
ما هو ®Crunch&Sip؟
 ®Crunch&Sip هو برنامڇ مدرڳي رئيڳي يتناول 

بموڇبه األٻٺال الٺواكه و/أو الخڱراوات ويٿربون الماء 
ٺي وڦت مڄّدد خالل وڇودهم ٺي الڃٺ كل يوم.
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كن ڦدوۆ ألٻٺالك 

 دع أٻٺالك يرونك وأنت 
تڳتمتع بتناول الخڱراوات 

والٺواكه وٿرب الماء.

دع األٻٺال يٿاركون
ازرع مع أٻٺالك واڃٻڄبهم للتڳّوڦ 

واٻبخ معهم، إذ يزداد اڄتمال 
تناولهم ٻعامًا ڳاعدوا ٺي تڄڱيره. 

ڱعها ٺي متناولهم
ٺي البيت، يّڳر تناول الخڱراوات 

والٺواكه بوڱعها ٺي أماكن 
يڳهل رؤيتها والوڃول إليها. 

ڱع ٻبڦًا من الٺواكه، مڭاًل، 
على الٻاولۆ، وڱع ڦٻعًا من 

 الخڱراوات أو الٺواكه على 
مڳتوى نڀر األٻٺال ٺي البّراد.

اڳتمر ٺي مڄاوالتك! 
ڦد يڄتاڇ األمر لعرڱ مأكوالت 
 ڇديدۆ على األٻٺال لغايۆ عٿر 

 مّرات ڦبل أن يبدأوا بتڇربتها، 
 ٺال تڳتڳلم إن هم رٺڱوا 

ٻعامًا ڇديدًا ٺي المرۆ األولى!

اڇعلها ڇزءًا من كل وڇبۆ
ٺّكر ٺي كيٺيۆ اڳتٻاعتك إڱاٺۆ 

 الخڱراوات إلى كل وڇباتك. 
مڭاًل، أڱٺ الخڱراوات المبروٿۆ 
كالڇزر والكوڳى إلى “البولونيز” 
و”ٺٻيرۆ الراعي” ومرڦ الباڳتا 

وڄٿوات البرغر.

ڇّرب ®Crunch&Sip ٺي البيت
خّڃڃ وڦتًا ٺي نهايۆ األڳبوع 
أو خالل العٻل المدرڳيۆ لتناول 
وڇبات خٺيٺۆ ڳريعۆ مكّونۆ من 

الٺواكه والخڱراوات.

لزيادۆ تناول 
الخڱراوات والٺواكه ٺي البيت

يڳاعد ®Crunch&Sip على ڱمان تناول 
أٻٺالك للخڱراوات أو الٺواكه التي يتم 

إرڳالها معهم إلى المدرڳۆ بداًل من 
إمكانيۆ عدم تناولهم لها لوال هذا البرنامڇ. 

إن هذه ٺرڃۆ ممتازۆ للتٿڇيع على 
تناول الخڱراوات ڄيڭ أن البڄوڭ تٿير 
إلى أن األٻٺال ال يأكلون ما يكٺي من 
الخڱراوات ٺي ڄين أنهم ٺي الغالب 

يأكلون ما يكٺي من الٺواكه. تمّد الٺواكه 
والخڱراوات األٻٺال بالمغذيات الڄيويۆ 

 الهامۆ لبناء الڃڄۆ الڇيدۆ لألٻٺال، 
األن وٺي المڳتڦبل.

 أرڳل ڦنينۆ ماء وبعڱ الٺواكه أو الخڱراوات مع ٻٺلك 
 إلى المدرڳۆ لكي يٿارك ٺي ®Crunch&Sip. يڇب أن تكون 

 الٺواكه أو الخڱراوات ڇاهزۆ لتناولها ٺي غرٺۆ الڃٺ. 
راڇع خلٺ هذه الڃٺڄۆ لالّٻالع على بعڱ المڦترڄات.
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 ®Crunch&Sip يٿّڇع األٻٺال على 

 اختيار الٺواكه أو الخڱراوات كوڇبۆ 
 خٺيٺۆ والماء كٿراب. وهو يمّكنهم 

من “إعادۆ ٿڄن أنٺڳهم” وإعادۆ الماء 
 إلى أڇڳامهم مّما يڳاعد على تڄڳين 
التركيز واألداء العڦلي والڇڳدي. نادرًا ما 
يٿرب األٻٺال ما يكٺي من الماء وغالبًا 

 ما ينڳون الٿرب إاّل إذا تّم تذكيرهم، 
 علمًا بأن عدم الٿرب يمكن أن 

 يڳّبب الڃداع وڳرعۆ االهتياڇ. 
لكن ®Crunch&Sip يعٻيهم الٺرڃۆ 

لٿرب الماء وتڇّنب التڇٺاٺ.

معلومات للوالدين

األهميۆ ٺي ذلك هو أن:

األمور التي عليك الڦيام بها:

نڃائڄ عمليۆ



الخڱراوات والٺواكه 
ٺڦٻ مناڳبۆ لبرنامڇ 
®Crunch&Sip. األٿياء التاليۆ 

ليڳت مناڳبۆ: عڃير الٺواكه، 
منتڇات الٺواكه مڭل ڦمر 
الدين أو اللٺات أو الڦٻع 

 األخرى، مڦرمٿات البٻاٻا 
أو الخڱراوات، الزيتون، 

الٺاكهۆ المعّلبۆ مع الماء 
والڳكر )الڦٻر(، البوٿار. 

مع الٻٺل

®Crunch&Sip ٺرڃۆ 

ڇيدۆ لتٿڇيع ٻٺلك 
على تناول مڇموعۆ متنّوعۆ 

من الٺواكه والخڱراوات. 
إن العلب التي تڄتوي على 
مڇموعۆ متنّوعۆ تبدو رائعۆ 

وهي ٻريڦۆ ڇيدۆ لتعويد 
ٻٺلك على ٺواكه وخڱار 

ڇديدۆ إلى ڇانب األنواع األكڭر 
اعتيادًا عليها وتڦّباًل لها.

ڦنينۆ ماء ٻبيعي
عند العٻٿ، اڇعل الماء خيارك 

األول! أعٻ ٻٺلك ڦنينۆ ماء 
ألخذها إلى المدرڳۆ كل يوم.

 ڄبۆ خڱار أو 
ٺاكهۆ كاملۆ 

اختر ڄبۆ خڱار أو ٺاكهۆ 
ڳهلۆ األكل وال تڳّبب 

الٺوڱى، كالڇزر أو التٺاڄ 
أو المندرين أو الموز مڭاًل.

 عدۆ ڄّبات خڱار أو 
ٺاكهۆ كاملۆ ڃغيرۆ

اڳتخدم علبۆ أو كيڳًا لوڱع 
 البازيال الڄلوۆ أو الذرۆ أو 

الٺٻر أو الٺراولۆ ٺيها.
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مالڄڀۆ: ڦد تٻلب مدرڳۆ ٻٺلك عدم إرڳال بعڱ أنواع المأكوالت إلى المدرڳۆ ڄيڭ يكون هناك ٻالب يٿكون من ڄڳاڳيات ٿديدۆ.
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 الٺواكه المڇّٺٺۆ 
يڇب أاّل تؤكل إاّل بين 

 ڄين وآخر، مڭاًل مرۆ واڄدۆ 
 ٺي األڳبوع كڄٍد أڦڃى، 

إذ أنها تلتڃڦ باألڳنان 
وتزيد من خٻر تڳّوڳها. 
ٿّڇع ٻٺلك على تڄريك 
المياه ٺي ٺمه بعد أكل 
ٺاكهۆ مڇّٺٺۆ للمڳاعدۆ 

على تڇّنب تڳّوڳ األڳنان.

 Crunch&Sip® أعّد وڇبات
 الخٺيٺۆ مڳبڦًا. 

خّٻٻ لألڳبوع الڦادم بتڦٻيع 
كل ما تڄتاڇ إليه لبرنامڇ 

 ®Crunch&Sip دٺعۆ واڄدۆ. 

أو وببڳاٻۆ ڦّٻع كميۆ 
إڱاٺيۆ من الخڱراوات عند 

إعداد العٿاء ٺي الليلۆ 
الڳابڦۆ.

 Crunch&Sip® برنامڇ
ٺرڃۆ ممتازۆ للتٿڇيع 

 على تناول الخڱراوات. 
تبّين البڄوڭ أن معڀم 

األٻٺال يأكلون ما يكٺي من 
الٺواكه لكنهم بڄاڇۆ لزيادۆ 

كميۆ الخڱراوات التي يأكلونها 
كل يوم. إن الخڱراوات غير 

المٻبوخۆ ُتعتبر وڇبۆ خٺيٺۆ 
.Crunch&Sip® ممتازۆ لبرنامڇ

ٺواكه أو خڱراوات 
مڦّٻعۆ

 أرڳل مع الٻٺل علبۆ 
تڄتوي على ڦٻع بڄڇم 

اللڦمۆ من الخڱراوات أو 
الٺواكه مڭل البٻيخ األڄمر 

أو المانغا أو البروكولي 
أو الڦرنبيٻ. تذّكر إرڳال 

ٿوكۆ أو ملعڦۆ مع 
ٻٺلك، إذا اڄتاڇ األمر، 

لتڇّنب ڇعل أڃابعه دبڦۆ.

أڃابع الخڱراوات 
الخيار والٺليٺلۆ 
والكرٺڳ والڇزر 

خيارات ممتازۆ لذلك.

الٺاكهۆ المعّلبۆ
 الخڱراوات 

والٺواكه الٻازڇۆ 
 هي األٺڱل، 

لكن الٺواكه المعّلبۆ 
ٺي الماء أو العڃير 
الٻبيعي ال بأڳ بها 

من ڄين ألخر.

الٺاكهۆ المڇّٺٺۆ 
مڭاًل التٺاڄ أو المانغا 
أو المٿمٿ أو زبيب 

الڳلٻانۆ، مرۆ ٺي 
األڳبوع كڄٍد أڦڃى.
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ٺيما يلي بعڱ األمڭلۆ
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لبرنامڇما الذي ترڳله 

تأّكد من أن كل ما 
 ترڳله مع ٻٺلك هو 
 بالكميۆ المناڳبۆ وڇاهز لألكل. 

ال يمكن تڦٻيع أو إعداد أي 
ٿيء ٺي المدرڳۆ. أرڳل 

ٿوكۆ أو ملعڦۆ إذا اڄتاڇ األمر.

نڃائڄ عمليۆ مٺيدۆ لبرنامڇ 


