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لترغیب طفلك فى تناول الفاكھة

4 حیل بسیطة لترغیب طفلك فى تناول الفاكھة
األربعاء، 11 فبراير 2015 - 08:08 م

كتبت رانیا سعد الدین

من الكثیر  وجود  مع  مباشرة، خاصة  للفاكھة بصورة  أطفالھن  تناول  عدم  من  األمھات  من  الكثیر  تعانى 

من أكثر  بتناولھا  األطفال  تغرى  والتى  األسواق  فى  المنتشرة  المقلیة  البطاطس  الحلوى وشرائح  إعالنات 

األطعمة المفیدة كالخضروات والفواكھ.

الفاكھة البسیطة والمفیدة والتى سوف تشجع طفلك على تناول  األفكار  الغرباوى بعض  الشیف سلوى  تقدم 

دون أن یعترض أو تعانى األم من إقناعھ بتناولھا:

أن ترغمیھ على أمامھ دون  1- قومى بتشجیع طفلك بطریقة غیر مباشرة من خالل تناولك شخصیا للفاكھة 

تناولھا، فالطفل تلقائیا یحب التقلید وسیبدأ بمشاركتك األكل.

كعنصر المجففة  أو  الطازجة  الفواكھ  فیھا  یدخل  التى  الحلویات  وخاصة  الوصفات  من  العدید  ھناك   -2

أساسى، ولن یكتشفھا طفلك أثناء تناولھا وبذلك یكون قد استفاد منھا دون أن یدرى.

إعداد الحلوى فذلك سوف یشجعھ على تناولھا ویشعره بإنجازه 3- شجعى طفلك على مشاركتك فى المطبخ 

لعمل من صنع یده.

المشاركة تشجع الفواكھ الطازجة لیتناولھا مع أصدقائھ، فدائما روح  4- حضرى وجبة المدرسة لطفلك من 

األطفال على األكل.

موضوعات متعلقة..

- طریقة تحضیر تورتة "موس الفراولة" تقدمھا الشیف "سلوى الغرباوى"

األكثر قراءة

"الھاربون" من معركة االنتخابات البرلمانیة.. عمرو
موسى و"الجنزورى" و"صباحى" و"شفیق" وعبد
الجلیل مصطفى ینسحبون من المنافسة.. ومصطفى

الفقى یؤكد: المشھد السیاسى غیر مریح على اإلطالق

أخبار محافظات مصر: سوء األحوال الجویة یحصد
أرواح 4 وإصابة 9 آخرین

"الیوم السابع": الطقس القاتل

حافظ أبوسعدة: قتل المسلمین الثالثة بأمریكا ألسباب
تتعلق باإلسالموفوبیا

مصطفى العمارى: قرارات المجلس األبیض الیوم تحدد
مصیر بقائى فى الزمالك

احتراق عربتین بقطار خط "بورسعید - اإلسكندریة"
وتوقف حركة القطارات

المحكمة اإلداریة العلیا تلغى إلزام المرشحین بكشف
اللیاقة البدنیة

"التربیة والتعلیم": انخفاض نسبة حضور الطالب
لـ75% بسبب الطقس السیئ

سوء األحوال الجویة یغلق حدیقتى الحیوان
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