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ฮเดรตเชิงซ้อน
ป จงึชว่ยเพิม่
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มการรับประท
ทิ โรคอ้วน โร

ญกบัการเลีย้ง
าอาหารเช้าเป็
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พฤตกิร
มีพฒัน

 

เวลาไมเ่กิน 1
ใจวา่อาหารพ
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ล ก็ต้องเลือก
สร้างพลงังานใ
ายและพ่ีเลีย้ง
มีสว่นช่วยให้
รณ์คะ่” 

 

โรงเรียนได้ ดี
คา่ทางโภชนา
ไปเรียบร้อยแล
ามวยั” 

องน้องแอลล่ี 
วามเป็นตวัขอ
และเร็ว การให
ว้ให้ แล้วให้น้
ปเลน่และไปเ ี
์ แอลล่ีจะได้มี

างแบบของน้อ
ฉลากโภชนาก
กท่ีเป็นโฮลเกร
ให้กบัร่างกาย
งของน้องด้วย
ลกูๆ แข็งแรง

กวา่จะปลอ่ย
าการ ใสว่ตัถุ
ล้ว เราก็สบา

 สาวน้อยวยัซ
องตวัเอง และ
ห้ลกูมามีสว่น
องแอลลี่เลือก
เรียนกบัเพ่ือน
มีความมัน่ใจ

องโธมสั ท่ีมุง่
การอยา่งละเ
รน เพราะเป็น
ยอยา่งตอ่เน่ือ
ย จะได้ช่วยกนั
ง มีภมูิต้านทา

ยให้เดก็ๆ ไปซื
ปรุงแตง่อะไร
ยใจได้วา่ลกูอิ

ซน แบง่ปันปร
ะชอบท่ีจะมีสว่
นร่วมในการเต
กซีเรียลกบัผล
นๆ อยา่งร่าเริง
และรู้จกัเลือก

มัน่ในการปพืู
เอียด เพราะอ
น คาร์โบไฮเด
องและสม่ําเส
นดแูล วางพืน้
านโรคตา่งๆ อ

ซือ้ทานกนัหน้
รบ้าง มีไขมนัม
อ่ิมและมีพลงั

ระสบการณ์แ
วนร่วมในกิจก
ตรียมก็ช่วยได้
ลไม้ท่ีชอบเอง
ง ซึง่เวลาแอล
กทานอาหารห

พืน้ฐานเพ่ือสขุ
อยากจะแน่ใจ
รตเชิงซ้อน มี
สมอ แครู้่คนเดี
นฐานให้เขาตั ้
อยากให้เขาโต

น้าโรงเรียน เพ
มากไปหรือเป
งงานเพียงพอ

แบบคณุแมว่า่
กรรมตา่งๆ ถ้
ด้ อยา่งตอนเช
ง น้องก็จะทา
ลลี่เลือกอาหา
หรือขนมท่ีดีต

ขภาพท่ีดีของ
จวา่ลกูได้รับค
มีโปรตีน ไฟเบ
ดียวไมพ่อ ปุ้ ม
ตัง้แตเ่ดก็ จะเป
ตขึน้อยา่งมีสุ
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พราะเราเอง   
ปลา่ ให้ลกู
อท่ีจะเรียน

า “เดก็ในวยั
ถ้าจะให้         
ช้าก็เตรียม
านอาหารเช้า
าร จอยก็จะ
ตอ่สขุภาพ” 

งลกู  “การ
คณุคา่อาหาร
บอร์ วิตามนิ
มยงัเอาไป
ป็นการสร้าง
สขุภาพดีและ 
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