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các bữa ăn tại vườn trẻ

VƯỜN TRẺ SẼ
• tạo điều kiện thuận tiện cho những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hàng ngày – với thức ăn
trẻ em tự mang theo hay thức ăn được làm tại vườn trẻ
• tạo điều kiện thuận tiện cho những bữa ăn và lúc làm thức ăn góp phần tạo niềm vui cho
bữa ăn, tinh thần tham gia, trò chuyện và cảm giác hoà chung cho trẻ em
• tạo những trải nghiệm mới về thực phẩm
• lo nước và sữa ít chất béo và sữa chua trong những bữa ăn
• lo liệu cho trẻ em uống nước lạnh để giải khát ngoài các bữa ăn
• tránh những thức ăn thức uống chứa nhiều đường
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• lo vệ sinh tay, nhất là khi ăn uống
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NHỮNG BỮA ĂN
Tại vườn trẻ con của bạn có thể ăn bữa điểm tâm, bữa ăn trưa và một bữa ăn trái cây.

Điểm tâm
Trẻ em đến vườn trẻ sớm có thể ăn điểm tâm tại vườn trẻ nếu cha mẹ muốn. Ở nhiều vườn
trẻ, trẻ em tự mang theo thức ăn điểm tâm. Nên mang theo thức ăn bổ dưỡng giúp no bụng
lâu và nên có kèm một vài miếng rau sống, củ, quả thái lát. Tránh mang thức ăn có nhiều
đường. Trẻ em được uống sữa hay nước trong bữa điểm tâm.

Bữa ăn trưa
Hầu hết các vườn trẻ cung cấp bữa ăn trưa với sự góp tiền hàng tháng từ cha mẹ. Vài vườn
trẻ có thể có sự sắp xếp khác. Vườn trẻ sẽ thông báo điều này cho bạn biết. Vườn trẻ lo bữa
trưa với thức ăn nóng hay nguội. Thức ăn nguội thường là bánh mì lát và các thức ăn kèm
khác nhau, mà trẻ em sẽ tự trét bơ trên lát bánh mì theo ý thích với sự giúp đỡ của nhân viên.
Thức ăn trưa nóng có thể là súp hay những món đơn giản khác. Trẻ em được uống sữa hay
nước trong bữa ăn trưa này.

Bữa ăn trái cây
Hầu hết các vườn trẻ đều có một bữa ăn trái cây mỗi ngày. Thông thường mỗi em mang theo
một trái cây. Tất cả trái cây được cắt ra để chung lại cho mọi trẻ em có thể nếm được nhiều
loại khác nhau. Vài trẻ khác muốn ăn thức ăn còn lại của mình trong bữa ăn trái cây hoặc một
hũ ya-ua. Trẻ sẽ uống nước trong bữa ăn này.

Đi dã ngoại là một sinh hoạt trong các cung ứng của vườn trẻ. Thường thì trẻ tự mang theo
thức ăn khi đi dã ngoại. Điều thuận lợi là thức ăn đó không cần phải hâm nóng hay chuẩn bị
đặc biệt gì cả. Bánh mì lát với thức ăn kèm như: thịt cặp, pho mai, patê gan v.v... là chọn lựa
thích hợp. Nên mang theo vài miếng rau sống, củ, quả thái lát hay trái cây. Nhân viên vườn
trẻ có thể góp ý thêm về thức ăn dã ngoại.

Chi tiết khác
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Bạn hãy báo cho nhân viên biết nếu có thức ăn gì con của bạn không ăn được. Điều này có
thể vì lý do tôn giáo, phong tục hay sức khoẻ.
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Thức ăn dã ngoại

