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`

 قم بإعداد صندوق غداء ممتع كل يوم - 
 اختر شيئًا من كل مجموعة طعام

الحساء وكاري العدس )يُسخن مسبقًا 	 
في قارورة إلبقائه دافئًا حتى تناول 

طعام الغداء(
أعواد خضروات نيئة أو مطهوة على 	 

البخار )جزر، فلفل، خيار(
كيزان ذرة مطبوخة على البخار أو 	 

مشوية
سلطة مع صلصة الكريمة	 

اللحوم المشوية مع إزالة الدهون الزائدة 	 
)مثل لحم البقر والدجاج(

حليب	 
 لبن بدون إضافة السكر	 

)مجّمد طوال الليل(
مكعبات الجبن	 
غمس تزاتزيكي	 
الجبن القريش	 
حليب الصويا المدعم بالكالسيوم	 

تفاح	 
موز	 
ماندرين	 
تين	 
توت 	 
سلطة فواكه	 
 فواكه معلبة في العصير، 	 

وليس بالشراب

خبز مسطح وخبز نان	 
أطباق المعكرونة	 

معكرونة الشعرية	 
أرز أو كينوا أو كسكس	 
رغيف فواكه	 
بيتزا منزلية الصنع	 
خبز كامل )أسمر(	 

منتجات األلبان خضرواتفاكهة
والبدائل

أغذية النبات 
الحبي والحبوب

بدائل اللحوم 
والبروتينات

خذ زجاجة ماء )إلعادة ملئها طوال 
اليوم(. 

نصائح: قم بتجميدها طوال الليل للحفاظ 
على برودة األطعمة في علب الطعام

سمك التونة المعلب أو السلمون	 
برجر عدس أو نباتي )فالفل(	 
بيض مسلوق	 
غمس الحمص	 
توفو	 

مياه

 لمزيد من المعلومات عن األكل الصحي، اتصل على 263 234 1300 لتحديد موعد مع اختصاصي التغذية الصحية DPV Health أو قم بزيارة
heas.health.vic. gov.au/schools/healthy-lunchboxes حول أفكار صندوق الغداء.

يمزج العديد من الكاري والحساء واليخنات من مجموعات الطعام المذكورة أعاله، وهي خيارات صحية لوجبة الغداء.



نصائح إلعداد صندوق 
غداء صحي 

تقدم DPV Health مجموعة من الخدمات لصحة ورفاهية طفلك وعائلتك 
بأكملها. للوصول إلى خدماتنا أو لمزيد من المعلومات، اتصل بنا أو قم بزيارة 

موقعنا على اإلنترنت. 

تحضير وجبات الغداء 
 المدرسية في الليلة السابقة؛ 

يمنحك الوقت للتحدث عن 
األطعمة التي تتضمنها ويجعل 
روتين الصباح أسرع. جرب 

ذلك! 

خطط لعشاء عائلي   لكافة 
األسبوع وقم بتسوق كبير للبقالة 
في بداية األسبوع؛ إنه أرخص 
من الذهاب إلى السوبر ماركت 
كل ليلة لشراء مكونات لتناول 

العشاء. 

اعتني بالبيئة؛ ضع السندويشات 
واألشياء األخرى في علب قابلة 

إلعادة االستخدام. هذا يتطلب عبوات 
أقل وينتج نفايات أقل. 

قم بتجميد أحواض اللبن أو 
زجاجات الماء للمساعدة في الحفاظ 
على برودة الطعام حتى وقت الغداء 

في األيام الحارة. تأكد من أن 
األطفال يمكنهم فتح صندوق الغداء 

والعلب بأنفسهم. سيضمن ذلك 
حصولهم على وقت كاٍف لتناول 

وجباتهم الخفيفة والغداء وعدم 
االضطرار إلى انتظار المساعدة من 

اآلخرين. 

المياه هي أفضل مشروب لطفلك.  
شجع طفلك على شرب زجاجة 

كاملة أثناء النهار. يحتاجون إلى 
البقاء رطبًاء حتى يتمكنوا من 

التركيز والتعلم في الفصل. 

جرب واشتري الفاكهة 
والخضروات الطازجة في الموسم.  
ستكون ذات جودة أفضل وأرخص 

من المنتجات غير الموسمية. 

تذكر أن تشرك أطفالك. اصطحبهم للتسوق ودعهم يساعدونك في اختيار الفواكه 
والخضروات لصندوق طعامهم. اسمح لهم بالمساعدة في تحضير صندوق الغداء 

المدرسي وجمعه.

http://dpvhealth.org.au

