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 سرویس غذاخوری کودک

 .یکی از مهمترین وسایل مورد نیاز برای کودک، سرویس غذاخوری می باشد

استفاده از سرویس غذاخوری )بشقاب، قاشق، چنگال و…(   با بزرگ تر شدن کودک،

 .اهمیت ویژه ای پیدا می کند

قبل از خرید سرویس غذاخوری برای کودکان، بهتر است راهنمای خرید محصول را به  

 .خوبی مطالعه نموده تا انتخاب بهتر و هوشمندانه تری در این زمینه داشته باشید

 سرویس غذاخوری نوزاد

 .غذاخوری نوزاد برای والدین از اهمیت ویژه ای برخوردار استتهیه سرویس  

سرویس های غذاخوری کودک شامل بشقاب، چنگال، قاشق و… بوده که می توان از بازار  

 .تهیه نمود

از آنجا که این محصول دارای جنس های متعددی بوده، نیاز است قبل از خرید در مورد  

 .های دقیق انجام شود معایب و مزایای هر کدام از آنها بررسی

 سرویس غذای نوزاد

هر چقدر که کودک بزرگ تر می شود، مهارت او در غذا خوردن و به دست گرفتن قاشق  

 .و چنگال بیشتر خواهد شد

 .از این رو، تهیه سرویس غذای کودکان باید در اولویت اساسی قرار گیرد

وری یا آنالین از سایت  جنس ها و مدل های متعدد این محصول را می توان به صورت حض 

 .های معتبر تهیه و خریداری نمود
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 ظروف غذاخوری کودک

 .خرید ظروف غذاخوری کودک به یکی از چالش های اساسی برای والدین تبدیل شده است

معیارهای مهمی به هنگام خرید ظروف غذاخوری مخصوص کودکان وجود داشته که با در  

 .تجربه نمود نظر گرفتن آنها می توان خرید آسانی را

از جمله این فاکتورها می توان به جنس ظروف غذاخوری و ارتباط مستقیم آن با سالمت  

 .کودک اشاره نمود

 سرویس بشقاب نوزاد

کودک نوپا از یک سنی به بعد نمی تواند بدون کمک دیگران، غذا بخورد. از این رو، تهیه  

 .سرویس بشقاب نوزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است

کات مهمی در زمینه تهیه سرویس بشقاب نوزاد وجود داشته که با توجه به آنها می توان  ن 

 .فرایند انتخاب آسان تری را پشت سر گذاشت

مدل های متنوع این محصول را می توانید به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه 

 .های معتبر تهیه نمایید

 کودک راهنمای خرید آنالین بهترین مارک ظرف غذای 

شامل مواردی همانند بشقاب، لیوان، چنگال و … می باشد و در   کودک غذاخوری سرویس

 .انواع مدل ها و قیمت های مختلف در بازار وجود دارد

 .عموما والدین از این سرویس ها هنگام غذا دادن به کودکان استفاده می نمایند
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با توجه به اینکه سرویس غذاخوری کودک و مخصوصا بشقاب های آن، به صورت تقسیم  

بندی شده اند لذا می توان غذاهای متفاوتی همانند پوره، مرغ، چاشنی ها و مواردی دیگر را  

 .در آن قرار داد

ما نیز بخواهید تا این مورد را به صورت اینترنتی سفارش دهید، در این  ممکن است ش

سرویس غذاخوری کودک که در ادامه آمده   اینترنتی  خرید راهنمای صورت الزم است تا از

 .است، استفاده نمایید

 اینترنتی  خرید  + پرفروش و  ارزان نوزاد  بند  پیش مدل ۲۴ مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت سرویس غذاخوری کودک

عموما سرویس غذاخوری کودک در رنگ های شاد به بازار عرضه می شود تا برای  

 کودکان نیز جالب باشد 

و بتواند آنها را به غذا خوردن جذب نماید اما باید در نظر داشت که چنانچه این سرویس ها  

 .از کیفیت الزم برخوردار نباشند، باعث می شوند تا سالمت کودک به خطر بیفتد

توصیه می شود تا این مقاله را تا انتها مطالعه نموده و با ویژگی های سرویس    از همین رو 

 .غذاخوری کودک، بهتر و بیشتر آشنا شوید

 به جنس سرویس غذاخوری کودک خود دقت نمایید  •

عموما سرویس غذاخوری کودک می تواند از جنس های متفاوتی تولید شود. اما مهمترین  

 :می توانید از آنان بهره ببرید جنس ها در زیر درج شده است که

این موارد از پالستیک فشرده تهیه شده اند. عموما اگر  : پالستیکی  های سرویس .1

کودک شما کمتر از یک سال دارد، پیشنهاد می شود تا از این موارد استفاده 

نمایید. چون این موارد در برابر شکستن مقاومت باالیی دارند لذا باعث آسیب به  

 .د شدکودک نخواهن 

https://greenlist.ir/
https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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به نسبت ظروف پالستیکی، این مورد دارای وزن بیشتری  : مالمین های سرویس .۲

 .می باشند. اما همانند گوره قبل به راحتی نمی شکنند و خطرساز نیستند 

اگر سرویس شما از جنس سرامیک باشد؛ به راحتی می  : سرامیکی  های سرویس .3

موارد به نسبت سایر    شکند. از سوی دیگر باید در نظر داشته باشید که وزن این

 .گزینه ها بیشتر است

اغلب این مورد را برای کودکان توصیه نمی نمایند زیرا   :چینی های سرویس .4

 .ضمن سنگین بودن، چنانچه بشکنند برای کودک مشکل ساز می شوند

این موارد به راحتی شسته و تمیز می شوند و چون ضد  : استیل  های سرویس .5

 .استفاده در طوالنی مدت می باشندزنگ هستند گزینه خوبی برای 

 به رنگ سرویس غذاخوری کودک خود دقت نمایید  •

همان گونه که در باال توضیح داده شد، سرویس های غذاخوری دارای تم های متفاوتی می  

 .باشند

شما بر اساس سلیقه کودک خود می توانید اقدام به خرید نمایید اما تجربه نشان داده است که 

هر اندازه از رنگ های گرم تر و شاداب تری استفاده شود، عالقه کودک به غذا خوردن  

 .نیز بیشتر می شود و برای او جذاب تر است

 به تعداد پارچه های سرویس غذاخوری کودک توجه کنید  •

 .غذاخوری کودک عموما دارای لیوان؛ بشقاب و قاشق و چنگال استسرویس 

 .قیمت یک سرویس نیز با توجه به تعداد پارچه ها می تواند متفاوت باشد 

 .پارچه هستند 5عموما مواردی که امروزه در بازار وجود دارند به صورت  

ضوع را نیز در نظر  در زمان خرید به جز اینکه باید به تعداد پارچه ها دقت نمایید، این مو

 .داشته باشید که وزن و اندازه ظروف چقدر است



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید+  پرفروش   و  جذاب کودک  غذاخوری سرویس  مدل  50

 

 در نظر گرفتن بعد و اندازه ظروف از اهمیت باالیی برخوردار است •

در زمان خرید باید دقت داشته باشید که هر کدام از ظروف موجود در یک سرویس  

 .غذاخوری کودک دارای چه ابعاد و وزنی می باشند

شما کمک می نماید تا متوجه شوید که چه میزان غذا در آن قرار می  بررسی ابعاد ظرف به  

 .گیرد

همچنین با بررسیی وزن می توانید متوجه شوید که آیا کودک شما می تواند به راحتی ظرف  

 غذای خود را در دست گرفته یا بلند نماید؟ 

ست گرفتن  از همین رو اگر که کودک شما در آغاز راه قرار دارد و تازه باید روش در د

 .قاشق و چنگال را بیاموزد، توصیه می شود تا از انواع ظروف سبک استفاده گردد

 بررسی امکانات اضافی سرویس غذاخوری کودک •

گاها برخی از سرویس های موجود در بازار دارای ویژگی های خاصی هستند که برای  

 .سالمت کودک مفید می باشند

طیف و نرم است تا زبان و لب کودک را اذیت  به طور مثال لبه قاشق و چنگال بسیار ل

 .نکند

همچنین یکی از ویژگی های مهم دیگر، این مورد می باشد که شما باید بتوانید ظروف خود  

 .را داخل مایکروویو قرار داده و به راحتی غذا را گرم نمایید

 .برخی از جنس های این قابلیت را ندارد و به راحتی از بین می روند

 .از سوی دیگر دقت داشته باشید که سرویس غذاخوری کودک باید ضد خش باشد

 .در مواردی مشاهده شده است که اجناس بی کیفیت به راحتی ترک خورده و خش برمیدارند
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یل خواهد شد که برای سالمت کودک  همین نیز باعث از بین رفتن رنگ و مواردی از این قب 

 .مضر است

در حال حاضر برخی از سرویس های موجود ضد حساسیت می باشند و بسیاری از والدین  

 .مایل هستند تا این موارد را خریداری نمایند

باید در نظر داشته باشید که قیمت این سرویس غذاخوری کودک به نسبت سایر موارد بیشتر  

 .است

 نوزاد  و کودک غذای ظرف آنالینجمع بندی خرید 

اگر شما نیز قصد دارید تا یک سرویس غذاخوری کودک خوب تهیه نمایید الزم است تا ابتدا 

 .سن، کاربرد و سلیقه کودک خود را در نظر بگیرید

پس از آن می توانید به نوع جنس، ابعاد، وزن و … دقت نمایید تا خرید مطمئنی را انجام  

 .دهید

لی چون کیفیت این موارد به صورت مستقیم بر روی سالمت کودک تاثیر  اما به صورت ک

دارد، از همین رو پیشنهاد می شود تا همواره مواردی را انتخاب نمایید که دارای مواد  

 .سازنده بهتری می باشند 

در همین راستا بهتر است تا خرید خود را از فروشگاه ها و برند های معتبر انجام دهید که  

 .نها تایید شده استاعتبار آ

اگر مایلید تا سرویس انتخابی شما برای مدت زمان بیشتری پاسخگو باشد، توصیه می شود  

تا موارد استیل را خریداری نماییدزیرا این موارد ضد ضربه بوده و به راحتی شسته می  

 .شوند
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تر  اما به این مهم نیز دقت نمایید که برای کودکان اغلب رنگ و ظاهر از اهمیت بیش 

 .برخوردار است و می تواند راحت آنان را جذب نماید

 


