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Овозможете им на вашите деца да 
ве гледаат кога јадете и уживате во 
овошјето, зеленчукот и кога пиете 
вода.Get the kids involved

практични 
  совети 

јадење на за подобро 
јадење на овошје и 
зеленчук дома

• 	Редовното	пиење	на	вода:
 - им	помага	на	децата	да	се	

концентрираат
 - ги	спречува	дехидрацијата	и	

главоболките

Испратете	го	вашето	дете	на	училиште	со	шише вода и 
овошје или зеленчук  готови за јадење за	Crunch&Sip®. 
Погледнете	на	следната	страница	за	идеи.

Crunch&Sip ®

• 	Crunch&Sip®	ги	поттикнува	децата	
да	избираат	овошје	и	зеленчук	
како	ужинка	и	вода	како	пијалок.		

• Овошјето	и	зеленчукот	се	
неопходни	за	здравјето.	
Crunch&Sip®	е	одлично	време	
за	дополнување	на	потребните	
дневни	порции	на	овошје	и	
зеленчук.			

Информации за родители

Зошто тоа е важно:

Што е Crunch&Sip® ?
Crunch&Sip®	е	време	во	текот	на	школскиот	ден	
кога	децата	можат	да	грицкаат	овошје	и/или	
зеленчук	и	да	пијат	вода	во	училницата.		

Што треба да направите:

Грицкај и пиј вода

Дадете им пример

Вклучете ги децата

Развијате се, пазарувајте и готвејте  
со вашите деца.

Овозможете им на децата 
да имаат пристап до овошје 
и зеленчук

Ставете го овошјето и зеленчукот 
на видно место каде што тие ќе 
можат да го земат, на пример, во 
чинија со овошје на кујнската маса 
и исечкани стапчиња од зеленчук 
или овошје во фириджерот.  

Обидете се да ја 
спроведете програмата 
Crunch&Sip® дома

Најдете време во текот на 
викендите или школските распусти 
за да подготвувате брзи ужинки со 
овошје или зеленчук.

Продолжете да се обидувате!

Можеби ќе треба да се обидете 
десет пати пред децата да 
ја испробаат новата храна, 
продолжете да им ја нудите.

Вклучете ја во секој оброк

Додавајте зеленчук во сите 
ваши оброци, т.е. додавајте 
рендан зеленчук, на пример, 
моркови и тиквички во 
макарони со болоња сос и 
плескавици.

За повеќе информации:  
https://www.health.nsw.gov.au/
heal/primaryschools/Pages/ 
crunch-and-sip.aspx
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За Crunch&Sip® 
соодветни се 

само овошје и зеленчук. 
Следните	работи	НЕ	се	
соодветни:	овошен	сок;	
овошни	продукти,	на	
пример,		ролни	(roll-ups),	
плочки	(leathers)	или	ленти	
(straps);	чипс	од	компири	
или	зеленчук;	маслинки;	
овошје	во	конзерва	со	сируп;	
пуканки.

Што да
спакувате

Програмата 
Crunch&Sip® 

овозможува јадењето 
на поголем избор на 
овошје и зелечук. 
Воведете	нови	видови	на	
овошје	и	зеленчук	покрај	
вообичаените.

Практични совети за 

Кога	сте	жедни,	прво	
изберете	вода!	

Лесно	се	јаде,	 
на	пример,	морков,	
јаболко,	мандарина	
или	банана.

Кутија	или	кесичка	со	
сладок	грашок	(snow	
peas),	зрна	од	пченка,	
печурки,	јаготки	или	
грозје.
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Забелешка: Сериозните алергии на вашето дете може да влијаат на тоа што е дозволено во училиштето. 

Crunch&Sip ®
за

Суво овошје, 
само понекогаш 

–	најмногу	еднаш	неделно,	
бидејќи	го	зголемува	
ризикот	за	расипување	на	
забите.	

Подгответе ги 
грицките за 

Crunch&Sip® предвреме.  
Исечкајте	ги	сите	грицки	
едновремено	за	сите	
недели	за	Crunch&Sip®		или	
додека	подготвувате	вечера	
претходната	ноќ.

Crunch&Sip® е 
одлична можност 

да се поттикне јадењето 
на зеленчук. Истражувањата	
покажуваат	дека	повеќето	
деца	треба	да	јадат	повеќе	
зеленчук	секој	ден.	Јадењето	на	
суров	зеленчук	е	многу	добар	
избор	за	Crunch&Sip®.	Ако	
сакате,	можете	да	го	зготвите	
зеленчукот,	пред	да	им	го	
дадете	на	децата.	

Спакувајте	кутија	со	овошје	или	
зеленчук	на	парчиња	колку	еден	залак,	
на	пример,	лубеница,	манго,	брокула	
или	карфиол.	Ако	е	потребно,	ставете	
вилушка	или	лажичка.

Добар	избор	се	стапчиња	од	
краставица,	пиперка,	целер	и	
морков.
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Примери –

Спакувајте 
соодветната 

количина на овошје/
зеленчук готови за 
јадење. Во	училиштето,	
овошјето	или	зеленчукот	
нема	да	се	сечат	или	
подготвуваат.	Ставете	
виљушка	или	лажица	ако	
тоа	е	потребно.	

Crunch&Sip ®

Шише со обична вода

Цело парче овошје 
или зеленчук

Неколку цели  
парчиња на помало 
овошје или зеленчук Исечкано овошје  или зеленчук Стапчиња од  зеленчук


