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កម្មវិធីស្បៀងអាហារ សហភាពអឺរ៉ុប (FAO EU Food Facility Project)

	 គម្រោង	 "បង្កើនសន្ដិសុខស្បៀងសម្រោប់គ្រោួសារកសិករ	 ដ្រោលរងឥទ្ធិពលដោយសារការឡើងថ្ល្រោស្បៀងអាហារ"	 គឺជាគម្រោងមួយដ្រោលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីស្បៀងអាហាររបស ់
សហភាពអឺរ៉ុប	 ហើយផ្ដល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុប	 (EU)	 តាមរយៈ	 អង្គការស្បៀង	 និងកសិកម្ម	 ន្រោសហប្រោជាជាតិ	 (FAO)	 និង	 ក្រោសួងកសិកម្ម	 រុកា្ខាប្រោមាញ់	 និងន្រោសាទ	 បាន 
អនុវត្ដនៅក្នុងខ្រោត្ដគោលដៅចំនួន១០ន្រោប្រោទ្រោសកម្ពុជា	 រួមមានៈ	 បន្ទាយមានជ័យ	 បាត់ដំបង	 កំពង់ស្ពឺ	 កំពង់ធំ	 ព្រោះវិហារ	 ព្រោវ្រោង	 សៀមរាប	 សា្វាយរៀង	 តាក្រោវ	 និង	 ឧត្ដរមានជ័យ។	 
គោលដៅន្រោគម្រោងន្រោះ	 គឺដើម្បីបង្កើនសន្ដិសុខស្បៀងដល់គ្រោួសារកសិករដ្រោលរងឥទ្ធិពលដោយការឡើងថ្ល្រោស្បៀងអាហារ	តាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម	ដោយផ្អ្រោកលើដំណាំស្រោូវ	 
និង	 ពិពិធកម្មកសិកម្ម	 ការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម	 ការធ្វើឱ្យប្រោសើរឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភ	 ការក្រោលម្អប្រោព័ន្ធស្រោចស្រោពខ្នាតតូច	 និងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ	 ជួយដល់កសិករគោលដៅចំនួន	
៥០.០០០	គ្រោួសារ។

	 គម្រោងន្រោះចាប់ផ្ដើមអនុវត្ដពីថ្ង្រោទី	 ០១	 ខ្រោឧសភា	 ឆ្នាំ២០០៩	 ដល់ខ្រោ	 មិថុន	 ឆ្នាំ	 ២០១១	 ដ្រោលមានមូលនិធិ	 ចំនួន	 ១១,២លានអឺរ៉ូ	 	 (ប្រោហាក់ប្រោហ្រោលជាង	 ១៥លានដុលា្លា 
សហរដ្ឋអាម្រោរិក)	និងគ្រោប់គ្រោងដោយ	អង្គការស្បៀង	និងកសិកម្មន្រោសហប្រោជាជាតិ	(FAO)	សហការជាមួយសា្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល	ថ្នាក់ជាតិ	រួមមាន	ក្រោសួងកសិកម្ម	រុកា្ខាប្រោមាញ់	និង	ន្រោសាទ	
ក្រោសួងធនធានទឹក	និងឧតុនិយម	និងក្រោសួងកិច្ចការនរី	រួមទាំងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខ្រោត្ដ	និងអង្គការក្រោរដ្ឋាភិបាល។

	 ឈ្មោះដ្រោលបានប្រោើ	និងព័ត៌មានផ្ស្រោងៗនៅក្នុងឯកសារន្រោះ	ដ្រោលទាក់ទងទៅនឹងសា្ថានភាពច្បាប់	ឬ	ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រោទ្រោសណាមួយ	ទឹកដី	ទីក្រោុង	តំបន់	ឬរដ្ឋអំណាច	ឬទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ព្រោំដ្រោនរបស់ខ្លួន	មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស ់

អង្គការស្បៀង	និងកសិកម្មន្រោសហប្រោជាជាតិ (FAO) ឡើយ	។	ការនិយាយដល់ក្រោុមហ៊ុន	ឬ	ផលិតផលរបស់ផលិតករណាក៏ដោយ	ទោះបីជាមាន	ឬ	គ្មោនប្រោកាសនីយបត្រោតក្កកម្ម	ក៏មិនម្រោនមានន័យថ	ត្រោូវបានអនុម័ត	ឬផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយអង្គការ	

FAO ថមានឧត្ដមភាពជាងអ្នកដ៏ទ្រោឡើយ។

	 ទស្សនៈដ្រោលបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារន្រោះ	គឺធ្វើឡើងដោយអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់	ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អង្គការ FAO	នោះឡើយ។

 រាល់សិទ្ធិទាំងអស់ត្រោូវបានរក្សា។	 អង្គការ FAO លើកទឹកចិត្ដដល់ការថតចម្លងទ្បើងវិញ	 និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារន្រោះ។	 រាល់ការប្រោើប្រោស់ដ្រោលមិនម្រោនសម្រោប់គោលបំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រោូវបានអនុញ្ញាតដោយឥតគិតថ្ល្រោ 

តាមការស្នើសុំ។	ការថតចម្លងដើម្បីលក់	ឬសម្រោប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មផ្ស្រោងៗទៀត	រួមទាំងការអប់រំផងនោះ	អាចត្រោូវគិតថ្ល្រោស្រោវា។

 ការដក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីថតចម្លង	ឬផ្សព្វផ្សាយឯកសារដ្រោលរក្សាសិទ្ធិដោយអង្គការ FAO និងរាល់សំណួរទាំងអស់ដ្រោលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ	និងអាជា្ញាប័ណ្ណ	គួរធ្វើឡើងតាមរយៈសារអ្រោឡិចត្រោូនិក	(អីុម៉្រោល)	ទៅកាន់	 copyright@fao.org    

ឬទៅប្រោធានផ្ន្រោកគោលនយោបាយ	និងគំទ្រោការបោះពុម្ពផ្សាយ	ការិយាល័យផ្លាស់ប្ដូរចំណ្រោះដឹងស្រោវជ្រោវ	និងការផ្សព្វផ្សាយ	អាស័យដ្ឋានៈ  FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy.   
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 សៀវភៅណែនាំនែះ តែូវបានផលិតដោយអង្គការសែបៀង និងកសិកម្មនែសហបែជាជាតិ (FAO)  កែែមកិច្ចសហការយ៉ែងជិតស្និទ្ធជាមួយកែសួងកសិកម្ម  

រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទ កែសួងកិច្ចការនារី និងកែសួងសុខាភិបាល។ កែុមគែូបង្គែលថ្នែក់ជាតិ ថ្នែក់ខែត្ដ សែុក នែកែសួងទាំងបីខាងលើបានចូលរួមចំណែក 

យ៉ែងសកម្មនៅក្នងុសកម្មភាពបណ្ដះុបណ្ដែលស្ដពីីអាហារូបត្ថម្ភ និងបានជួយសមែបសមែលួក្នងុការសាកលែបងនូវអនុសាសន៍ស្ដពីីអាហារូបត្ថម្ភ និងបញ្ជមុីខអាហារ 

នៅតាមសហគមន៍។

 ខ្លឹមសារផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងបញ្ជីមុខអាហារនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនែះ តែូវបានសមែិតសមែែំងផលិត ពែមទាំងបានសាកលែបងនៅតាមមូលដ្ឋែនក្នុង 

ខែត្ដចំនួន ៩ (កំពង់ស្ពឺ តាកែវ សា្វែយរៀង ពែែវែង កំពង់ធំ ពែះវិហារ សៀមរាប បនា្ទែយមនជ័យ និងឧត្ដរមនជ័យ) ដោយកែុមមន្ដែីរបស់កែសួងកិច្ចការនារី 

កែសួងកសិកម្ម រុកា្ខែបែមញ់ និងនែសាទ កែសួងសុខាភិបាល និង អង្គការ FAO ។

	 សូមថ្ល្រោងអំណរគុណយា៉ាងជ្រោលជ្រោចំពោះមា្ដាយៗ	 និងអ្នកថ្រោទាំកុមារ	 ដ្រោលបានច្រោករំល្រោកនូវចំណ្រោះដឹង	 និងបទពិសោធន៍យា៉ាងច្រោើនរបស់ពួកគ្រោ	 

ព្រោមទាំងបានចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំ	 និង	 ភ្លក់រសជាតិអាហារបន្ថ្រោម។	 សូមថ្ល្រោងអំណរគុណផងដ្រោរចំពោះអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខ្រោត្ដគោលដៅទាំង 

៩	ដ្រោលបានជួយសម្រោបសម្រោួលដល់ការដឹកនំ	និងគំទ្រោដល់សកម្មភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។	សូមថ្ល្រោងអំណរគុណជាពិស្រោសចំពោះ	ក្រោុមអ្នកស្ម័គ្រោចិត្ដដ្រោលបាន 

ចូលរួមក្នុងការសាកលែបងដើមែបីកែលម្អការអនុវត្ដនៅក្នុងការចិញ្ចឹមទារក និង កុមរតូច ដែលបានជួយក្នុងការធ្វើតែស្ដសាកលែបងលើសៀវភៅណែនាំនែះ ពែមទាំង 

ផ្ដល់នូវយោបល់ និង អនុសាសន៍ដ៏មនតំលែ។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ នែកែសួងសុខាភិបាល  អង្គការ យូនីសែហ្វ និងកែុមហ៊ុន អុីនវិន 

កម្ពុជា ដែលបានផ្តល់រូបភាពមួយចំនួនសមែែប់ការផលិតសៀវភៅនែះ។

 សៀវភៅណែនាំនែះតែូវបានផលិតឡើងកែែមគមែែង GCP/CMB/033/EC  " បង្កើនសន្ដិសុខសែបៀងសមែែប់គែួសារកសិករដែលរងឥទ្ធិពល 

ដោយសារការឡើងថ្លែសែបៀងអាហារ " ។ 

អ្នកចូលរួមនិពន្ធសៀវភៅ ៈ អែឡែន ម៉ូលហ្លូហ្វ   ឆារិទ្ធី ឌីរ៉ូរីមវ៉ែ   សែសាន  ហ័ង   ឃិន ម៉ែងឃាង   លី  គង់រី

រចនាទំព័រ ៈ ណូវា៉ (NOVA)

រូបភាព ៈ ឃិន ម៉ែងឃាង   លី  គង់រី   សែសាន ហ័ង

សេចក្ដីថ្លេងអំណរគុណ

i



�តិកា

ផ្នេកទី ៤
ការណែនាំអំពីការផ្ដល់អាហារបន្ថែម និងបញ្ជីមុខ 

អាហារសមែែប់កុមារអាយុ ពី ៦-៨ ែខ

ទំព័រ ១៧

ផ្នេកទី៥

សេចក្តីផ្តើម ទំព័រ ១

សេចក្ដីថ្លេងអំណរគុណ ទំព័រ  i

ផ្នេកទី១
តើអ្វីជាការផ្តល់អាហារបន្ថែមដែលល្អ?  

ទំព័រ ៣

ផ្នេកទី២

ផ្នេកទី៣

ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពអាហារ  និង អនាម័យ 

ផ្ទែល់ខ្លួន ក្នុងការរៀបចំអាហារបន្ថែម

ទំព័រ ៧

ការណែនាំអំពី វិធីរៀបចំអាហារ  

និង រង្វែល់

ទំព័រ ១១

ការណែនាំអំពីការផ្ដល់អាហារបន្ថែម និងបញ្ជីមុខ 

អាហារសមែែប់កុមារអាយុ ពី ៩-១១ ែខ

ទំព័រ ២៥

ផ្នេកទី៦
ការណែនាំអំពីការផ្ដល់អាហារបន្ថែម និងបញ្ជីមុខ 

អាហារសមែែប់កុមារអាយុ ពី  ១២-២៤  ខែ 

ទំព័រ ៣១

ii



�តិកា

បញ្ជីរូបភាព គំនូសបង្ហាញ និង  ដ្យាកេម

រូបភាព

រូបភាពលែខ    ២, ៣, ៤, ៦, ៨, ៩, ១១, ១២ (កម្មវិធីសែបៀងអាហាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប)

រូបភាពលែខ    ១, ៥, ៧,    ១០, ១៣ (កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)

គំនូសបង្ហាញ

គំនូសបង្ហែញលែខ    ១, ២, ៧ (កែុមហ៊ុន អុីនវិន    កម្ពុជា)

គំនូសបង្ហែញលែខ    ៣, ៤, ៥, ៦ (អង្គការ យូនីសែហ្វ)

គំនូសបង្ហែញលែខ       ៨, ៩, ១០, ១១, ១២, ១៥, ១៦, ១៧   , ១៨, ១៩, ២១, ២២, ២៣, ២៤, ២៦,   

២៧, ២៨ , ២៩(កម្មវិធីសែបៀងអាហាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប)

គំនូសបង្ហែញលែខ    ១៣,	១៤,	២០,	២៥	(កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)

ដាយាកាាម

ដែយាកែែមទី ១ (កម្មវិធីសែបៀងអាហាររបស់សហភាពអឺរ៉ុប)

iii



េសចក្ដីេផ្ដីម

គោលបំណង

	 	 មនកុមរ ៧នាក់ ក្នុងចំណោមកុមរ ១០នាក់ អាយុ ៦ខែ និងចែើនជាង ៦ខែ ញុែំបបរសរជាមួយអំបិល ជួនកាលមនលាយស្ករបន្ដិចបន្ដួច  

ហើយកុមរខ្លះទៀតញុែំបាយកិនជាមួយទឹកសម្ល។ អាហារទាំងនោះបានបំពែញកែពះកុមរ ក៏ប៉ុន្ដែវាមិនបានផ្ដល់ថមពល និងសារជាតិចិញ្ចឹមគែប់គែែន់ 

សមែែប់ការលូតលាស់ផ្នែករាងកាយ និងអភិវឌែឍផ្នែកសា្មែរតីឱែយបានល្អទែ ដែលជាហែតុបណ្ដែលឱែយកុមរមនបញ្ហែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ សៀវភៅនែះជួយផ្ដល់នូវ 

ការណែនាំអំពីរបៀបរៀបចំអាហារបន្ថែមដែលសមែបូរសារជាតិចិញ្ចឹម និងមនសុវត្ថិភាពសមែែប់កុមរតូច។

ការបង្កើតបញ្ជីមុខអាហារ

  បញ្ជីមុខអាហារទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅនែះ គឺតែូវបានបង្កើតដើមែបីឱែយកុមរអាយុចាប់ពី ៦-២៤ ខែ អាចទទួលបាននូវតមែូវការរបបអាហារគែប់គែែន ់

ដោយការបែើបែែស់អាហារដែលអាចរកបាននៅតាមខែត្ដខុសៗគ្នែនៅបែទែសកម្ពុជា។ អាហារខ្លះមននៅតាមសួនដំណំគែួសារ ហើយអាហារខ្លះទៀតគឺអាច 

ទិញពីផែសារ។ បញ្ជីមុខអាហារ គឺតែូវបានធ្វើការសាកលែបងជាមួយម្ដែយៗ និងអ្នកថែទាំកុមរនៅតាមផ្ទះជាក់ស្ដែង ដើមែបីធានាឱែយបានថអាហារទាំងនោះ អាចរក 

បាននៅតាមគែួសារភាគចែើន។

អ្នកដែលនឹងបែើបែែស់សៀវភៅនែះ

  សៀវភៅណែនាំនែះ គឺសមែែប់ម្ដែយៗ ជីដូន និង អ្នកថែទាំកុមរដទែទៀត ដែលចិញ្ចឹមកុមរតូច។ 

មាតិការបស់សៀវភៅណែនាំ

  សៀវភៅនែះ គឺតែូវបានរៀបចំជា ៦ផ្នែក ដែលផ្ដល់ព័ត៌មន និងការណែនាំស្ដីពីៈ 

    អាហារបន្ថែមល្អ
    សុវត្ថិភាពអាហារ និង អនាម័យផ្ទែល់ខ្លួន ដើមែបីការពារជម្ងឺរាក
    វិធីរៀបចំអាហារសមសែប និងរង្វែល់ ដើមែបីធានាថកុមរទទួលបានថមពល  

    និងសារជាតិចិញ្ចឹមគែប់គែែន់សមែែប់ការលូតលាស់ និងអភិវឌែឍន៍
    ការណែនាំអំពីការផ្ដល់អាហារបន្ថែម និងបញ្ជីមុខអាហារសមែែប់កុមរដែលមនកែុមអាយុខុសៗគ្នែ

១ ខេ

៦ខេ

១ខេ

២ឆ្នាំ

ទឹកដោះម
្តែយតែមួយមុខគត់

រូបភាពទី១
(ប្រោភពៈ	កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ						)

១



ផ្នេកទី១
តើអ្វីជាការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោមដ្រោលល្អ?

រូបភាពទី២

ផ
្នែកទី១

អ្វីជា
អា

ហា
រ

បន
្ថែមដ

ែល
ល

្អ?



 ចាប់ពីអាយុ ៦ខែ ឡើងទៅគឺជាពែលដែលតែវូធ្វើការផ្ដល់អាហារបន្ថែមដល់កុមរ (ដោយគិតអំឡុងពែលចាប់ពីអាយុ ៦-២៤ខែ) ហើយវាគឺជាពែលដែល 

ងយរងគែែះបំផុត។ អំឡុងពែលនែះ កុមរតូចភាគចែើនទទួលរងនូវបញ្ហែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ហើយធ្វើឲែយមនអតែែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់់សមែែប់កុមរអាយ ុ

កែែម ២ឆា្នែំ។

 កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមរតូច គឺអាចការពារបានដោយផ្ដល់អាហារបន្ថែមដែលសមែបូរសារជាតិចិញ្ចឹម និងមនសុវត្ថិភាព ឱែយបានគែប់គែែន់។

	 ការផ្ដល់អាហារបន្ថែមល្អ	មានន័យថា ផ្ដល់ឱែយកូនរបស់អ្នកនូវអាហារបន្ថែម (បបរពិសែស) ជារៀងរាល់ថ្ងែ ពែមទាំងផ្តល់អាហារកែែពែលដែលសមែបូរ 

សារធាតុចិញ្ចឹម។ អ្នកអាចធ្វើអាហារបន្ថែម	 ដោយប្រោើប្រោស់អាហារផែសែងៗ ដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋែន អាហារដែលមនសែែប់នៅតាមផ្ទះ សួនដំណំ ឬ 

ទិញពីផែសារ។

 រូបភាពនៅទំព័របនា្ទែប់បង្ហែញពីអាហារជាចែើនបែភែទដែលអាចរកបាន  ហើយអ្នកអាចជែើសរីស េដើម្បីធ្វើអាហារបន្រោ្ថម				ដូចជាៈ

	 អង្ករ	ដំឡូងជា្វា	ឬត្រោវ

	 ត្រោី	ពពួកសាច់	ថ្លើម	ស៊ុត	ឬពពួកសណ្ដ្រោក	(សណ្ដ្រោកដី	សណ្ដ្រោកបាយ)

	 បន្ល្រោ	ដូចជា	ត្រោកួន	ស្លឹកបាស	ស្លឹកងប់	ផ្ទី	ត្រោួយ	ឬ	ផ្ល្រោល្ពៅ	ស្លឹកម្រោុំ។ល។

	 បន្ថ្រោមប្រោងឆបន្ដិច	ដើម្បីឱ្យអាហារមានរសជាតិឆ្ងាញ់	និងបង្កើនថមពល

ផ្នេកទី ១
តើអ្វីជាការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោមដ្រោលល្អ?
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ត
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ផ្នេកទី១
តើអ្វីជាការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោមដ្រោលល្អ?

	ជ្រោើសរីសអាហារមួយមុខ	(មួយណាក៏បាន)		ពីក្រោមុនិមួយៗ	ខុសៗគ្នា	ដើម្ីបធ្វើអាហារបន្រោ្ថម។	

	ផ្លាស់ប្ដូរមុខអាហាររបស់កុមាររៀងរាល់ថ្ង្រោ។	

	កូនរបស់អ្នកនឹងចង់ញុាំអាហារជាងមុន	ប្រោសិនបើអ្នកបញ្ចុកកូនជាមួយ 

អាហារខុសៗគ្នា	ប្រោចាំថ្ង្រោ។

	កូនរបស់អ្នកនឹងញុាំអាហារបានច្រោើន	ហើយលូតលាស់ល្អ។

ល្ហុងទំុកោស ស្វែយទំុកោស

សូមចាំថា! ការបញ្ចុកអាហារបនែ្ថមឲ្យបានគែប់គែន់ដល់កូនរបស់អ្នក ហើយផ្ដល់ផ្លែឈើផ្សែងៗទៀតរៀងរាល់ថ្ងែ  
នោះកូនអ្នកនឹងមានកំលាំងមាំមួន សុខភាពល្អ និងឈ្លាសវែ។

៤

អាហារកាាពាល

ដ្យាក្រោមទី១

រូបភាពទី៣

ផ
្នែកទី១

អ្វីជា
អា

ហា
រ

បន
្ថែមដ

ែល
ល

្អ?



ផ
្នែកទី២

ស
ុវត្ថិភា

ពអា
ហា

រ 
និងអនា

ម័យ



ផ្នេកទី២
ការណ្រោនំអំពីសុវត្ថិភាពអាហារ		និង		 
អនម័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំអាហារបន្ថ្រោម

ផ
្នែកទី២

ស
ុវត្ថិភា

ពអា
ហា

រ 
និងអនា

ម័យ



ផ្នេកទី  ២
ការណ្រោនំអំពីសុវត្ថិភាពអាហារ		និង		អនម័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំអាហារបន្ថ្រោម

	 ការអនុវត្ដត្រោឹមត្រោូវ	 អំពីសុវត្ថិភាពអាហារ	 និងអនម័យផ្ទាល់ខ្លួន	 គឺមានសារៈសំខន់ណាស់ដើម្បីរៀបចំអាហារបន្ថ្រោមឱ្យមានសុវត្ថិភាព	 និងល្អសម្រោប់ 

កុមារ។	វាជួយការពារកុមារពីជម្ងឺផ្ស្រោងៗ	ជាពិស្រោស	ជម្ងឺរាក។	ដូច្ន្រោះហើយ	ត្រោូវលាងដ្រោជាមួយ	សាប៊ូ	(ឬផ្រោះ)	និងទឹកសា្អាត។

កែែយពែលបនោ្ទែរបង់រួច

មុនពែលចម្អិនអាហារមុនពែលរៀបចំអាហារ

កែែយពែលលាងគូទកូន

១ 	 ត្រោូវប្រោើប្រោស់សមា្ភារៈផ្ទះបាយសា្អាត 
	 ដើម្បីរៀបចំ	និងដក់អាហារ។

២ 	 ជ្រោើសរីសអាហារដ្រោលស្រោស់	ហើយល្អដើម្បីចម្អិន។

៣ 	 កំដៅអាហារដ្រោលនៅសល់ឡើងវិញ	រហូតដល់		  
	 ក្ដាហើយពុះ	មុនព្រោលបញ្ចុកកុមារ។

សូមចាំថា 

បង្រោៀនកុមារឲ្យច្រោះលាងដ្រោ	 
ជាមួយសាប៊ូ	និងទឹកសា្អាត

៧ ៨លាងដែរបស់អ្នក

គំនូសបង្ហាញទី			១

គំនូសបង្ហាញទី			២



ផ្នេកទី  ២ 
ការណ្រោនំអំពីសុវត្ថិភាពអាហារ		និង		អនម័យផ្ទាល់ខ្លួន	ក្នុងការរៀបចំអាហារបន្ថ្រោម

៧ ៨

គំនូសបង្ហាញទី			៣	(បែភពៈ យូនីសែហ្វ)

របៀបលាងសម្អាតដាឲាយបានតាឹមតាូវ

ចាក់ទឹកផាសើម 
ដាទាំងពីរជាមួយ 
ទឹកស្អាត

ចាក់សប៊ូនៅលើ 
បាតដា និងខ្នងដា

ដុសសម្អាតបាតដា  
មាាមដា និងមាដា

ដុសសម្អាត 
ខ្នងដា ចង្វាកដា និង 
ចុងមាាមដា

លាងជំរះសប៊ូពី 
ដាទាំងពីរជាមួយ 
ទឹកស្អាត

ជូតដានឹងកនាសាង
ឬកាមស្អាត ។  បាសិន 
បើអ្នក ពុំមនកនាសាងស្អាត  
គាាន់តារលាស់ដាឱាយស្ងួត 
ទឹកក៏បានដារ។

ជូតដានឹងកនាសាង
ឬកាមស្អាត ។  បាសិន 
បើអ្នក ពុំមនកនាសាងស្អាត  
គាាន់តារលាស់ដាឱាយស្ងួត 
ទឹកក៏បានដារ។



ផ្នេកទី  ២  
ការណ្រោនំអំពីសុវត្ថិភាពអាហារ		និង		អនម័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំអាហារបន្ថ្រោម

៩ គែបពាងទឹករបស់អ្នក

ជានិច្ចកាលតែូវគែបអាហារឲែយបានតែឹមតែូវ

ជានិច្ចកាលតែូវផឹកទឹកស្អែត (ទឹកស្អែត ឬទឹកដាំពុះ)

សមា្អាតលំនៅដ្ឋាន	និងបរិវ្រោណជំុវិញឲ្យបានសា្អាត

គំនូសបង្ហាញទី			៤ (បែភពៈ យូនីសែហ្វ)

គំនូសបង្ហាញទី			៦	(បែភពៈ យូនីសែហ្វ)

គំនូសបង្ហាញទី			៥ (បែភពៈ យូនីសែហ្វ)

គំនូសបង្ហាញទី			៧



ផ្នេកទី ៣
ការណ្រោនំអំពី	វិធីរៀបចំអាហារ	និង	រង្វាល់

ផ
្នែកទី៣

វិធីរៀបចំ និង
រង

្វែល
់ 

អា
ហា

រ



ការរៀបចំអាហារ និងវិធីចម្អិន

លាងសម្អាតស៊ុត គោះយកសំបកចែញ កូរវាយឲែយសព្វ ដាក់ចូលក្នុងឆ្នែំង

ធ្វើតាី យកសាកា វះពោះ ហើយ 
លាងទឹកឱាយស្អាត

ដាក់ស្ងែរឲែយឆ្អិន បែះយកឆ្អឹងចែញ ពាត(កិន)ត្រោីឲ្យម៉ដ្ឋដោយ 
ប្រោើវ្រោក	ឬសា្លាបព្រោ

វាល់នឹងស្លែបពែែបាយ 
ហើយដាក់ចូលក្នុងឆ្នែំង

លាងសម្អាត ដំឡូងជា្វា ឬតាាវ ចិតសំបកចែញ រួចលាង 
ទឹកម្តងទៀត

ហាន់កាត់ទទឹង ហាន់ជាដុំតូចៗ វាល់នឹងកូនចានចង្កឹះ 
ហើយដាក់ចូលក្នុងឆ្នែំង

កូរ	និងពាតឲ្យម៉ដ្ឋព្រោលឆ្អិន

ផ្នេកទី  ៣
ការណ្រោនំអំពី	វិធីរៀបចំអាហារ	និង	រង្វាល់

១១ ១២

គំនូសបង្ហាញទី			៨



វាល់នឹងស្លែបពែែបាយ ហើយ 
ចែបល់លាយជាមួយទឹក 
បបរឲែយសព្វ

ការរៀបចំអាហារ និងវិធីចម្អិន

លាងបន្លាដោយទឹកស្អាត ហាន់បន្លែឱែយល្អិត ចិញ្ចា្រោំឱ្យម៉ដ្ឋ វាល់បន្លែ ហើយដាក់ក្នុងឆ្នែំង 
និងកូរឲែយសព្វ

រើសយកគាាប់សណ្តាកដីដាល 
ខូចគុណភាពចាញ

លីងសណ្តែកដី អំុយកសំបកចែញ បុកសណ្តែកដីលីងឲែយម៉ដ្ឋ ចាក់សណ្តែកដីចូលក្នុងឆ្នែំង 
រួចកូរឲែយ សព្វ

លាងសម្អាតសច់ដោយបាើទឹកស្អាត ហាន់សច់ជាចំនិតស្តើងៗ ចិញ្ចែែំសច់ឲែយម៉ដ្ឋ វាល់សច់នឹងស្លែបពែែបាយ 
ហើយដាក់ចូលក្នុងឆ្នែំង១១ ១២

ផ្នេកទី  ៣  
ការណ្រោនំអំពី	វិធីរៀបចំអាហារ	និង	រង្វាល់

គំនូសបង្ហាញទី			៩



ផ្នេកទី  ៣
ការណ្រោនំអំពីវិធីរៀបចំអាហារ	និង	រង្វាល់

១៣ ១៤

សូមចាំថា ក្នុងការវាល់អាហារ អ្នកអាចបាើសម្ភារៈផ្ទះបាយដាលមនសាាប់ដូចជា  

ចានចង្កឹះ កំប៉ុងអង្ករ ស្លាបពាាបាយ ស្លាបពាាកាហ្វា ។ល។

ការរៀបចំ    និងកោសផ្លាឈើ

លាងចាកទុំជាមួយទឹកស្អាត បកសំបកចែកពាក់កណ្តែល កោសច្រោកស្រោលៗ	
ជាមួយសា្លាបព្រោ

ពាតចែកឲែយម៉ដ្ឋ

លាងស្វាយទុំជាមួយទឹកស្អាត ចិតស្វែយទំុជាចំណិតចំហៀង កោសស្វែយសែែលៗ 
ជាមួយស្លែបពែែ

ពាតស្វែយឲែយម៉ដ្ឋ

គំនូសបង្ហាញទី			១០



ផ្នេកទី  ៣  
ការណ្រោនំអំពី	វិធីរៀបចំអាហារ	និង	រង្វាល់

១៣ ១៤

វិធីវាល់គាឿងផាសំ  និងបរិមណដាលស្មើគ្នា

អាហារមិនទាន់ចម្អិន រង្វាល់ ដាលស្មើគ្នា

១ កំប៉ុង          ២០ ស្លាបពាាបាយ          ១ ចានចង្កឹះ        អង្ករ

គំនូសបង្ហាញទី			១១

១ ចានចង្កឹះ        សណ្តាកដី

១ ចានចង្កឹះ        សច់ ១៤ ស្លាបពាាបាយ       

១៤ ស្លាបពាាបាយ       

១ ចានចង្កឹះ        ១៤ ស្លាបពាាបាយ       តាី



១៥

ផ្នេកទី  ៣  
ការណ្រោនំអំពីវិធីរៀបចំអាហារ	និង	រង្វាល់

វិធីវាល់គាឿងផាសំ  និងបរិមណដាលស្មើគ្នា

អាហារមិនទាន់ចម្អិន រង្វាល់ ដាលស្មើគ្នា

៨ ស្លាបពាាបាយ       ១ ចានចង្កឹះ        បន្លាចិ្រញ្ចាំម៉ដ្ឋ

គំនូសបង្ហាញទី			១២



ផ្នេកទី៤

៦-៨		ែខ
ស�មាប់កុមារអាយុពី

ការែណនាំអំពីការផ្តល់អាហារបែន្ថម	 
និងបពា�ីមុខអាហារ

រូបភាពទី			៤

ផ
្នែកទី៤

អា
ហា

របន
្ថែមស

ម
ែែប់ 

កុម
រអា

យ
ុ ៦

-៨
ខ

ែ



  បរិភោគអាហារឲ្យបានច្រោើនលើសមុន	គ្រោប់ព្រោលបរិភោគអាហារ

 បរិភោគអាហារក្រោព្រោល	នៅចនោ្លាះអាហារព្រោល

 ញុែំទឹក	និងសារធាតុរាវ	(ឧទាហរណ៍	ទឹកផ្ល្រោឈើ	ទឹកសុ៊ប)	ឱ្យបានច្រោើន

សូមចាំថា ម្តាយតាូវបរិភោគអាហារឱាយបានចាើន និងចមាុះមុខ

ដើមាបីឲាយមនទឹកដោះគាប់គាាន់ៈ

១

២

៣

ផ្នេកទី  ៤ 

បំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តែយតែមួយមុខគត់ចាប់ពីពែលកើតរហូតដល់អាយុ	៦	ខែ	

 ទឹកដោះម្ដែយ គឺល្អបំផុត

 ចាប់ផ្ដើមបំបៅដោះដល់ទារក នៅក្នុងអំឡុងម៉ែងដំបូងបនា្ទែប់ពីសមែែល

 បំបៅដោះតាមចិត្ដកុមរចង់ ឱែយបានយ៉ែងតិច៨ដង ក្នងុ១ថ្ងែ (យប់ និងថ្ងែ)

 បំបៅដោះឱែយអស់ពីដោះម្ខែង រួចបន្តទៅម្ខែងទៀត

 មើលភ្នែកកុមរនៅពែលបំបៅដោះ ហើយថ្នែក់ថ្នមកូន

រូបភាពទី			៥	(បែភពៈ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)

ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៦-៨	ែខ

១៧ ១៨

កុ�រអាយុ    ០-៦ ែខ



កុ�រនៅអាយុ ៦ ខេ 

ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាហារបន្ថែម

 ចាប់ពីអាយុ ៦ខែ ទឹកដោះម្ដែយតែមួយមុខគត់ គឺលែងគែប់គែែន់សមែែប់ការលូតលាស់របស់កុមរទៀតហើយ។

 សូមផ្ដល់អាហារបនែ្ថមដល់កូនរបស់អ្នក ហើយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាហារថ្មី ម្ដងមួយមុខៗ ក្នុងមួយពែល  

 (អង្ករ ដំឡូងជា្វែ តែី ស៊ុត បន្លែ បែែងឆាបន្ដិច។ល។)  ដើមែបីឲែយកុមររៀនញុែំអាហារ

ការផ្ដល់អាហារៈ

 ចាប់ផ្ដើមបញ្ចុកអាហារបនែ្ថម ២ ពែលក្នុង ១ថ្ងែ ក្នុងបរិមណ  

 ២-៣ សា្លែបពែែបាយ ក្នុង១ ពែល

 អាហារតែូវតែចម្អិនឲែយបានឆ្អិនល្អ  

 ហើយទន់ និង ខាប់

 បន្ដបំបៅដោះតាមចិត្ដកុមរចង់ ឱែយបានយ៉ែងតិច ៨ ដង  

 ក្នុង ១ថ្ងែ (យប់ និងថ្ងែ)

ផ្នេកទី  ៤  
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៦-៨	ែខ

១៧ ១៨

គំនូសបង្ហាញទី			១៣	(បែភពៈ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)



កុ�រនៅអាយុ ៧-៨ ខេ
បង្កើនប	រិមាណអាហារបនែ្ថម។	អ្នកអាចរៀចចំចម្អិនអាហារបន្ថែមដោយបែើៈ

 អង្ករ ដំឡូងជា្វែ ឬ តែែវ

 តែី សាច់ ថ្លើម ស៊ុត ឬ ពពួកសណ្ដែក (សណ្ដែកដី សណ្ដែកបាយ)

 បន្លែ ដូចជា តែកួន ស្លឹកបាស ស្លឹកងប់ ផ្ទី ផ្លែល្ពែ ឬតែួយល្ពែ ឬ ស្លឹកមែុំ ។ល។

 បន្ថែមបែែងឆាបន្ដិចដើមែបីបង្កើនថមពល ហើយធ្វើឱែយអាហារមនរសជាតិឆា្ងែញ់

ការផ្ដល់អាហារៈ

 ផ្ដល់អាហារ ៣ ពែលក្នុង១ថ្ងែ ដោយបង្កើនបរិមណរហូតដល់កន្លះចានចង្កឹះ ក្នុង១ពែលៗ

  បន្ដការបំបៅដោះឱែយបានយ៉ែងតិច ៨ដង 

  ក្នុង ១ថ្ងែ (យប់ និងថ្ងែ)

១៩ ២០

រូបភាពទី			៦

គំនូសបង្ហាញទី១៤		(បែភពៈ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)

ផ្នេកទី  ៤  
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៦-៨	ែខ

រូបភាពទី			៧	(បែភពៈ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)



ឧទាហរណ៍នាការរៀបចំបញ្ជីមុខអាហារបន្ថាមសមាាប់កុមរអាយុពី ៦-៨ខា

បបរអង្ករ ជាមួយតេី និង តេកួន 

គែឿងផែសំ

គែឿងផែសំ

វិធីផែសំ និងចម្អិន

វិធីផែសំ និងចម្អិន

តែីអង្ករ

២  ស្លែបពែែបាយ

កន្លះចានចង្កឹះ

១  ស្លែបពែែបាយ

១  ស្លែបពែែបាយ

១  ស្លែបពែែបាយ

១  ស្លែបពែែបាយ

១  ស្លែបពែែកាហ្វែ

តែកួន បែែងឆ
កន្លះចានចង្កឹះ

អាហារឆ្អិន

អាហារឆ្អិន

កន្លះចានចង្កឹះ
សណ្តែកដីដំឡូងជា្វែ តែួយល្ពែ

បបរដំឡូងជា្វា    ជាមួយ   សណ្តេកដី និងតេួយល្ពៅ

គំនូសបង្ហាញទី១៥

គំនូសបង្ហាញទី១៦

១៩ ២០

ផ្នេកទី  ៤  
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៦-៨	ែខ



២១ ២២

សូមចាំថា! អាហារកាន់តាចមាុះមុខ កុមរនឹងកាន់តាចូលចិត្តញុាំ 

គំនូសបង្ហាញទី១៧

ផ្នេកទី  ៤
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៦-៨	ែខ



២១ ២២

គំនូសបង្ហាញទី១៨

សូមចាំថា! អាហារកាន់តាចមាុះមុខ កុមរនឹងកាន់តាចូលចិត្តញុាំ 

ផ្នេកទី  ៤  
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៦-៨	ែខ



២ ពេល ៣ ពេល១ ពេល

បរិមាណដែលអ្នកតែូវការ	ដើមែបីរៀបចំចម្អិនអាហារ	សមែែប់ពី	១ពែល	ទៅ	៣ពែល	(សមែែប់កុមារអាយុ	ពី	៦-៨ខែ)	

២៣

បរិមណ ទឹក បរិមណ ទឹក បរិមណ ទឹក

ដំឡូងជា្វា  ឬ តាាវ កន្លះចានចង្កឹះ ១ ចានចង្កឹះ១ ចានចង្កឹះ ១ ចានចង្កឹះកន្លះ ២ ចានចង្កឹះ១ ចានចង្កឹះកន្លះ

បន្លែ

១  ស្លែបពែែបាយ ២  ស្លែបពែែបាយ ៣  ស្លែបពែែបាយ

តាី  ឬ  
សច់ ឬ

សណ្តាកដី
១  ស្លែបពែែបាយ ២ ស្លែបពែែបាយ ៣ ស្លែបពែែបាយ

អង្ករ ២  ស្លែបពែែបាយ ៤  ស្លែបពែែបាយ ៦  ស្លែបពែែបាយ១ ចានចង្កឹះកន្លះ ២ ចានចង្កឹះកន្លះ ៣ ចានចង្កឹះកន្លះ

ស៊ុត ១ គែែប់ ១ គែែប់ ១ គែែប់

បែែងឆ
១  ស្លែបពែែកាហ្វែ កន្លះស្លែបពែែបាយ ១ ស្លែបពែែបាយ

ឬ

ឬ

គេឿងផេសំ

គំនូសបង្ហាញទី១៩



ផ្នេកទី៥

៩-១១		ែខ
ស�មាប់កុមារអាយុពី

ការែណនាំអំពីការផ្តល់អាហារបែន្ថម	 
និងបពា�ីមុខអាហារ

រូបភាពទី៨

ផ
្នែកទី៥
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ហា

របន
្ថែមស

ម
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 ៩
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១

ខ
ែ



ផ្នេកទី  ៥

កុ�រអាយុពី    ៩-១១ ែខ
ដោយកុមារកាន់តែធំ	តែូវបង្កើនបរិមាណអាហារបន្ថែម	។	បន្ដរៀបចំចម្អិនអាហារបន្ថែមដោយបែើៈ

 អង្ករ ដំឡូងជា្វែ ឬ តែែវ

 តែី សាច់ ថ្លើម ស៊ុត ឬ ពពួកសណ្ដែក (សណ្ដែកដី សណ្ដែកបាយ)

 បន្លែ ដូចជា តែកួន ស្លឹកបាស ស្លឹកងប់ ផ្ទី ផ្លែល្ពែ ឬតែួយល្ពែ ឬ ស្លឹកមែុំ ។ល។

 បន្ថែមបែែងឆាបន្ដិចដើមែបីបង្កើនថមពល ហើយធ្វើឱែយអាហារមនរសជាតិឆា្ងែញ់

ការផ្ដល់អាហារៈ
 ផ្ដល់អាហារ ៣ ពែលក្នុង១ថ្ងែ ដោយបង្កើនបរិមណរហូតដល់កាចចានចង្កឹះ ក្នុង១ពែលៗ

 ផ្ដល់អាហារកែែពែល ជាពិសែសផ្លែឈើទុំ ដូចជា ចែក ល្ហុង សា្វែយ ផ្លែទឹកដោះ ឱែយបាន ១ដង ក្នុង ១ថ្ងែ 

  បន្ដការបំបៅដោះឱែយបានយ៉ែងតិច ៨ដង 

  ក្នុង ១ថ្ងែ (យប់ និងថ្ងែ)

ដំឡូងជា្វាពណ៌លឿង ល្ហុងទុំ ខ្នុរទុ ំ

និងស្វាយទុំ គឺជាអាហារកាាពាល 

សមាបូរជីវជាតិអា    ដាលជួយការពារ 

ជម្ងឺខ្វាក់មន់
២៥ ២៦

ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៩-១១	ែខ

រូបភាពទី			៩

គំនូសបង្ហាញទី២០ (បែភពៈ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ) រូបភាពទី			១០	 
(បែភពៈ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)



ស៊ុត ល្ពែ បែែងឆ កាចចានចង្កឹះ
២៥ ២៦

គំនូសបង្ហាញទី២១

ឧទាហរណ៍នាការរៀបចំបញ្ជីមុខអាហារបន្ថាមសមាាប់កុមរអាយុពី ៩-១១ ខា

បបរអង្ករ ជាមួយស៊ុត និង ល្ពៅ 

គែឿងផែសំ វិធីផែសំ និងចម្អិន អាហារឆ្អិន

ផ្នេកទី  ៥ 
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៩-១១	ែខ

អង្ករ

២  ស្លែបពែែបាយកន្លះ ១ គែែប់ ១ ស្លែបពែែបាយកន្លះ កន្លះស្លែបពែែបាយ



២៧ ២៨

គំនូសបង្ហាញទី២២

ផ្នេកទី  ៥ 
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៩-១១	ែខ

សូមចាំថា! អាហារកាន់តាចមាុះមុខ កុមរនឹងកាន់តាចូលចិត្តញុាំ 



២៧ ២៨

ការណ្រោនំអំពីការផ្ដល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារ	សម្រោប់កុមារអាយុពី	៦-៨ខ្រោ

គំនូសបង្ហាញទី២៣

ផ្នេកទី  ៥  
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				៩-១១	ែខ

សូមចាំថា! អាហារកាន់តាចមាុះមុខ កុមរនឹងកាន់តាចូលចិត្តញុាំ 



បរិមាណដែលអ្នកតែូវការ	ដើមែបីរៀបចំចម្អិនអាហារ	សមែែប់ពី	១ពែល	ទៅ	៣ពែល	(សមែែប់កុមារអាយុ	ពី	៩-១១ខែ)	

២៩

២ ពេល ៣ ពេល១ ពេល
បរិមណ ទឹក បរិមណ ទឹក បរិមណ ទឹក

គេឿងផេសំ

ដំឡូងជា្វា  ឬ តាាវ

តាី  ឬ  
សច់ ឬ

សណ្តាកដី

អង្ករ
ឬ

ឬ

២  ស្លែបពែែបាយកន្លះ ៥  ស្លែបពែែបាយ ៧  ស្លែបពែែបាយកន្លះ១ ចានចង្កឹះកន្លះ ៣ ចានចង្កឹះ ៤ ចានចង្កឹះកន្លះ

១ ចានចង្កឹះ ២ ចានចង្កឹះ១ ចានចង្កឹះកន្លះ ៣ ចានចង្កឹះ ៣ ចានចង្កឹះ ៤ ចានចង្កឹះកន្លះ

១  ស្លែបពែែបាយកន្លះ ៣ ស្លែបពែែបាយ
៤ ស្លែបពែែបាយកន្លះ

បន្លែ

ស៊ុត ១ គែែប់ ១ គែែប់ ១ គែែប់

បែែងឆ

១  ស្លែបពែែបាយកន្លះ ៣  ស្លែបពែែបាយ ៤ ស្លែបពែែបាយកន្លះ

កន្លះស្លែបពែែបាយ ១ ស្លែបពែែបាយ ១ ស្លែបពែែបាយកន្លះ

គំនូសបង្ហាញទី២៤



ផ្នេកទី៦
ការែណនាំអំពីការផ្តល់អាហារបែន្ថម	 
និងបពា�ីមុខអាហារ

១២-២៤		ែខ
ស�មាប់កុមារអាយុពី

រូបភាពទី			១១

ផ
្នែកទី

៦
អា

ហា
របន

្ថែមស
ម

ែែប់ 
កុម

រអា
យ

ុ១
២

-២
៤

ខ
ែ



ផ្នេកទី  ៦  

កុ�រអាយុពី    ១២-២៤ ែខ
កូនរបស់អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមញុែំអាហារគែួសារចាប់ពីអាយុ	១២	ខែទៅ។	បន្ដរៀបចំអាហារបន្ថែមដោយបែើអាហារដែលគែួសារអាចរកបាន	រួមមានៈ

	 អង្ករ	ដំឡូងជា្វា	ឬ	ត្រោវ

	ត្រោី	សាច់	ថ្លើម	ស៊ុត	ឬ	ពពួកសណ្ដ្រោក	(សណ្ដ្រោកដី	សណ្ដ្រោកបាយ)

	បន្ល្រោ	ដូចជា	ត្រោកួន	ស្លឹកបាស	ស្លឹកងប់	ផ្ទី	ផ្ល្រោល្ពៅ	ឬត្រោួយល្ពៅ	ឬ	ស្លឹកម្រោុំ	។ល។

	បន្ថ្រោមប្រោងឆបន្ដិចដើម្បីបង្កើនថមពល	ហើយធ្វើឱ្យអាហារមានរសជាតិឆ្ងាញ់

ការផ្ដល់អាហារៈ
 ផ្ដល់អាហារ ៣ ពែលក្នុង១ថ្ងែ ដោយបង្កើនបរិមណរហូតដល់ ១ចានចង្កឹះពែញ ក្នុង១ពែលៗ

 ផ្ដល់អាហារកែែពែល ជាពិសែសផ្លែឈើទុំ ឱែយបាន ២ដង ក្នុង ១ថ្ងែ

	 	បន្ដការបំបៅដោះឱ្យបានយា៉ាងតិច	៣ដង 

	 	ក្នុង	១ថ្ង្រោ	(យប់	និងថ្ង្រោ)

៣១ ៣២

ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				១២-២៤	ែខ

រូបភាពទី			១៣	(បែភពៈ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)

រូបភាពទី			១២

គំនូសបង្ហាញទី			២៥	(បែភពៈ កម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ)



១    ចានចង្កឹះពែញ

២ ស្លែបពែែបាយ

ស្លឹកបាសសច់

២ ស្លែបពែែបាយ កន្លះស្លែបពែែបាយ

បែែងឆតែែវ

១  ចានចង្កឹះកន្លះ

ផ្នេកទី  ៦  
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				១២-២៤	ែខ

៣១ ៣២

គំនូសបង្ហាញទី			២៦

ឧទាហរណ៍នាការរៀបចំអាហារបន្ថាមសមាាប់កុមរអាយុពី ១២-២៤ ខា

បបរតេវ ជាមួយសាច់ និង ស្លឹកបាស 

គែឿងផែសំ វិធីផែសំ និងចម្អិន អាហារឆ្អិន



៣៣ ៣៤

គំនូសបង្ហាញទី២៧

ផ្នេកទី  ៦ 
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				១២-២៤	ែខ

សូមចាំថា! អាហារកាន់តាចមាុះមុខ កុមរនឹងកាន់តាចូលចិត្តញុាំ 



៣៣ ៣៤

គំនូសបង្ហាញទី២៨

ផ្នេកទី  ៦  
ការណ្រោនំអំពីការផ្តល់អាហារបន្ថ្រោម	និងបញ្ជីមុខអាហារសម្រោប់កុមារអាយុពី				១២-២៤	ែខ

សូមចាំថា! អាហារកាន់តាចមាុះមុខ កុមរនឹងកាន់តាចូលចិត្តញុាំ 



បរិមាណដែលអ្នកតែូវការ		ដើមែបីរៀបចំចម្អិនអាហារ	សមែែប់ពី	១ពែល	ទៅ	៣ពែល	(សមែែប់កុមារអាយុ	ពី	១២-២៤ខែ)	

៣៥

បរិមណ ទឹក បរិមណ ទឹក បរិមណ ទឹក
គេឿងផេសំ

ដំឡូងជា្វា  ឬ តាាវ

តាី  ឬ  
សច់ ឬ

សណ្តាកដី

អង្ករ
ឬ

ឬ

បន្លែ

ស៊ុត

បែែងឆ

១ ពេល ២ ពេល ៣ ពេល

៣  ស្លែបពែែបាយកន្លះ ៧ ស្លែបពែែបាយ២ ចានចង្កឹះ ៤ ចានចង្កឹះកន្លះ
១០  ស្លែបពែែបាយកន្លះ

 ឬកន្លះកំប៉ុង ៦ ចានចង្កឹះកន្លះ

១ ចានចង្កឹះកន្លះ ៣ ចានចង្កឹះ២ ចានចង្កឹះ ៤ ចានចង្កឹះកន្លះ ៨ ចានចង្កឹះ៦ ចានចង្កឹះ

២  ស្លែបពែែបាយ ៤ ស្លែបពែែបាយ ៦ ស្លែបពែែបាយ

១ គែែប់ ១ គែែប់ ១ គែែប់
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កន្លះស្លែបពែែបាយ ១ ស្លែបពែែបាយ ១ ស្លែបពែែបាយកន្លះ

គំនូសបង្ហាញទី២៩
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