
המדריך לתזונת ילדים – חלק א'
אותם  על  מבוססת  ילדים  שתזונת  יודעים  אתם  האם 
הם  גם  זקוקים  ילדים  מבוגרים?  תזונת  של  עקרונות 
מינרלים,  ויטמינים,   – נוטריינטים  של  סוגים  לאותם 

פחמימות, חלבון ושומן.
נכונים  נוטריינטים  עם  גיל.  בכל  חשוב  דבר  הינה  תזונה 
רבים.  יתרונות  לילדים  מעניקה  היא  מאוזנת,  ואכילה 

ביכולתה:
• לייצב את רמות האנרגיה שלהם

• לשפר את יכולותיהם הקוגניטיביות
• לאזן את מצבי הרוח שלהם

• לעזור להם לשמור על משקל בריא

שהם  ייתכן  שונים.  אכילה  הרגלי  או  סגנונות  יש  לילדיכם 
הם  שאולי  או  הארוחות,  בין  לנשנש  אוהבים  בררניים, 
מנסים את כל סוגי המזון. אבל עם כמות נכונה, ותמהיל 
בצורה  לגדול  להם  עוזרת  תזונה  נוטריינטים,  של  נכון 

בריאה – הן במוחם והן בגופם. 
בכתבה זו נציג ארבעה מרכיבי תזונה שהם בבחינת חובה, 
וזאת כדי לעזור  יומיומי,   ילד צריך לצרוך על בסיס  ושכל 

לכם להרכיב ארוחות וארוחות ביניים טובות. 

1. חלבון
עוזר  הוא  הגוף.  הבניין לצמיחת  חלבון מספק את אבני 

לגופו של הילד:
• לבנות את השרירים והתאים 

• לפרק את רכיבי המזון ולהמירם לאנרגיה
• לחזק את המערכת החיסונית

• להרגיש שובע לאורך זמן רב יותר
• לשאת חמצן באמצעות הדם

סוגי מזון המכילים כמויות גדולות של חלבון כוללים:
• בשר
• עוף

• דגים
• ביצים

• אגוזים
• קטניות

• מוצרי חלב

2. פחמימות
כל  לא  אבל  סוכר,  של  גבוהה  כמות  מכילות  פחמימות 
'רעים'. פחמימות מספקות את האנרגיה הרבה  הסוכרים 
גם  והן  יומיומיות,  לפעילויות  לה  זקוק  שילדכם  ביותר 
לצורך  ובחלבון  בשומן  להשתמש  הילד  של  לגופו  עוזרות 
היא  יותר  הבריאה  הבחירה  ותיקונן.  רקמות  התפתחות 
פחמימות עמילניות, אשר מקורן במזון מלא או בדגנים 

מלאים:
• לחם

• דגנים
• אורז

• פסטה
• תפוחי אדמה

3. סיבים תזונתיים
סיבים תזונתיים עוזרים לפעולת מעיים תקינה אצל 

ילדים. לא רק שהם מסייעים לעיכול ומונעים עצירות, יכול 
להיות להם תפקיד גם בצמצום הסיכויים למחלות לב 

וסרטן בהמשך החיים – משהו שאתם וילדיכם תהיו אסירי 
תודה עליו. 

מזון שמכיל כמויות גדולות של סיבים תזונתיים כולל:
• דגנים מלאים
• גרגרי חומוס

• עדשים
• שעועית לבנה

• גרעינים
• אגוזים

 ,Fibertone ® שדרגו את תזונת הילדים עם תוסף התזונה
שהינו תערובת ייחודית של סאנריידר, המכילה שילוב 
מושלם של סיבים תזונתיים, מסיסים ובלתי מסיסים, 

אשר ידועים כחיוניים לחילוף החומרים, להרגשת שובע 
ולשמירה על משקל תקין, ובאופן כללי, בעלי השפעה 

חיובית על העיכול. כך תספקו לילדיכם מקור מצוין ונוח 
לסיבים תזונתיים, ללא תוספת ממריצים או חומרים 

מלאכותיים.

4.שומנים בריאים
לשומן יש, בדרך כלל, מוניטין גרוע, אבל שומנים בריאים 
הינם מרכיב חיוני בצמיחת המוח והעצבים, במיוחד אצל 

תינוקות ופעוטות. 
לפניכם כמה יתרונות של שומן בריא:

• חיוני לתמיכה בגוף גדל
• מנצל את הנוטריינטים האחרים הנחוצים לתפקוד הגוף

• מסייע לגוף לספוג ויטמינים
• מקור מצוין לאנרגיה

מזון המכיל כמויות גבוהות של שומן בריא:
• מוצרי חלב מחלב מלא

• שמני בישול 
• בשר
• דגים

• אגוזים

רוצים ללמוד עוד על תזונת ילדים? קראו את החלק השני 
של המאמר: המדריך לתזונת ילדים, חלק ב'. 


