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المطبخ المجتمعى التغذوى
 مشروع تحسين ا�من الغذائي والتغذية ل�سر المصرية

عبر استهداف النساء والشباب
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الحبوب و منتجاتها
 خلى الحبوب اومنتجاتها الى بتاكليها من الحبة الكاملة

زى العيش الشمسى  او العيش االسمر البلدى 
او البليلة او الكشك 

7





اللحوم و منتجاتها
كلـى انتـــى واسرتــك سمك اوفــراخ وتكــون مش سمينـة

او تكون لحمة حمرا
 كلى انتى واسرتك سمك مشوى او صنية او طواجن اكثــر

  من المقلى
و قللى من السمك المملح زى الرنجة و الملوحة والفسيخ

قللى من اللنشون و البسطرمة و البلوبيف لو بتكليها
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االلبان و منتجاتها
كملى الوجبة بكوباية لبن او كوباية زبادى اوحتة جبنة

  اشربى اللبن قليل الدسم او الجبنة القريش
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المية و المشروبات
اروى عطشك دايما بالمياة النظيفة (8 كوبايات

فى اليوم)
 المياة الغازية ماترويش عطش و تزود الوزن كمان
 استبدليها بعصائر اعمليها فى البيت من فاكهة

الموسم المستوية
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 الممارسات الجيدة فى تغذية الطفل
  خالل االلف يوم االولى من عمره



 اول اربع شهور رضعى طفلك من صدرك
 وبس و كمليهم ستة ان قدرتى

 بعد اول ست شهور ممكن ياخد حاجة
 مع الرضاعة من صدرك
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الطفل عند سن حوالي 10 12- شهرا
      من عمره ممكن  يبدأ ياكل بنفسه

                     يلحس نفسه

 ماتديش رضيعك اقل من سنة من العمر
حليب بقرى او جاموسى

تممى الرضاعة لحد سنتين

( (
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 تخطيــط الوجبـــات
 الناس بتحتاج كميات مختلفة من كل مجموعة

من الطعام كل يوم تعتمد على:

  - حجم الجسم يعنى كبير وال طفل
- ومستوى النشاط يعنى بيشتغل وال خامل

  - والعمر يعنى صغير و ال ناضج و ال عجوز
    - و الجنس يعنى راجل وال ست   
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 يعنى ا�طعمة الي تحتوي على ألوان مختلفة،
والقوام والحجم والطعم

 تناولى و اسرتك اطعمة من جميع المجموعات
الغذائية من أجل تلبية االحتياجات الغذائية

  خلى نصف الطبق خضار و فاكهة
 خلى النص التانى حبوب اولحوم او فراخ او سمك

    او بقوليات
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 تخطيــط الوجبـــات

السكريات
    - قللى بالتدريج السكر فى الشاى

او المشروبات االخرى
 - استخدمى العسل االبيض او االسود 

او دبس التمر فى التحلية على اد
ما تقدرى

23





المطبخ المجتمعى التغذوى
 مشروع تحسين ا�من الغذائي والتغذية ل�سر المصرية

عبر استهداف النساء والشباب

 تخطيــط الوجبـــات (2)

25





عند تخطيط الوجبات الغذائية تذكرى:

- البقوليات غنية بالبروتين زى اللحمة و الفراخ وصحية
  عشان مافيهاش دهون ضارة

 - كلى الخضار و الفاكهة يوميا واختارى خضار
 و فاكهة الموسم عشان بتكون فايدتها فيها 

 و سعرها كمان حلو 
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  مـصادر غنية بالكالسيوم

كالسيوم

اللبن
الجبنالزبادى

السردين
العسل
ا�سود
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الغدا أو العشا الصحى هو الى فيه:
خضار و فاكهة

حبوب 

لحوم او بقوليات 

لبن او منتجاته <جبن- زبادى- رايب- الخ>
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احرصى على تناول اكل غنى بالحديد 
اللحوم و الفراخ بانواعها
وكذلك الكبد و القوانص
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 اجمعى بين االطعمة الغنية
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القيمة الغذائية
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حطى نقطتين ليمون على
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45





السكريــات
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استخدمى فى التحلية بدال منه عسل النحل  
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47





بين الوجبات بطريقة صحية
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