


تغذیه ی کودکان به دلیل اینکه بدن آسیب پذیری دارند و در حال رشدند، اهمیت 

زیادی دارد. این اهمیت شامل دو بخش است: غذایی که به کودک می دهید و لوازمی 

که برای غذادادن به او استفاده می کنید. استفاده از لوازم غذاخوری مخصوص و 

مناسب رشایط کودک از مواردی است که بهرت است به آن توجه کنید. در صفحات 

پیش رو با بعضی از لوازم غذاخوری مناسب برای کودک تان آشنا می شوید.

وقتی ابزار کافی مهیا باشد غذاخوردن به یکی از 

سرگرمی های بچه  ها   تبدیل می شود؛ ابزاری که آن ها را در 

گروه مادر و کودک  دیجی کارا به راحتی پیدا می کنید



عکـس: استــودیــو



کودک در زمان غذاخوردن باید در وضعیت خوبی قرار بگیرد که بتواند بدون 

فشار و ناراحتی غذا بخورد. نشستن روی صندلی غذاخوری مخصوص 

کودک، به او احساس نزدیکی به بزرگ ساالن را می دهد و باعث می شود از 

غذایش لذت بیش تری ببرد. صندلی غذاخوری بیبی لوکس مدل TH353 با 

قابلیت تنظیم ارتفاع، کمربند ایمنی و پشتی قابل تنظیم، باعث می شود 

کودک تان بدون ریخت وپاش و با لذت غذا بخورد. 

TH353 صندلی غذاخوری بیبی لوکس مدل

ابعاد:

103  76  56 سانتی مرت

مناسب برای:

تا 6ماه/ وزن 50 کیلوگرم

وزن:

9

   سینی این صندلی 

قابل جداشدن و 

شست و شو است

   پشتی، در سه حالت 

و زاویه خواب مختلف 

تنظیم می شود

   برای حمل ونقل 

آسان تر، قطعات صندلی 

جدا و تا می شوند

  کمربند ایمنی پنج 

نقطه ای و پدهای 

محافظ شانه، از کودک 

محافظت می کند

390,000
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نوشیدن آب در حفظ سالمتی و کنترل وزن کودکان نقش موثری دارد. کودکان به خاطر تحرک زیادی که دارند، بیش تر تشنه می شوند؛ 

به همین دلیل بهتر است همیشه مقداری آب همراه خود داشته باشند. استفاده از قمقمه ی کروکودیل کریک مدل Eco Kids با اندازه 

و وزن مناسب و نوع خروجی ضامنی، برای کودکان بسیار ساده است. با همراه داشتن این قمقمه، خیال تان راحت است که کودک تان 

همیشه چند لیوان آب همراه خود دارد.

قمقمه ی کروکودیل کریک مدل Eco Kids طرح گل ها

کودکان در سنین خاصی نیاز دارند که در کنار غذای اصلی، از غذای 

کمکی مانند سرالک استفاده کنند. سرالک خوری بون از پالستیک 

ساخته شده و استفاده از غذاهای رقیق را ساده تر می کند؛ هم چنین 

درپوش موجود در آن، از ورود آلودگی به داخل و از بیرون ریختن غذا 

جلوگیری می کند.

ظروف غذاخوری کودک، دارای ابعاد و اندازه های مختلف هستند و برای 

خشک کردن آن ها بعد از شست وشو به ابزاری متناسب با اندازه شان نیاز دارید. 

آب چکان ظرف کودک بون مدل B397 به خاطر پایه ی بلندش برای خشک کردن 

پیش بند کودک مناسب است. این آب چکان را روی خشک کن ظروف کودک نصب 

کنید و از گلبرگ هایش برای آویزان و خشک کردن قطعات ریز استفاده کنید.

آب چکان ظرف کودک بون  مدل B397رسالک خوری بون  مدل B1012 ظرفیت 90 میلی لیرت

وزن خالی:

0.105

18سانتی مرت

نحوه ی شست و شو:

دستی

گنجایش:

0.4 لیرت

   در قمقمه 

به صورت پیچی باز 

می شود

   به کمک خروجی ضامنی، با کمی کج کردن قمقمه 

می توان به راحتی آب نوشید.

    این آب چکان قسمت های 

مختلفی برای آویزان کردن 

ظروف با ابعاد مختلف دارد

  بسیار باکیفیت و سبک

جنس:

پالستیک

جنس:

پالستیک

ابعاد:

20  7.5  7.5 سانتی مرت

مناسب برای:

4ماه به باال

53,00037,000

51,000

مرت
ی 

انت
6س

     از پالستیک نرم و فوق العاده 

لطیف ساخته شده است

گنجایش:

90 میلی لیرت
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عکـس: استــودیــو



ابعاد:

26  19  5 سانتی مرت

جنس:

پالستیک

3 تکه

3 استفاده از ظروف چینی یا فلزی می تواند برای 

کودکان خطرناک باشد و به آنان آسیب برساند. 

پالستیک می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای 

ظروف غذاخوری کودکان باشد؛ البته پالستیکی 

که عاری از مواد سمی و مضر است. ظرف 

  Lil Apple Plates غذاخوری کودک مانچکین مدل

از پالستیک مرغوب ساخته شده، فاقد ماده ی 

سمی BPA است و می توانید آن را در مایکروویو 

بگذارید.

کودکان ساعت گرسنگی خاصی ندارند و ممکن است در هر زمان از روز و در 

هر مکانی احساس گرسنگی کنند. به همین دلیل همراه داشتن مقداری 

غذا و نوشیدنی می تواند راه حل مفیدی برای شما باشد. فالسک غذا و شیر 

چیکو مدل 31015 دارای دو محفظه ی نگهداری غذا به حجم 250 میلی لیتر 

است؛ هم چنین یک قاشق در دسته ی فالسک وجود دارد که شما را از حمل 

کاالی اضافی بی نیاز می کند.

 ظرف غذاخوری کودک مانچکین

 Lil Apple Plates مدل 

فالسک غذا و شیر چیکو 

 مدل 31015

کودکان هم مانند بزرگ ساالن تمایل دارند که وسایل شخصی 

داشته باشند. ظروف غذاخوری کودک، از مهم ترین لوازم 

شخصی او است. ظرف غذای کودک بون مدل B869  با ظاهر فیل 

مانند و پنج قسمت جداگانه برای قرار دادن انواع خوراکی ها، 

انتخابی دوست داشتنی برای کودکان است.

B869 ظرف غذای کودک بون مدل

مناسب برای:

باالتر از 6ماهگی

ابعاد:

 29.2  13.2 13.2سانتی مرت

 این ظرف دارای 

دستگیره ای برای 

حمل آسان تر است

نحوه ی شست و شو:

دست و ماشین ظرف شویی

جنس:

پالستیک

 این ظرف دارای سه 

قسمت مجزا برای تفکیک 

غذای کودک است

49,000

307,000

81,000

  رسی این محصول 

به عنوان کاسه قابل 

مرصف است

وزن:

1.40

  دما را تا 5 ساعت 

ثابت نگه می دارد

  ظرف غذای بون دری محکم دارد که از 

ریخنت مواد جلوگیری می کند
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اگرچه رنگ و ظاهر ظروف غذاخوری کودک عامل مهمی در جلب توجه کودک 

است، نباید سالمت  ظروف را نادیده گرفت. بعضی از لوازم پالستیکی در 

مجاورت گرما، مواد سمی تولید می کنند. ست 5 تکه ی غذاخوری آنجلتو 

مدل Dog به علت استفاده از پلیمر های گیاهی و نشاسته ی ذرت، سالمتی 

کودک تان را به خطر نمی اندازد.

Dog ست 5 تکه غذاخوری آنجلتو مدل

قاشق، چنگال و کارد از اولین ابزاری هستند که کودک برای غذاخوردن به 

آن ها نیاز دارد. ابزار غذاخوری کودک ویژگی های خاص خودش را دارد: زیاد 

  B10129 گود نباشد، نشکن و دارای رنگ بندی شاد باشد. قاشق بون مدل

همه ی این مشخصات را دارد و باعث می شود کودک تان بدون ترس و با 

میل بیش تری غذایش را بخورد.

B10129 قاشق بون مدل

 این ست قاشق و چنگال 

رنگ بندی شادی دارد

5 تکه

5

جنس:

پالستیک

نحوه ی شست و شو:

دست و ماشین ظرف شویی

جنس:

سیلیکون

وزن:

0.498

    این ست 

غذاخوری، 

نشکن است

 فاقد هرگونه 

پالستیک مرض برای 

سالمتی کودک است

63,000

55,000
 قابل استفاده 

در مایکروویو

مناسب برای:

9 ماهگی
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اکثر والدین روزانه چندین بار مجبور 

می شوند لباس های فرزندشان را 

عوض کنند، چرا که کودکان معموال 

به ریخت و پاش وقت غذاخوردن 

اهمیتی نمی دهند و لباس های شان 

را با انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها 

کثیف می کنند. بهترین راه برای 

جلوگیری از این وضعیت، استفاده 

از پیش بند است. پیش بند کارامل 

از دو الیه ی پنبه ای ساخته شده که 

از نفوذ رطوبت به لباس نوزاد تا حد 

زیادی جلوگیری می کند.

پیش بند کارامل

 ONK2385Y بسته 3  عددی

مناسب برای:

0 تا 6 ماهگی

ابعاد:

17 16 سانتی مرت

  یک دکمه ی فشاری 

در پشت گردن به عنوان 

بست دارد

در سنین پایین، استفاده از نی برای کودکان دشوار است؛ این در حالی است 

که کودکان عالقه ی زیادی به نوشیدن آب و انواع آبمیوه دارند. در چنین 

وضعیتی، استفاده از لیوان هایی با سری نرم سیلیکونی برای کودکان بسیار 

دلنشین تر است. لیوان در دار بون یک لیوان با طراحی مخصوص کودکان 

است که در متحرک آن، از ریختن مایعات داخل آن جلوگیری می کند.

آبمیوه خوری یومیی مدل 400002P دارای بدنه ی شفاف ساخته شده از 

پلی پرو پیلن است که باعث می شود حجم مایعات داخل آن را راحت تر 

مشاهده کنید؛ هم چنین طراحی منحصر به فرد دریچه ی این آبمیوه خوری 

از نشت مایعات داخل آن جلوگیری می کند. مواد مضر BPA در ساخت این 

محصول به کار نرفته است.

B10158 400002لیوان در دار بون  مدل مدلP آمبیوه خوری یومیی  مدل

مناسب برای:

9ماهگی

جنس:

پالستیک

جنس:

پالستیک

 دارای یک انحنای 

میانی برای قرار گرفنت 

راحت تر در دست است

47,000

29,000

39,500

گنجایش:

280 میلی لیرت

 دو دسته برای حمل 

آسان تر این محصول، در 

نظر گرفته شده است

  این پیش بند 

ضدحساسیت است
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