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ความสาํคญัของอาหารทสมดี� ลุ

อาหารทสมดี� ลใหุ สารอาหารท้ จี� าํเป็นสําหรับ
การเจรญเติ บโตอยิ างม่ พลานามี ยสมบั รณู ของเด์ ก็
นอกจากนยี� งชั วยเสร่ มสริ างพล้ งการเรั ยนรี ู ้
และลดความเจ็บป่วยอกดี วย้

ความลบัของอาหารกลางวนัทเี� ป็นประโยชน์
ชดอาหารกลางวุ นทั เปี� ็ นประโยชนต์อส่ ขภาพควรจะมุ ธีญพั ช ื (อาท ิกวยเต๋ ยว�ี  
บะหม ี� และ ขาว) ้ ผัก และ เนอสื� ตวั และอาหารทางเล์ อก ื ในอตราสั วน ่ 3:2:1

หากแบงช่ ดอาหารกลางวุ นทั เปี� ็ นประโยชนต์อส่ ขภาพออกเปุ ็นหกสวน่  
ควรจะมธีญพั ชสามสื วน ่ ผักสองสวน่  
และเนอสื� ตวั และอาหารทางเล์ อกหนื งสึ� วน ่ หรออื กนี ยัหนง ึ� ธญพั ช ื ผัก และ 
เนอสื� ตวั และอาหารทางเล์ อกมื อีตราสั วน ่ 3:2:1

ธญัพชื
คดเปิ ็นสามสวน่

3

ผกั
คดเปิ ็นสองสวน่

2
เนอสตว
คดเปิ ็น
หนงสึ� วน่
1

เป็น ผูท้านทชี� าญฉลาด
อาหารกลางวนทั เปี� ็ นประโยชนต์อส่ ขภาพคุ วรจะประกอบดวยอะไรบ้ าง?้

คําตอบ: ธญพั ชและผื กัควรมสีดสั วนมากท่ สี� ด ุ รองลงมาเป็นเนอสื� ตวั และผลไม์ ้

• ธญัพชื เป็นแหลงพล่ งงานปฐมภั มู ิ
ธญพั ชใหื ส้งทิ� เดี� ก็ตองการระหว้ างการเร่ ยนรี และการออกู ้ าํลงกายั
อาหารในหมวดนประกอบดี� วย ้ โจก ๊ กวยเต๋ ยว �ี บะหม ี� ขาว ้ ขนมปัง และ มนฝรั ั�ง

• สําหรับผกั มตีวเลั อกทื แตกตี� างก่ นจั าํนวนมาก ไดแก้  ่ผักกวางตง ุ ้ ผักปวยเลง้
(ผักโขม) ผักกวางตงจุ ้ น ี ฟัก แฟง เห็ดแหง ้ และ เห็ดฟาง เป็นตน้

• เนอส�ื ตัวไม์ ต่ดิมนหรั อตื ดิมนนั อย้  ปลา หรอ ื ไกต่ดหนิ งั เป็นสงทิ� แนะน�ี าํ
นอกจากน ี� ไขและเต่ าห้ ยู้งเปั ็นอาหารทางเลอกทื ดี� ดีวยเช้ นก่ นั

• นํ �า เป็นเครองดื� มทื� เหมาะสมที� สี� ดเสมอ ุ เครองดื� มอื� นทื� เปี� ็นประโยชนต์อส่ ขภาพุ
ไดแก้  ่นมถวเหลั� องทื มี� ปรี มาณนิ ํ�าตาลตํา � นมทมี� ปรี มาณไขมิ นตั าํ�
นมพรองม่ นเนย ั และ ซปใสุ

• เลอกอาหารสด ื เลอกอาหารแปรรื ป ู อาหารถนอมสภาพ และ อาหารทอด
อยางเช่ น ่ ไสกรอก ้ แฮม เบคอน และ หมพอรู คชอปทอด ์ ใหน้อยลง้

ผลไม้ 
มรสอรี อยและเป่ ็ นประโยชนต์อส่ ขภาพุ

เด็กสามารถทานผล
ไม้เป็นของหวานหลั

งอาหารได้!

เวบไซตศนยคมครองสขภาพ 
(Centre for Health Protection)

www.chp.gov.hk

เวบไซต “EatSmart@school.hk”
http://school.eatsmart.gov.hk
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