Διαηροθή: 10 tips για να δώζεηε ζηα παιδιά ηο καλό παράδειγμα
Είζηε ε πην ζεκαληηθή επηξξνή ησλ παηδηώλ ζαο. Μπνξείηε λα θάλεηε πνιιά πξάγκαηα γηα
λα βνεζήζεηε ηα παηδηά ζαο λα αλαπηύμνπλ πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ ζα ηνπο
αθνινπζνύλ ζε όιε ηνπο ηε δσή. Η πνηθηιία ησλ θαγεηώλ βνεζά ηα παηδηά λα ιάβνπλ όια
ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα από ηελ θάζε νκάδα ηξνθίκσλ.
Είλαη επίζεο πην πηζαλό λα δνθηκάζνπλ λέα θαγεηά θαη λα ηνπο αξέζνπλ πεξηζζόηεξα
θαγεηά. Όηαλ ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ πξνηηκήζεηο γηα πνιιά είδε θαγεηώλ είλαη πην
εύθνιν λα ζρεδηάζεηε ηα νηθνγελεηαθά γεύκαηα. Μαγεηξέςηε καδί ηνπο, θάηε καδί ηνπο,
ζπδεηήζηε καδί ηνπο θαη θάληε ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ νηθνγελεηαθή ζηηγκή!
Δώζηε ην παξάδεηγκα: Καηαλαιώζηε θξνύηα, ιαραληθά θαη θπηηθέο ίλεο κε ηα γεύκαηα
ή ηα ζλαθο ζαο. Αθήζηε ηα παηδηά ζαο λα δνπλ όηη ζαο αξέζεη λα καζάηε σκά ιαραληθά.


Πεγαίλεηε λα ςσλίζεηε θαγεηό καδί ηνπο: Η αγνξά εηδώλ δηαηξνθήο κπνξεί λα δηδάμεη
ην παηδί ζαο πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην θαγεηό θαη ηε δηαηξνθή. πδεηήζηε από πνύ
πξνέξρνληαη ηα θξνύηα, ηα ιαραληθά, νη θπηηθέο ίλεο, ην γάια θαη ην θξέαο. Αθήζηε ηα
παηδηά ζαο λα θάλνπλ πγηεηλέο επηινγέο.


 Γίλεηε δεκηνπξγηθνί ζηελ θνπδίλα: Σεκαρίζηε ην θαγεηό ζε αζηεία θαη εύθνια ζρήκαηα
κε ηνπο θόπηεο κπηζθόησλ. Ολνκάζηε έλα θαγεηό πνπ ην παηδί ζαο βνήζεζε λα εηνηκαζηεί.
εξβηξίζηε ηελ 'αιάηα ηεο Μαξίαο' ή ηηο 'Γεκηζηέο παηάηεο ηνπ Κσζηάθε' γηα βξαδηλό.
Ελζαξξύλεηε ην παηδί ζαο λα εθεύξεη λέα ζλαθο.

Πξνζθέξεηε ην ίδην θαγεηό ζε όινπο: ηακαηήζηε λα καγεηξεύεηε μερσξηζηά πηάηα γηα
λα ηθαλνπνηήζεηε ηα παηδηά ζαο. Είλαη πην εύθνιν λα ζρεδηάδεηε ηα νηθνγελεηαθά γεύκαηα
όηαλ όινη ηξώλε ηα ίδηα θαγεηά.


Αληακείςηε κε ηελ πξνζνρή ζαο, όρη κε θαγεηό: Δείμηε ηελ αγάπε ζαο κε αγθαιηέο θαη
θηιηά. Αλαθνπθίζηε κε αγθαιηέο θαη ζπδήηεζε. Πξνηηκήζηε λα κελ πξνζθέξεηε γιπθά σο
αληακνηβή. Απηό θάλεη ηα παηδηά λα πηζηεύνπλ όηη ηα γιπθά ή ηα επηδόξπηα είλαη θαιύηεξα
από άιια θαγεηά. Όηαλ ην θαγεηό δελ έρεη θαηαλαισζεί, ηα παηδηά δελ ρξεηάδνληαη θάηη
'έμηξα'- όπσο γιπθά ή κπηζθόηα- σο αληηθαηάζηαηα.


Επηθεληξσζείηε ν έλαο ζηνλ άιιν ζην ηξαπέδη: πδεηήζηε γηα αζηεία θαη ραξνύκελα
ζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνύ. Κιείζηε ηελ ηειεόξαζε. Απαληήζηε ζην θηλεηό ζαο
ηειέθσλν αξγόηεξα. Πξνζπαζήζηε λα κεηαηξέςεηε ηα γεύκαηα ζε κηα δηαδηθαζία ρσξίο
άγρνο.


Αθνύζηε ην παηδί ζαο: Όηαλ ην παηδί ζαο ιέεη όηη πεηλάεη, κπνξείηε λα ηνπ πξνζθέξεηε
έλα κηθξό θαη πγηεηλό ζλαθ- αθόκα θαη όηαλ δελ είλαη ν πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο ηνπ λα
θάεη. Πξνζθέξεηε επηινγέο. Ρσηήζηε ην 'Ση πξνηηκάο γηα βξαδηλό: κπξόθνιν ή θνπλνππίδη'
αληί γηα 'Θέιεηο κπξόθνιν γηα βξαδηλό';


Πεξηνξίζηε ηνλ ρξόλν παξαθνινύζεζεο ηειεόξαζεο: Μελ επηηξέπεηε πάλσ από 2 ώξεο
παξαθνινύζεζεο ηειεόξαζεο ηελ εκέξα, όπσο ζπζηήλεηαη από ηελ Ακεξηθάληθε Αθαδεκία
Παηδηάηξσλ. εθσζείηε θαη θηλεζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθεκίζεσλ. Ξεθηλήζηε κηα
θπζηθή δξαζηεξηόηεηα.


 Ελζαξξύλεηε ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα: Κάληε ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα κηα
ραξνύκελε δηαδηθαζία γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα. πκπεξηιάβεηε ηα παηδηά ζαο ζηνλ
ζρεδηαζκό. Πεξπαηήζηε, ηξέμηε θαη παίμηε κε ην παηδί ζαο- αληί λα θάζεζηε ζην πεξηζώξην.
Δώζηε ην παξάδεηγκα κε ην λα είζηε θπζηθά ελεξγνί θαη λα ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία
αζθάιεηαο, όπσο είλαη ηα θξάλε ησλ πνδειάησλ.

Να είζηε έλα θαιό πγηεηλό πξόηππν: Δνθηκάζηε λέα θαγεηά νη ίδηνη. Πεξηγξάςηε ηε
γεύζε, πθή θαη κπξσδηά. Πξνζθέξεηε έλα λέν θαγεηό θάζε θνξά. εξβίξεηε θάπνην θαγεηό
πνπ αξέζεη ζην παηδί ζαο καδί κε ην λέν. Πξνζθέξεηε ηα λέα θαγεηά ζηελ αξρή ηνπ
γεύκαηνο, όηαλ ην παηδί ζαο είλαη πνιύ πεηλαζκέλν. Απνθύγεηε λα θάλεηε δηάιεμε ή λα
αλαγθάζεηε ην παηδί ζαο λα θάεη.


