
 למדו את ילדכם 
לתפקוד ליהנות מאכילה בריאה  חיוניים  האלה  התזונה  רכיבי  כל 

התקין של הגוף, למניעת מחלות, לגדילה 
הבחינות.  מכל  טובה  ולהתפתחות  תקינה 
ואין  מהם,  אחד  אף  על  לוותר  אפשר  אי 

להפריז באכילה של רכיב זה או אחר.

בבית  האחראים  המבוגרים  אתם  כהורים 
יעמוד  מזון  איזה  בתזונה:  הקשור  לכל 
ואיך  יאכלו,  הם  מתי  הילדים,  לרשות 
להקנות  הבחירה  בידיכם  הארוחות.  ייראו 
לאורך  אותם  שישמשו  הרגלים   לילדים 

כל חייהם. 

עצות טובות
איך להאכיל ילדים בהנאה
מאת: נירה פלדמן M.Sc R.D  תזונאית קלינית לילדים   |   מחברת הספר: “סודות מהצלחת” - איך להאכיל בהנאה את ילדי הגן
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אני מאחלת לכם שתצליחו להשתחרר 
מדאגות הכרוכות בנושא חשוב זה ותעמידו 

 את האכילה והמזון במקום הראוי להם
בחיי היומיום.

 בהצלחה, 
נירה פלדמן 

*עצות טובות נוספות תמצאו בספר: סודות מהצלחת – איך להאכיל בהנאה את ילדי הגן.
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2  לפחות פעם ביום מתכנסים כל בני הבית
 לארוחה משותפת כדי ליהנות מזמן איכות,

 לנהל שיחה ולהיפגש זה עם זה בניחותא.
 ההנאה היא המטרה העיקרית,

ומי שלא נוכח בארוחה – מפסיד.

 כדאי להגיש מאכל אחד מכל קבוצת מזון –
 חלבונים, פחמימות וירקות/קטניות – ולהוסיף

 להם מעט שומנים בריאים. כך יקבל הילד את
 כל רכיבי התזונה בדיוק בכמות המתאימה

לצורכי גופו.

 הגישו מנה בגודל מתאים לגיל הילד, אם נגיש
 לילד מגוון רחב מדי של מאכלים, הוא עלול

 להיקלע לאכילת יתר סתמית ואקראית מנגד,
 אם יוגש לו מבחר מצומצם, יחסרו לו רכיבי

תזונה חיוניים.

 כל ילד הוא יחיד ומיוחד, לילדים יש העדפות
 אישיות של טעם, ריח ומרקם )כבר מגיל שנתיים
 שלוש( ואף לפני כן, כדאי להתחשב בהן. דווקא

ילדים שאוכלים הכול הם יוצאי דופן

 רוב הילדים קשובים מטבעם לתחושות השובע
 והרעב של גופם כדי לשמר יכולת נפלאה

 וחשובה זו – שמבוגרים רבים מאבדים אותה
 במרוצת הזמן – עלינו להיות קשובים לילדים

בעצמנו ולהיענות לסימנים שהם משדרים לנו.

 הגישו ירק ופרי כשם שאתם מגישים כל מאכל
 אחר – גבינה, ביצה או לחם – בכיף, בהנאה, בלי

תנאים ובלי הסברים מיותרים.

 רצוי להקנות לילדים מגיל צעיר הרגלים
נכונים ומדודים של צריכת מתוקים.

 שיתוף בתהליך הכנת המזון ולימוד ערכיו
 התזונתיים יכולים להקל עליכם ועל הילד את

 ההיכרות עמו. ילדים נהנים מאוד להיות שותפים
 להמצאת שילובים מעניינים, ולכן ההכנה בצוותא

 היא דרך כיפית ויעילה להפגיש את הילד עם
מגוון טעמים חדשים.


