لزوم توجه به تغذیه دانش آموزان در مدارس
سال هایی که کودک در مدارس ابتدایی می گذراند،
از نظر تغذیه دوره مهمی است ،زیرا رشد کودک در
این سنین ادامه دارد اگرچه سرعت رشد آنها کمتر از
سال های اول زندگی است ،ولی باید توجه داشت که
هر مرحله از رشد متکی بر روند مرحله قبل بوده و
مرحله بعد را تحت تاثیر قرار می دهد.
اصوال دانش آموزان به  3وعده غذایی اصلی و 2
میان وعده در طول روز نیاز دارند و باید از تمامی
گروه های غذایی شامل شیر ،لبنیات ،گوشت و
حبوبات ،سبزیجات ،میوه جات و گروه نان و غالت
مصرف کنند و تعادل و تنوع غذایی در این سنین
مورد توجه قرار گیرد.
وعده غذایی صبحانه ،نقش بسیار موثری در سالمت
جسمی و فکری دانش آموزان دارد .به دنبال ناشتا
بودن در طول شب ،اگر دانش آموز صبحانه نخورد،
به دلیل پایین افتادن قند خون ،توانایی و شرایط الزم
را برای یادگیری در مدرسه نخواهد داشت .دانش
آموزانی که صبحانه کافی نمی خورند ،کم دقت،
خسته و بی حوصله اند و نمی توانند کمبود انرژی،
ویتامین ها و امالح معدنی را با خوردن وعده های
دیگر جبران کنند .بنابراین مادران باید هر روز
صبح ،صبحانه کودک خود را قبل از این که به
مدرسه برود ،آماده کنند .میان وعده های مناسب و
مغذی نیز بسیار اهمیت دارد ،زیرا ساعات نزدیک
ظهر ،کودکان ممکن است گرسنه شوند و این
گرسنگی ،نشستن سر کالس را برای آنان تحمل
ناپذیر می کند .تمام این موارد ،ضرورت توجه به
تغذیه صحیح در مدارس را بیش از پیش نمایان می
سازد.

بهداشتتتتتت بوفتتتتته متتتتتدارس ،فروشتتتتتندگان بوفتتتتته و متتتتتواد

مصتترف بتتی رویتته تتتنقالت غتتذایی کتتم ارزش ،یکتتی دیگتتر

غتتتتتتتذایی موجتتتتتتتود در آن موضتتتتتتتوعی استتتتتتتت کتتتتتتته در

از مشتتتتتتکالت دانتتتتتتش آمتتتتتتوزان استتتتتتت .متاستتتتتت انه برختتتتتتی

ستتالمت دانتتتش آمتتوزان کتتته در واقتتته مشتتتریان بوفتتته هتتتا

تتتتنقالت تجتتتارتی ماننتتتد انتتتواع پفذذذ

بتتته طتتتور بتتتی رویتتته از

هستتتتتند ،تتتتتاثیر زیتتتتادی دارد و توجتتتته بتتتته آن در واقتتتته

سوی کودکان و دانش آموزان مصرف می شود.

توجه به سالمت نسل جوان و آینده کشور است.

متخصصتتتان تغذیتتته همتتتواره بتتته والتتتدین توصتتتیه متتتی کننتتتد

خصوصتتتتیات بوفتتتته استتتتتاندارد چیستتتتت نتتتتوع ختتتتوراکی

کودکتتتان را بتتته مصذذذرن تذذذنتوت سذذذنتی میذذذل نخذذذود ذذذی و

هتتتایی کتتته در آن عرضتتته متتتی شتتتود ،بایتتتد چتتته ویژگتتتی

کشذذذذمش ،گذذذذردو ،بذذذذادام ،پسذذذذته ،گنذذذذدم برشذذذذته ،برنیذذذذ ،

هتتایی داشتتته باشتتد اینهتتا ستتواالتی استتت کتته شتتاید هتتی

اذذذدر برشذذذته شذذذده ،تذذذوت خشذذذ  ،انییذذذر خشذذذ

یتتتتک از والتتتتدین کودکتتتتان بتتتته فکتتتتر آن نباشتتتتند .بوفتتتتته

هذذا تشتتوی کننتتد و ستتر س ت ره بتته جتتای نوشذذابه بتترای افتتراد

قستتتمتی از تشتتتکیالت یتتتک مدرستتته استتتت ،پتتتس نظتتتارت

خانواده از دوغ است اده کنند.

متتتدیر مدرستتته روی ایتتتن بختتتش ضتتتروری استتتت .همتتتین
طتتتتتتور نظتتتتتتارت وزارت بهداشتتتتتتت کتتتتتته بتتتتتتا فرستتتتتتتادن
متتتاموران بهداشتتتت بتتته متتتدارس متتتی توانتتتد از بستتتیاری
بیمتتتاری هتتتایی کتتته ممکتتتن استتتت از طریتتت متتتواد غتتتذایی
نتتتا ستتتالم بتتته دانتتتش آمتتتوزان ستتترایت کنتتتد ،جلتتتوگیری بتتته

عمل آورد.
غذذذ ای م ذذذر افتتتراط در مصتتترف شتتتکالت و شتتتیرینی
بتتته ایتتتن دلیتتتل کتتته موجتتتب بتتتی اشتتتتهایی و ستتتیری کتتتاذب
در کودکتتتتان متتتتی شتتتتود و آنهتتتتارا از مصتتتترف غتتتتذاهای
اصتتلی بتتاز متتی دارد ،موجتتب اختتتالل رشتتد آنهتتا خواهتتد
شتتتتد .بهتتتتتر استتتتت در منتتتتزل از نگهداشتتتتتن شتتتتکالت و
شتتتیرینی ختتتودداری کنیتتتد و بتتته ایتتتن ترتیتتتب ،دسترستتتی

و برگذذذه

میتتتزا ن انتتترژی متتتورد نیتتتاز کودکتتتان مدرستتته ای بتتته لحتتتاظ
ت تتتاوت در انتتتدازه بتتتدن ،میتتتزان تحتتترک و ستتترعت رشتتتد،
مت تتتتتاوت استتتتتت و اگتتتتتر انتتتتترژی متتتتتورد نیتتتتتاز کودکتتتتتان از
طریتتت کربوهیتتتدرات و چربتتتی تتتتامین نشتتتود ،پروتئینتتتی کتتته
بایتتتد صتتترف رشتتتد و تتتترمیم بافتتتت هتتتای بتتتدن شتتتود ،بتتترای
تامین انرژی به مصرف می رسد.
شتتتایه تتتترین کمبتتتود هتتتای ویتتتتامینی در ایتتتن دوران ،کمبذذذود
ویتذذذذذذامین  Aو  Dو شذذذذذذایکترین کمبذذذذذذود هذذذذذذای امذذذذذذذو ،
کمبذذذود یذذذد ،آهذذذن و ک سذذذیم اسذذذت .هذذذوی  ،منبتتته ارزانتتتی از

ویتتتتتامین  Aاستتتتت و والتتتتدین متتتتی تواننتتتتد از آن در برنامتتتته
غذایی روزانه کودکشان است اده کنند.

دائمتتتی کودکتتتان بتتته ایتتتن نتتتوع متتتواد کتتتاهش متتتی یابتتتد .از

بهتتتترین نتتتوع آهتتتن قابتتتل جتتتذب در متتتوارد حیتتتوانی نظیتتتر

دادن شذذذ وت و شذذذیرینی بذذذه انذذذوان یذذذایزه یذذذا ت یذذذه

گوشت ،مرغ و یگر است.

به کودکان خودداری کنید.

صذذذذذدن و میگذذذذذو -یگذذذذذر گذذذذذاو و گوسذذذذذفند -گوشذذذذذت
قرمذذذز -حبوبذذذات -میذذذوه هذذذای خشذذذ

بخصذذذو

برگذذذه

زرد آلذذو -سذذبزییات بذذرر تیذذره و غذذوت کامذذل شتتتامل
بیشتتتترین درصتتتد آهتتتن متتتی باشتتتند .همچنتتتین مصتتترف
منذذذذابت ویتذذذذامین سذذذذی و اسذذذذید اسذذذذ وربی

ماننذذذذد آب

پرتتذذذذذال -انبذذذذذه -طذذذذذالبی -هذذذذذوی و آب لیمذذذذذو تذذذذذرش
عوامتتتل مهتتتم افتتتزایش دهنتتتده جتتتذب آهتتتن در بتتتدن متتتی
باشند.
دریافتتتتتتت مقتتتتتتادیر کتتتتتتافی ک سذذذذذذیم از برنامتتتتتته غتتتتتتذایی
روزانتتته در ستتتنین مدرستتته و بلتتتور بتتترای ح تتتظ تتتتراکم
طبیعتتتی استتتتخوان هتتتا و جلتتتوگیری از پتتتوکی استتتتخوان
در بزرگستتتتالی حتتتتائز اهمیتتتتتت استتتتت .بستتتتتنی و شتتتتتیر
پاستتتتوریزه ،منبتتته ختتتوبی از کلستتتیم هستتتتند و مصتتترف
آنتتتتتان در میتتتتتان وعتتتتتده کودکتتتتتان در تتتتتتامین بخشتتتتتی از
کلستتتیم متتتورد نیتتتاز کودکتتتان متتتوثر استتتت .نتتتان و پنیتتتر،

میتتتان وعتتتده مناستتتب دیگتتتری بتتترای تتتتامین کلستتتیم استتتت
کتته همتتراه ستتبزی ،گوجتته فرنگتتی ،خیتتار یتتا گتتردو یتتک
میتتتان وعتتتده ستتتالم و مغتتتذی بتتترای دانتتتش آمتتتوزان بتتته
شمار می رود.
پذذذذروت ین باعتتتتتی تحریتتتتتک رشتتتتتد ستتتتتالمت ستتتتتلولها و
بافتهتتتا متتتی شتتتود .پتتتروتئین قستتتمتی از بافتتتت بتتتدن متتتی
باشتتتد و بتتترای کودکتتتان کتتته در حتتتال رشتتتد متتتی باشتتتند
الزم متتتی باشتتتد .پتتتروتئین همچنتتتین باعتتتی تولیتتتد کتتتالری
می شود.

آمینواسیییی موامیییواباامیییهابواییین امییی ابییی ااابییی امیییو با
نیییییو امییییهابوایییی اریییی ی امییییواب ا یییی اموااگیییییومها ا
حییییوانهایوفییییامیییهاایییوبحا ییی اموااحییییوانهام و یییوا
یییرامییی راس ایییو اا اآمینیییوااسیییی مواا ییی اامیییها
بواییی حاآمینیییوااسیییی ا ییی ااآمینیییوااسیییی اااسییییامییی ا
ب اقوب اب اسوخت اآ انمهابوا ح
فیبذذذذر موبمییییو ابیییی ااا ایییی امومییییهاب ا ییییی ا انیییی ا
نییییو ابییی افینییی ابا نییی حام بومیییی ااامو یییوباب اگیومیییو ا
ا انیییورام بومیییی اااریایییی یابیییوامیییو اامیییرامیییهابواییی حا
موبمییو اب ی اعدیییاع ی باممییرافین ی امو ییوباب ا ی اانمییها
واننییی اب یییو امومیییهامیییو اابییی ابسییییاآ نییی حام یییو ا
ب اییییطام و نییی اندیییو ابابنییی افینییی امو یییوباب ا ییی ااب ا
مییییییوم ابیییییی ابیوبیییییییانییییییورا2ا اافییییییطای اسیییییی ا
مدسیییت راب ابیییو ی ا ااحتمیییوااب اموبمیییو امیییو امیییها
بواییی حا ییی ااابیییوافینییی ا ییییوباایییومهابانییی امیییوااگیومیییو ا
سییینطی واا امییییویامیییوامیییهابواییی ا ابوعییی اای یییوباسیییی اا
ب ی ام ی اایییوانهابییواافییطای اح ییرامن ی یامییهااییوبحاای ی ا
مییییواباممانییییی اممدییییواا ا یتییییومی ا امییییوابامنیییی نهامییییها
بوان ح
ا
آنتییییهاامسییییی ان ویااییییومها یتییییومی اCا اEا ابتومییییو
اسییییییدنیوباا ابیمو ی ییییییواامییییییطم اب ابییییییو ی اموننیییییی ا
سیییییی یو -ابیمو ی ییییییوااقدنییییییها دییییییوگی اامییییییهامننیییییی حا
اگ چییی اایییی اا ییی ااامنیییو اب احیییورا یییی امیییهابواییی حا
آنتییییییهاامسییییییی ان وا4ب ابیییییی ا ابی و ییییییوااآ اباممیییییی ا
بییییی ااابییییی امیییییو ااسییییییحا ابی یییییوراآ اباب انتی ییییی ا
متوبو یسییییرامییییوابا یییی ایها اممین ییییو اب اموا یییی ابییییوا
آ یییوبگهامیییواام یییهاب باسییییرو ا انیییو اخو ایییی ااییی ی ا
ای ییییییوبامییییییهااییییییوبا اب اا یییییی ا مییییییکا ابی ییییییوراآ اب ا
DNAامیییی ابیییی ااانسیییی ابیییی با اا نتیییییطاب ا یییی میرا
سییییدو هامییییو بانیییییو ااسیییییا ییییی امییییهااییییوبحاآنتییییها
امسیییییی ان واب امییییییویامیییییواا نریییییها اسییییینطی واام یییییها
یییوااف نریییها اب یییی ا و یییو-اب مدیییه-ااسیییجنو -ا یییورا
اختیییی -اگو یییی اف نرییییه-اگییییی -امییییوی ابیییی اف ا انییییها
وبابا بح
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