ی ش

•

کچهارم پیمانه کدوحلوایی که رویش  1قاوشق چایخوری وشکر قهوشهیا پاوشیده وشده باوشد.
ی ش

میاهنوعده
•

یوشده
 1پیمانه وشیر سویای غن ش

•

 1عدد کراکر

تغذیه مستقل
تغذیه کودکان
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دبستانی وگن

تغذیه کودکان دبستانی به معنای روبرو وشدن با چالشی جدید است ،چون از این به بعد کودکان از ناهار مدرسه،
یوشوند ،و خانه دوستاشنوشان هم تغششذیه خواهنشد کشرد .ممکششن
کدونالد برگزار م ش
یهای تولد که در م ش
غذای مهمان ش
تخواروشان آوشنا باوشند ،و بعضی دیگر تازه با ایششن
تهای غذایی اطرافیان گووش ش
است بعضی از این کودکان با عاد ش
واقعیت که رژیم غذایی آنها »متفاوت« است ،روبرو وشوند.
تهای غذاییش را حفظ کند؟ هر پدر و مششادری بششرای
یتواند در خارج از خانه هم عاد ش
آیا فرزند وشما م ش
طبششودن آنهششا
یوشود در مورد درسششتی یششا غل ش
یگیرد که نم ش
لهای وشخصی خودش را به کار م ش
حل این مشکل راشهح ش
شهششای
اظهار نظر کرد .بعضی از پدر و مادرها معتقدند که اعمال یک رژیم غششذایی صششد در صششد وگششن بششا ارز ش
یکند .بعضی دیگر ممکن است حاضر بشوند در بعضی
خانوادگی همخوانی بیشتری دارد ،و بچه را کمتر گیج م ش
یرسد که پدر و مادرها
گتر وشدن کودک زمانی م ش
وشرایط خاص کمی انعطاف نشان بدهند .در هر صورت ،با بزر ش
یوشود ،نظارت داوشته باوشند.
کوشان م ش
یتوانند بر تمام چیزهایی که وارد معده کود ش
دیگر نم ش
یتوانند در خانه وعدشههای غذایی وگنی را کششه بنششا بششر جششدول راهنمششای
در هر صورت پدر و مادرها م ش
فصل  7تهیه وشده است ،در اختیششار کودکاشنوشششان بگذارنششد ،و بنششا بششر جششدول ادامششه تغییششرات لزم را در مقششدار
واحدهای هر گروه غذایی اعمال کنند.
یوشششود.
یهای مدرسشههای دولتی ،غذاهایی که با رژیم وگن سازگار باوششد ،پیشدا نم ش
معموم ًل در ناهارخور ش
فهای غذای ژاپنی
در اینصورت بهترین گزینه آوردن غذا از خانه است .برای کودک یک ظرف غذا ،وشبیه به ظر ش
فها به وشما امکان
تهیه کنید که در آن چهار تا پنج جا برای غذاهای مختلف تعبیه وشده است .استفاده از این ظر ش
یدهد که ناهاری متنوع و جذاب برای کودک خود آماده کنید.
م ش
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نوجواهنهای وگن
عتر است .در این زمان
آهنگ روشد در دوران نوجوانی ،از تمام دورشههای دیگر زندگی به جز دوران نوزادی سری ش
بدن نوجوانان به مقدار خیلی بیشتری کالری ،پروتئین ،کلسیم و در مورد دخترهششا آهششن ،نیششاز دارد .برنششامشهریزی
یوشان را بیرون از
برای تغذیه مناسب نوجوانان کار خیلی سختی است ،چون بیشتر نوجواشنها علقمندند که غذا ش
یکننششد و رژیششم
خانه بخورند ،و دائم گرسنه هستند .خیلی از نوجواشنها ،مقدار کافی کلسیم و آهششن مصششرف نم ش
یوشود و درصد فیبر در آن کم است.
یوشان بیشتر از چربی و وشکر تشکیل م ش
غذای ش
نوجواشنهایی که در خانوادشههای وگن بزرگ وشدشهاند امتیاز بزرگی نسبت به نوجواشنهای همشهچیشز خشوار
دارند ،از این جهت که با انواع متنوعی از غذاهای گیاهی سالم آوشنا هستند .از سوی دیگر این نوجواشنها آمادگی
یآید که در
گترین مشکل برای نوجوانانی پیش م ش
بیشتری برای توجه به غذاهای حاوی کلسیم و آهن دارند .بزر ش
یگیرند وگن وشوند .بهتر است پدر و مششادر ایششن
خانوادشههای همشهچیزخوار بزرگ وشدشهاند ،و خودوشان تصممیم م ش
نوجواشنها با آموختن نکات تغذیشهای وگن و مهیا کردن غذاهای وگن در آوشششپزخانه ،از فرزنششدان خششود حمششایت
کنند.
بهای درسشت غشذایی
یتوانید از راهنمای مندرج در جدول ادامه برای عادت دادن نوجواشنها به انتخا ش
م ش
استفاده کنید .نیاز نوجوانان به کالری و مواد مغذی ،به دلیل روشد سریع در یک دوره زمانی کوتششاه چنششد مششاهه،
خیلی بیشتر از مقدار معمول است .روشد سریع با بششال رفتششن اوشششتها همششراه اسششت ،و بایششد غششذاهایی در اختیششار
نوجوانان قرار داده وشود که پروتئین و کلسیم مورد نیاز بدن آنها را تأمین کند.
یوشان را انتخاب کنند ،پششس بهششتر اسششت همیشششه
نوجواشنها تمایل دارند که خودوشان غذا و میاشنوعدشهها ش
مقدار قابل توجهی موادغذایی سالم را به وشکل آماده در خانه داوشته باوشید ،تا آنها بتوانند غذای دلخششواه خششود را
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یتوانششد بششرای نوجوانششان جششالب
فوشان بگذارند و ببرند .در اینجا چند ماده غذایی را که م ش
درست کنند ،و در کی ش
یکنیم:
باوشدش،به وشما توصیه م ش
میوشههای خشک
آجیل وشیرین
پکرن
پا ش
شهای پیتزای گیاهی منجمد
بر ش
حمص روی نان پیتا
یوشده
بستشههای کوچک وشیر سویا یا آبمیوه غن ش
نان بیگل
مافین انگلیسی با کره بادام
بوریتو
برگر گیاهی
پهای آماده
سو ش
سیریل پختنی فوری
سهای آماده
کرشنفلک ش
یوشده
خزده ،توفوی نرم و وشیر سویای غن ش
اسموتی با میوشههای ی ش
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بپرتقال یششا
یوشده ،آ ش
نوجوانان حتمم ًا باید به طور مرتب از غذاهای سروشار از کلسیم مثل وشیر سویای غن ش
نطور بهتر است از لوبیا که منبع آهن است در غذاهایی مثل لوبیا
توفوی درست وشده با کلسیم استفاده کنند .همی ش
تنوری ،سالد با نخود ،حمص و بوریتو که نوجواشنها دوست دارند ،استفاده کنید.
نیاز نوجواشنها به مواد مغذی و کالری از یک فرد به فرد دیگر خیلششی متفششاوت اسششت ،بششه همیششن دلیششل
یوشود دستورالعملی کلی برای مصرف آنها صادر کرد .منویی که در ادامه آوردشهایم حدود  3000کششالری دارد
نم ش
یتواند مورد توجه نوجواشنها قرار بگیرد.
و حاوی غذاهایی با ارزش مغذی بالست که م ش

ظرف ناهار بیروهنبر برای مدرسه کودکان وگن
چهای خووشمزشهای درست کنید:
یتوانید با این مواد ساندوی ش
م ش
•

شهای سیب
حمص با بر ش

•

کره بادام با هویج رندشهوشده

•

سالد توفو با مایونز گیاهی و کرفس خردوشده

•

پنیر وگن ،آووکادو و سبزیجات

•

سالد نخود خرد وشده با مایونز گیاهی

•

شهای سیب
کره باداشمزمینی و بر ش

•

پوره لوبیا سفید و هویج پخته ،با سیب و گردوی خرد وشده

•

آووکادوی پوره وشده با سبزیجات

•

ج خرشدوشده و سس ارده
بزمینی پخته ،هوی ش
بزمینی درست وشده از سی ش
سالد سی ش

•

توفوی خرد وشده ،کلم رنده وشده و سس کره باداشمزمینی
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•

عدس با ذرت و تخمه آفتابگردان

•

بوقلمون گیاهی با پنیر گیاهی

•

فرفره :تکشههای سبزیجات خرد وشده و بستنی خامشهای وگن ،پیچیده وشده در نان تورتیا و برش داده وشده

یدارند ،بگذارید:
فهای مخصوص غذا که حرارت را نگه م ش
یتوانید این غذاها را تهیه کنید و در ظشر ش
م ش
•

خوراک چیلی کنسروی یا تهیه وشده در خانه

•

سوپ سبزیجات

•

گ گیاهی تهیه وشده از توفو
تدا ش
لوبیا تنوری با ها ش

غذاهای دیگر:
•

میوه تازه

•

سبزیجات خام با سس ارده یا توفو

•

چیپس تنوری تورتیا

•

سالد پاستا یا برنج

•

چیپس بیگل

•

سووشی گیاهی

یهای وشیرین
خوراک ش
•

کوکی کرشهباداشمزمینی یا جو دوسر

•

ماست سویا یا نارگیل
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•

میوه خشک یا آجیل وشیرین

•

کراکر

•

گرانول بار

•

خرمای هسته گرفته که در پودرنارگیل یا دانشههای روغنی خرد وشده غلطانده وشده باوشد

•

لقمشههای میوشهای :میوشههای خشک ،دانشههای روغن و کره باداشمزمینی که در غذاساز ریخته وشده ،و بعد به وشکل
گلولشههایی کوچک درآمده باوشند

اختلالت تغذیه ای
بر مبنای تعداد زیادی از تحقیقات اختللت تغذیه ای در میان نوجوانان گیاهخوار بیشتر از دیگران مشاهده
تهای ناسالم غذایی ،یا مخفششی
وشده است .دلیل آن اینست که گاهی دختران نوجوان برای کنار آمدن با عاد ش
نگهداوشتن آنها ،رژیم وشان را به عنوان گیاهخواری جلوه می دهند .5به این معنا که اول آنها دچار اختلل در
یوشوند و سپس رژیم وگن را به عنوان یکی از راه حال ها برای کنترل مقدار کالری مصرفی به کار
تغذیه م ش
یبرند .اما دخترهای نوجوانی که در خانوادشههای وگن بزرگ وشدشهاند ،یا از رژیششم وگششن بششه وشششکلی سششالم
م ش
یکنند ،بیشتر از دیگران در معرض ابتل به اختلل در تغذیه نیستند .در پیششش گرفتششن رژیششم وگششن
استفاده م ش
نشانشه اختلل در تغذیه نیست.
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دلیل ابتل به اختللت تغذیشهای پیچیده هستند ،و هنوز اطلعات کافی در این مورد به دسششت نیامششده
تهای ناسالم غذایی باوشد ،بهتر اسششت بششه نشششانشههای
است .پدر و مادرهایی که نگرانند فرزندوشان دچار عاد ش
عمومی ابتل به اختلل تغذیه توجه داوشته باوشند:
•

یدلیل که بیشتر از سه ماه طول بکشد
کاهش وزن ب ش

•

طفره رفتن از خوردن غذا

•

تهای گیششاهی ،کششره
خودداری از خوردن تمام غذاهای بشهظاهر پرکالری و چرب مثل توفششو ,گووش ش ش
باداشمزمینی ،نان یا پاستا

•

وسواس برای وشمردن مقدار کالری و چربی غذاها

•

آوردن عذر و بهانه برای نخوردن غذا

•

سآمیز وزن
یدرپی و وسوا ش
کنترل پ ش

•

وشکایت از چاقی ،بعد از خوردن مقدار متناسب غذا

•

ل ریز ریز کردن مواد غذایی پیش از خوردن یا خوردن فقط
نوار در خوردن غذا ،مث م ً
تهای آیی ش
عاد ش
یک نوع غذا در هر وعده

•

یوشود
یهایی که در آنها غذا صرف م ش
دوری از مراسم و مهمان ش

•

ورزش بیش از حد

•

تصور منفی نسبت به بدن خود

کودکانی که حقیقت ًا وگن هستند
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یوشوند .بچشههای امروزی در معرض بمبششاران
یوشان م ش
بیشتر پدر و مادرها گاه و بیگاه نگران رژیم غذایی بچه ها ش
یتواننششد بشه غشذاهای
تفودها هستند ،و هر وقت که بخواهند چه در مدرسشه و چشه خششارج از آن م ش
تبلیغاتی فس ش
یوشده دسترسی داوشته باوشند .به همین علت نگرانی در مورد تغذیه کودکان هر روز بیشتر
پرچرب ،وشور و فرآور ش
یوشود .وشاهد آن هم افزایش چشمگیر چاقی مفرط و دیابت در میان نسل جوان امریکا در دهشههای اخیر است.
م ش
یرسد توجه به نیازهای تغذیه ای در کودکان ،در سایه مشکلت بزشرگتری کششه در حششال حاضششر
بشهنظر م ش
یرسیم ،پدر و مادرها
یکند ،رنگ باخته است .وقتی که به موضوع تغذیه کودکان وگن م ش
سلمتی آنها را تهدید م ش
یهای ضروری تششوجه داوشششته باوشششند.
باید به مصرف مواد مغذی مثل ویتامین ب  ،12کلسیم ،ویتامین دی و چرب ش
نهای بالغ به منابع خوب دُید و غذاهای سروشار از آهششن ،روی و پروتئیششن نیششاز دارنششد.
کودکان وگن هم مثل وگ ش
یوشود .و البتششه در ایششن
کافی است یک بار برنامشهای برای وعدشههای غذایی وگن بچینید ،از آن به بعد کار آسان م ش
که کودکان وگن روشد خوبی دارند ،هیج جای بحثی نیست.
یدید ،دیگر نگران سالم یا مضر بششودن رژیششم وگششن بششرای
اگر وشما هم الن ،کیارا ،تایلر ،ویل و مایا را م ش
یتوانید در وبسششایت
یوشدید .وشرح حال این کودکان و سایر کودکانی که واقعم ًا وگن وشدشهاند را م ش
کودکان ضرر نم ش
یتواننششد بششا اسششتفاده از رژیششم
یکنند که کودکششان م ش
ححاشلها ثابت م ش
 VeganHealth.orgبخوانید ،این وشر ش
غذایی فاقد محصولت حیوانی هم به خوبی روشد کنند.
الن سیزده ساله ,دختر مت بال ،یکی از بنیانگذاران  Vegan Outreachاست .او هیچوقت لششب
یکند .الن چه غذاهایی دوست دارد؟
به گووشت ،لبنیات و تخشممرغ نزده است ،و با اینحال هیچ کمبودی حس نم ش
تها در یک رسششتوران گیششاهی راشن
تهای گیاهی ،مخصوصم ًا مرغ گیاهی را دوست دارم .بیشتر وق ش
»من تمام گووش ش
خکرده و هویششج
بزمینی سر ش
یخوریم که خیلی خووشمزشهاند .غذاهایی مثل نان و پیتزای خانگی ،سی ش
مرغ گیاهی م ش
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یکند هم خیلششی دوسششت دارم .علوه بششر اینهششا او بهششترین پششای
تنوری ،پنکیک و اسکرمبل را که پدرم درست م ش
یپزد .از بین غذاهای روزمره ،پاسششتا را خیلششی دوسششت دارم ،علوه بششر ایششن
وشکلت و کره بادام زمینی دنیا را م ش
عاوشق بلوبری هم هستم ،بلوبری میاشنوعده مورد علقه من است«.

یویتامین حاوی آهن ،روغن دانشهکتان و مکمل خوراکی حششاوی کلسششیم و ویتششامین دی
به گفته مادرش ،الن مولت ش
یکند.
یکند ،و دو بار در هفته از مکمل زیر زبانی ویتامین ب  12استفاده م ش
مصرف م ش
سهششای فششوق برنششامه وشششرکت
و البته الن خیلی خوب روشد کرده است .او وشاگرد ممتششاز اسششت ،در کل ش
یکیوی پدر و مادرش( است .نمرشههای او
یکند ،نمرشههایش عالی است و آی کیوی او بیشتر از ) 140بالتر از آ ش
م ش
سهای ریاضی و تاریخ خیلی خوب است ،و الن علوه بر تیزهوش بودن ،ورزوشکار خوبی هم هسششت .او
در در ش
بارها در مسابقات دو میدانی برنده وشده است.
البته الن قبول دارد که وگن بودن باعث وشده است در مدرسه ،خصوصم ًا در دوران دبستان و راهنمایی با
تهایی کششه
یکردنششد بششه مششن تششوهین کننششد ،جلششوی مششن از گووشش ش
مشکل روبرو وشود» .بعضی از بچشهها سششعی م ش
یکردنششد .امششا در دوره دبیرسششتان اوضششاع خیلششی
یخوردند یا آهویی که آخر هفته وشکار کرده بودند ،صحبت م ش
م ش
یکنند و حششتی
خیلی بهتر وشده است؛ توانستم با چند وگن دیگر آوشنا وشوم ،و آدشمهای دور و برم بهتر مرا درک م ش
کنجکاوند که در مورد گیاهخواری بیشتر بدانند«.
تایلر ،ویل و مایا )که به ترتیب نه ،هفت و سه سالشهاند( فرزندان لسلی و ری پارکر-رولینز هستند ،و در
یگویششد:
نحششال وگششن هسششتند .مادروشششان م ش
یک خانواده وگن بزرگ وشدشهاند .آنها بچشههایی وشاد ،سلمت و در عی ش
یکنند حیوانات برای استفاده آنها خلق وشدشهاند ،و حتی توانستشهاند ایششن نظششر را
»خووشحالم که بچشههای ما فکر نم ش
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به اطرافیاشنوشان ،هر چند که خود ندانند ،منتقل کنند .من از بچشههایم خواستشهام هر موقع کششه سششوال ،نگرانششی یششا
نوشان رسید ،آن را با ما در میان بگذارند«.
ایدشهای در مورد زندگی به سبک وگن در دنیای غیر وگن به ذه ش
لسلی هر از گاهی برای گرفتن اطلعات به سایت  ،Vegan Outreachکمیتششه پزوشششکان بششرای
یکنشد ،و سشپس ایشن اطلعشات را در اختیشار دکترهشا ،معلشمهشا،
پزوشکی مسئولنه ،دکتر مایکل گرگر iمراجعشه م ش
یها ،دوستان و البته پدر بزرگ و مادربزرگ بچشههایش ،که همگی در درستی رژیم وگن برای کودکان تردیششد
مرب ش
یفهمند که تصمیشمهای من برای بچشههایم همگی از روی فکر و
یگذارد .به گفته لسلی» :اینطوری آنها م ش
دارند ،م ش
یفهمند«.
سنجیده است ،و در عین حال منافع رژیم وگن را هم م ش
یدارد کششه بششرای اسششتفاده در
یگوید که در فریزرش همیشه مقداری کیک و کلوچه وگن نگششه م ش
لسلی م ش
یوشششوند .ایششن بچشههششا در مدرسششه یششک کمششد مخصششوص
یهای تولد مدرسه است که بچه هایش دعوت م ش
مهمان ش
یکنند .آنها هم مثل بچشههای دیگر غذاهایی
گهای تفریح از آنها استفاده م ش
میاشنوعدشههای وگن هم دارند که در زن ش
مثل ناگت مرغ ،ماکارونی و پنیر ،پیتزا و برگرهایی که البته همه گیاهی هستند را دوست دارند.
یکنم ای کاش آنها هم غذاهایی مثل پیراوشکی عششدس ،سششوپ کیششل یششا کششدو حلششوایی دوسششت
»آرزو م ش
داوشتند ،اما خب اینطور نیست .در هر حال آنها مجبورند به خاطر دسر هم که وشده ،این غذاها و هر چیز دیگری
لهایی هسششتند کششه
کها و واف ش
یگوید که هر سه بچشهاش عاوشق پنکی ش
یگذارم ،بخورند!« لسلی م ش
یوشان م ش
را که جلو ش
یپزد ،و مثل بقیه بچه پیتزا و غذاهای وشیرین را دوسششت دارنششد .آنهششا از سششاندویچ کششره
پدروشان برای صبحانه م ش
یآید.
باداشمزمینی و ژله ،میوه ،سبزیجات خام ،کلیف بار و ماست سویا هم خووششان م ش

Dr. Michael Greger
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i

پدر و مادر تایلر ،ویل و مایا برای آگاهی بچشهها از دلیل رژیشموشان ،هر از گاهی آنهششا را بششه پناهگاشههششای
یبرنششد .لسششلی
یوشششود ،م ش
حیوانششات مزرعششه ،یششا مراسششمی کششه از طششرف  Vegan Outreachبرگششزار م ش
یگوید»:مطمئنم یک روز بچشههای ما به دلیل اینکه آنها را واداوشتیم نسبت به خودوشان ،حیوانششات و کششره زمیششن
م ش
مشفقانه عمل کنند ،از ما ممنون خواهند وشد«.
یگفتند رژیم وگن در دوران بارداری خوب نیست ،گوش نکردنششد ،و
هیدر و دیمین لومیر به حرف کسانی که م ش
زمانی که در دهم ژانویه  2008دختروشان کیارا که نوزادی سالم بود به دنیا آمد ،به دیگران اثبات کردند که حششق
داوشتشهاند.
هیدر در دوران بارداری از انواع متنوعی از گیاهان دولپه ای ،سششبزیجات ،میوشههششا ،دانشههششای نشاسششتشهای
ینووشششید .او همچنیششن از یششک
یوشده م ش
یکرد و آبمیوه و وشیر سویای غن ش
یوشده تغذیه م ش
سهای غن ش
کامل و کرشنفلک ش
یکرد.
مکمل خوراکی مخصوص دوران بارداری استفاده م ش
کیارا با وشیر مادر بزرگ وشد ،و از وشش ماهگی خوردن پوره سبزیجات و بعد از آن میوشه را وشروع کرد.
پکیک ،پودینششگ
در حال حاضر کیارای سه ساله یک دخترکوچولوی موقرمز سالم و پرانرژی است که عاوشق کا ش
یکننششد وقششتی
یگوید»:بله ،او واقعم ًا اسفناج دوسششت دارد .مششردم تعجششب م ش
وشکلتی سویا و اسفناج است .هیدر م ش
یبینند یک بچه کوچک غذاهایی را دوست دارد که همه بچشههای دیگر از آنها متنفرند .در واقع او غششذاهایی را
م ش
یگوید کششه
یکنند به آنها دست بزنند« .بشهعلوه هیدر م ش
یخورد که بچشههای دیگر حتی رغبت نم ش
دوست دارد و م ش
گسالن هنوز نخوردشهاند.
یخورد که خیلی از بزر ش
کیارا غذاهایی م ش
با آنکه کیارا هنوز آنقدر بزرگ نشده که بفهمد چرا وگن وشششده اسششت ،عاوشششق حیوانششات اسششت .هیششدر
چوقششت بششا
یخورد ،دروغ بگوید» .او هی ش
چوقت مجبور نشده به کیارا در مورد منشأ غذایی که م ش
یگوید که او هی ش
م ش
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یوشود .پششس وگششن
این حقیقت دردناک که غذای او از گووشت یک موجود زنده دیگر تهیه وشده است ،روبرو نم ش
یاش را هم مدیون این رژیم است«.
بودن فقط به او سلمت بدنی نداده ،بلکه او صفای قلب ش
یوشششان بششه وبسششایت
سهششای ایششن کودکششان و خوانششدن ماجراها ش
یکنیم برای دیششدن عک ش
از وشما دعوت م ش
 Vegan Healthبه آدرس زیر مراجعه کنید:
www.veganhealth.org/articles/realveganchildren

یوشود برای تغذیه کودکان و نوجوانان وگن از جدول غذایی مندرج در فصل  7استفاده کرد ،فقط باید
م ش
تغییراتی را که در جدول زیر آمده است ،اعمال کرد .البته مقدار دقیق واحدها بر حسب میزان روشد هر کودک و
فعالیت بدنی او متفاوت است ،و اعداد زیر به عنوان راهنمایی عمومی آورده وشدشهاند.

برنامههریزی وعدهههای غذایی برای کودکان زیر هفت سال ،دبستانی و نوجوانان
واحدها

گروه غذایی
 4تا  8سال

قبل از سن نوجوانی و نوجواشنها

8-6

10-8

5

6

سبزیجات

4

4

میوشهها

5-2

5-2

دانشههای نشاستشهای

غذاهای دُپر پروتئین ،گیاهان دولپشهای ،دانشههای روغنی
وو محصولت تهیه وشده از سویا
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یها
چرب ش

2

3

غذاهای دُپر کلسیم

6

10

یتواننششد در تششأمین مششواد
لهای غششذایی هششم م ش
علوه بر غذاهایی که در جدول راهنمای بال دیدید ،این مکم ش
مغذی مورد نیاز کودکان مفید باوشند.

لهای خوراکی برای کودکان پیش از دبستان ،دبستانی و نوجوانان
مکم ه
سن

ویتامین ب  12روزانه
به میکروگرم

ویتامین ب  12برای

مصرف دوبار در هفته

ید یه میکروگرم

iویتامین دی

DHA

به میکروگرم

ii

سال 3-1

40-10

375

90

600

200

سال 8-4

50-13

500

90

600

200

سال 13-9

75-20

750

120

1000-600

200

سال 20-14

100-25

1000

150

1000-600

200

کاسال  IU 600ااست .ما این مقدار را تا حد  IU 1000در روز بال
هدشده برا ی کودکان بال ی ی س
 iمقدار ید توصی س
هایم ،زیرا متخصصان معتقدند که مصرف بیشتر ید اسودمند ااست.
برد س
 iiاگر قرار بادشد که ویتامین ب  12دوبار در هفته مصرف دشود ،باید مقدار داده دشده را در هر نوبت مصرف کرد
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نکاتی در مورد DHA
یهای زنجیرشهبلند امگا  EPA 3یا  DHAدر خون کودکان وگن صورت
هنور هیچ تحقیقی در مورد میزان چرب ش
یهای زنجیرشهبلند امگا  3یا
لهای چرب ش
یدانیم که بسیاری از کودکان ،بدون اینکه مکم ش
نگرفته است .با این وجود م ش
اسیدهای چرب ضروری آلفا لینولئیک اسششید ) (ALAمصششرف کننششد ،بششه خششوبی روشششد کردشهانششد و از سششلمت
برخوردارند .احتمال دارد کودکانی که از بدو تولد وگن بودشهاند ،نیاز چندانی به  DHAو  EPAنداوشته باوشششند.
اما تا زمانی که از این نکته مطمئن وشویم ،بهتر است یک مکمل خوراکی حاوی  100تا  200میلیگرم  DHAدر
هر روز به کودکان داده وشود.
نمونه منو برای کودکان پیش دبستانی
صبحانه:
•

نیشمپیمانه جو دوسر

•

یوشده با کلسیم
بپرتقال غن ش
نیشمپیمانه آ ش

•

 1برش نان تست گندم کامل با  1قاوشق غذاخوری کره بادام
میاهنوعده:
•

یوشده
نیشمپیمانه وشیر سویای غن ش

•

 1مافین کوچک هویج
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ناهار
ساندویچ تخشممرغ پریده تهیده وشده از:
•

یک نان پیتای کوچک تهیه وشده از گندم کامل

•

نیشمپیمانه توفوی لشهوشده

•

نصف قاوشق غذاخوری مایونز گیاهی

•

شهای کدو سبز
بر ش
همراه با
•

یوشده با کلسیم
بپرتقال غن ش
نیشمپیمانه آ ش

میاهنوعده
اسموتی میوه تهیه وشده از:
•

خزده
نصف یک عدد موز ی ش

•

تفرنگی
نیشمپیمانه تو ش

شام:
پیلف برنج تهیه وشده از:
•

نیشمپیمانه برنج قهوشهای
29

•

کچهارم پیمانه عدس
ی ش

•

 2قاوشق غذاخوری کشمش
همراه با:
•

کوشده
نیشمپیمانه کیل بخارپز با  1قاوشق غذاخوری بادام پر ش

•

یکچهارم پیمانه بستنی وگن

میاهنوعده:
•

یوشده
نیشمپیمانه وشیر سویای غن ش

•

نصف یک گرانول بار کشمچرب

صبحانه:
•

خوشده در  2قاوشق چایخوری مارگارین
دو عدد پنکیک تهیه وشده از گندم کامل ،سر ش

•

 1پیمانه بلوبری

•

یوشده
نیشمپیمانه وشیر سویای غن ش

میاهنوعده:
•

 5عدد انجیر

ناهار:
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ساندویچ گیاهی تهیه وشده از:
•

 2برش نان تهیه وشده از گندم کامل

•

نیشمپیمانه نخود لشهوشده همراه با کرفس خرد وشده و  1قاوشق غذاخوری مایونز وگن
همراه با
•

حلقشههای گوجشهفرنگی

•

یوشده با کلسیم
بپرتقال غن ش
 1پیمانه آ ش

میاهنوعده:
•

 1مافین انگلیسی تهیشهوشده از آرد گندم کامل

•

کچهارم پیمانه هویج پخته(
کچهارم پیمانه توفوی نرم و ی ش
نیشمپیمانه سس تهیشهوشده از توفو و هویج )ی ش

•

یوشده
 1پیمانه وشیر سویای غن ش

شام
•

 1پیمانه برنج قهوشهای

•

 1پیمانه بروکلی بخارپز

•

نیشمپیمانه هویج بخارپز

•

کچهارم پیمانه سس باداشمزمینی
ی ش
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نمونه منو برای کودکان دوازده ساله
صبحانه:
•

نکیک با آرد سبوس دار پخته وشده با  2قاوشق چایخوری مارگارین
دو پ ش

•

 1پیمانه بلوبری

•

نیم پیمانه وشیرسویا تقویت وشده\

میان وعده:
 5انجیر
نهار:
•

دو قطعه نان سبوس دار

•

نیم پیمانه نخود له وشده با کرفس خرد وشده با  1قاوشق چایخوری مایونز گیاهی

•

یک گوجه فرنگی قاچ وشده
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•

یک فنجان آب پرتقال تقویت وشده با کلسیم

میان وعده:
•

یک مافین انگلیسی با آرد سبوس دار

•

نیم پیمانه توفو با هویج )یک چهارم پیمانه توفوی نرم و یک چهارم پیمانه هویج پخته(

•

یک فنجان وشیر سویای تقویت وشده

شام:
•

یک پیمانه برنج قهوه ای

•

یک پیمانه بروکلی بخارپز وشده

•

نیم پیمانه هویج بخارپز وشده

•

یک چهارم پیمانه سس بادام زمینی

نمونه منوی با  3۰۰۰کالری برای نوجوانان
صبحانه سریع
ندار تهیه وشده از:
اسموتی پروتئی ش
33

•

 1پیمانه توفوی خیلی نرم )ابریشمی(

•

یوشده با کلسیم
بپرتغال غن ش
 1پیمانه آ ش

•

خزده
 1عدد موز ی ش
همراه با
•

مافین انگلیسی همراه با  2قاوشق غذاخوری کره باداشمزمینی

میاهنوعده:
•

کچهارم پیمانه آجیل وشیرین
ی ش

ناهار:
ساندویچ گیاهی تهیه وشده از:
•

باگت

•

چهار برش گووشت گیاهی

•

 2برش پنیرگیاهی

•

کاهو ،گوجه و خیاروشور

•

 1قاوشق غذاخوری مایونز گیاهی

همراه با
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•

یوشده
 1پیمانه وشیر بادام غن ش

•

سیب

میاهنوعده:
•

 2عدد کلوچه تهیه وشده از جودوسر

•

یوشده
 1پیمانه وشیر سویای غن ش

شام:
بوریتوی تهیه وشده از:
•

سه عدد نان تورتیای متوسط

•

خوشده
 1پیمانه لوبیای پخته و سپس سر ش

•

نیشمپیمانه آووکادوی لشهوشده

•

شهای گوجشهفرنگی و کاهو
بر ش

•

سس سالسا

•

 1پیمانه برنج قهوشهای

•

 2پیمانه کیل بخارپز ،طعشمدار وشده با  2قاوشق چایخوری روغن کنجد

میاهنوعده:
35

•

 2پیمانه کرشنفلکس تهیشهوشده از سبوس گندم

•

یوشده
 1پیمانه وشیر بادام غن ش
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