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 تستند نصائح التغذية في هذا الكتيب إىل مبادئ وتوجيهات إلين ساتر. لمعرفة المزيد عن أعمال ساتر، 

.ellynsatterinstitute.org يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني

األطفال والحلوى 

واألطعمة المميزة
قد يؤدي تقييد “المأكوالت الممنوعة” )التي تحتوي عىل نسبة عالية 

من الدهون أو السكريات والتي تقل فيها نسبة المغذيات( إىل مبالغة 

األطفال في أكلها عندما تواتيهم فرصة تجربتها، سواء كانوا يشعرون 

بالجوع أو ال. من ناحية أخرى، إذا تركت لطفلك حرية اختيار طعامه 

حرية كاملة، فقد يصبح نظامه الغذائي غير متوازن.

يحتاج األطفال إىل تعلم طريقة التعامل مع “المأكوالت الممنوعة”، 

ويمكنك مساعدتهم في ذلك بأن تصبح المأكوالت الممنوعة جزًءا 

طبيعًيا من الغذاء، كأن تقدمها لهم كل حين وآخر بطريقة عادية 

مجردة من العواطف، ولكن مع وضع ترتيبات وحدود لها.

كيفية التعامل مع “المأكوالت الممنوعة”

عند وجود رقائق الشيبس أو البطاطس المحمرة كصنف من   1
أصناف الوجبة، وفر منها ما يكفي للجميع واسمح لألطفال 

باختيار المقدار الذي يرغبون في تناوله منها.

قدم التحلية مع الوجبات. اسمح لألطفال باختيار ما يرغبون في   2
تناوله أوالً، حتى ولو كانت التحلية. وال تسمح لهم بتناولها مرة 

أخرى في أثناء الوجبة، عىل الرغم من أن ذلك يخالف إحدى 

قواعد تقسيم المسؤوليات؛ ألن التحلية، بخالف الشيبس أو 

البطاطس المحمرة، تنافس األطعمة المغذية األخرى في الوجبة. 

إذا تم تقديم التحلية بعد الوجبة فقط، فقد يتناول األطفال قدًرا   3
كبيرًا من الطعام مرتين: مرة عندما يأكل طعامه حتى يستطيع 

تناول التحلية، ومرة أخرى عندما يتناول التحلية بعد ما يكون قد 

شعر بالشبع بالفعل.

ال تستخدم الحلوى أو األطعمة المميزة كمكافئة لتشجيع األطفال   4
عىل تناول طعامهم كامالً أو تناول بعض منه، ألنك بهذا تجعل 

الطفل يعتقد أن الحلوى أو األطعمة المميزة أكثر أهمية أو أفضل 

من غيرها من األطعمة. 

قدم “المأكوالت الممنوعة” بين الحين واآلخر في وقت الوجبات   5
الخفيفة واسمح لألطفال في بعض األوقات بتناول القدر الذي 

يرغبون فيه. ال بأس من عرض كميات غير محدودة في وقت 

الوجبة الخفيفة ألن هذه المأكوالت ال تتنافس مع األطعمة 

المغذية في الوجبات الرئيسية.

يمكنك فرض قاعدة “ال للمأكوالت الممنوعة” في منزلك ألن   6
اختيار األصناف التي يمكن للطفل تناولها يعود إليك. ومع 

ذلك، إذا كان طفلك في حفل أو مناسبة مميزة، ووجدت بعض 

 “المأكوالت الممنوعة”، فاسمح له باالستمتاع بهذه األصناف 
دون أن تبدي ردة فعل سلبية.

قد يتناول طفلك في بادئ األمر التحلية أوالً أو قد يتناول الكثير 

من “األطعمة الممنوعة” في وقت الوجبة الخفيفة، ولكن بعد فترة، 

وبمجرد أن تذهب زهوة تجربة أمر جديد، فسوف يتعلم الطفل 

التعامل مع “المأكوالت الممنوعة” ويتناولها بصورة معتدلة.

®




