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Trái táo lớn đỏ
Trái chuối vàng
Là thức ăn lành mạnh bổ dưỡng
Rất nhiều màu sắc đẹp
Giúp chúng con lớn khôn
Mà chúng thật là ngon
Cho con thêm nữa mẹ ơi,
Cho cái bụng của con?

Mr. Sandwich

Quá nhiều kẹo,
Sô cô la và bánh ngọt.
Quá nhiều đường
Có hại cho răng chúng con
Thức ăn bổ dưỡng tốt hơn
Có lợi cho sức khỏe mà thật ngon
Cho con thêm nữa mẹ ơi,
Cho cái bụng của con?
Red big apple,
Yellow banana.
Healthy foods,
Lots of colour.
Help you and me grow,
And taste so yummy.
Can I have more
For my tummy?
Too many lollies,
Chocolate and Sweets.
Lots of sugar,
Bad for my teeth.
Healthy foods are better,
Good for you and yummy.
Can I have more,
For my tummy?

David

Katie
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Cuốn truyện này được Little Étoile tự hào giới thiệu.
Xuất bản lần đầu năm 2011 bởi Little Étoile.
Đã được đăng ký bản quyền bởi Little Étoile.
Đã được đăng ký bản quyền. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền tải bằng bất kỳ các phương tiện nào,
bao gồm điện tử, sao chép, ghi âm mà không có sự cho phép của Little Étoile.

Đã tới giờ ăn trưa, David và Katie vào bếp với mẹ, Katie hỏi: “Mẹ ơi, cho con
ăn kẹo cho bữa trưa nhé?”
Mẹ trả lời: “Không được, con. Bữa trưa con nên ăn thức ăn lành mạnh bổ
dưỡng.”
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It was lunch time! David and Katie were in the kitchen with
their mum.
Katie asked, “Mummy! Can I have lollies for lunch?”
Mum said, “No sweety, you should eat healthy foods for
lunch.”

Mẹ nói tiếp: “Bánh kẹo, khoai tây chiên, đồ ăn vặt không phải là thức ăn lành mạnh bổ dưỡng.”
Mum continued, “Lollies, sweets and chips are not healthy.”

“Các con không nên ăn những loại thức ăn này thường xuyên vì chúng có chứa rất nhiều đường, mà không có các chất dinh dưỡng cần
cho cơ thể phát triển. Ăn nhiều những thức ăn này sẽ làm hỏng răng và không tốt cho sức khỏe, chỉ nên ăn ít và thỉnh thoảng thôi.”
“You should not eat them often because they have lots of sugar. They have no good nutrients that your body needs for growing. Eating a lot of
these foods rots your teeth and is bad for your health. You should only eat them sometimes.”
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David hỏi mẹ: “Vậy chúng con nên ăn gì cho bữa trưa ạ?”
Đột nhiên Mr. Xăng-đuych xuất hiện trước mặt ba mẹ con.
Mẹ kêu lên mừng rỡ: “Ồ, trông kìa! Mr. Xăng-đuych! Chào Mr. Xăng-đuych!”
Mr. Xăng-đuych nói: “Xin chào! Hay là làm tôi cho bữa trưa đi? Tôi rất có lợi cho sức khỏe
của các bạn!”
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David asked, “What should we eat for lunch?”
Suddenly Mr. Sandwich appeared in front of them.
Mum exclaimed, “Oh look! It’s Mr. Sandwich! Hi Mr.
Sandwich!”
Mr. Sandwich said, “Hi everyone! How about making
me for lunch? I am very healthy for you.”

Mr. Xăng-đuych nói tiếp: “Ngày nào các bạn cũng cần các thức ăn lành mạnh bổ dưỡng! Các thức ăn này có nguồn gốc từ tự nhiên.
Chúng có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như các vitamin, khoáng chất, và protein, cần để các bạn cao lên và khỏe hơn. Các loại
rau quả, bơ sữa, ngũ cốc, cá, và thịt đều là các thức ăn lành mạnh bổ dưỡng.”
Mr Sandwich continued, “Healthy foods should be eaten everyday! These foods come from nature. They contain important nutrients like vitamins, minerals and proteins that help you grow taller and stronger. Fruits, vegetables, dairy, fish, meat and grains are all healthy foods!”
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Các loại rau như cà rốt, ớt chuông và
dưa chuột mọc trên đất.

Các loại hoa quả như cam, nho, táo, và
chuối mọc ra trên cây.

Vegetables like carrots, capsicums and

Fruits like oranges, grapes, apples and

cucumbers grow in the ground.
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bananas grow on trees.

Các thức ăn chế biến từ sữa như
sữa chua và pho mát được làm từ
sữa bò.
Dairy foods like yoghurt and
cheese are made from cows’ milk.

Các loại thịt như thịt lợn, thịt bò và thịt gà có nguồn gốc từ đất
liền. Cá có trong biển.
Meats like pork, beef and chicken come from land.

Fish come from the sea.

Các loại lúa gạo có nguồn gốc từ các loại cây ngũ cốc, lúa mạch, yến mạch,
ngô, kiều mạch. Ta có thể dùng chúng để làm bột ngũ cốc, bánh mì và cơm.
Grains come from cereal grass such as rye, oats, maize,
buckwheat. They are used to make cereals, bread and rice.
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Mr. Xăng-đuych giải thích tiếp: “Các bạn cần ăn thức ăn bổ dưỡng hàng ngày vì cơ thể các
bạn cần chúng để sản xuất năng lượng để làm việc và vận động. Khi có năng lượng, các bạn
có thể làm rất nhiều điều thú vị như ….”
Mr Sandwich said, “You need to eat healthy foods everyday because it gives your body
energy to work and move. With energy you can do so many fun things like...”

nhảy…

chạy…

Jumping...

Running…

“Khi có quá ít năng lượng, các bạn sẽ cảm thấy quá mệt mỏi để có thể làm bất kỳ việc gì.”
“When you have little energy, you will feel too tired to do anything. ”
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cười….
Smiling...

Mr. Xăng-đuych hỏi: “ Nào, các bạn đã sẵn sàng làm tôi chưa?”
David và Katie cùng trả lời với đầy khí thế: “Sẵn sàng!”
Mr. Sandwich asked,“Are you ready to make me for lunch? ”
David and Katie answered excitedly, “Yes, yes!”
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Mr. Xăng-đuych hướng dẫn: “Để làm ra tôi, chỉ cần làm theo đúng cách tôi làm.
Rất dễ thôi và các bạn sẽ còn thấy thích nữa đấy. Tôi đã có các nguyên liệu ngon lành rồi. Bắt đầu với
đầu của tôi nhé.”
Mr Sandwich said, “To make me, just follow everything I do. It’s very easy and you will enjoy it too. I’ve got
all the yummy ingredients! Let’s start with my head”

pho mát
cheese

bánh mì
bread

“Đặt một miếng pho mát lên trên lát bánh mì. Pho mát có chứa Canxi giúp cho xương và răng đẹp, chắc khỏe.”
“Put a piece of cheese on top of the bread. Cheese contains calcium and calcium keeps your teeth and bones nice and strong.”
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Mr. Xăng-đuych nói tiếp: “ Mắt của tôi được làm từ những lát dưa chuột xanh cứng giòn. Các loại rau xanh có chứa rất nhiều chất xơ. Chất xơ
giúp các bạn tiêu hóa thức ăn, giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành dinh dưỡng và năng lượng cần thiết. Chất xơ cũng giúp các bạn đi đại tiện
một cách dễ dàng.”
Mr. Sandwich continued, “My eyes are made of crunchy green cucumbers. Green vegetables contain lots of goodness like fibre. Fibre helps you
digest foods. Digestion breaks down foods in your body so you can get the nutrients and energy you need. It also helps you to do poopy easily.”

dưa chuột
cucumber

Giòn quá! Nhiều nước
mát nữa!
(crunch crunch)
So Crunchy! So Juicy
inside!
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“Tôi có một đôi mắt tròn tinh nghịch! Ta có thể dùng những trái nho màu tím cho tròng mắt của tôi. Nho rất ngon và ngọt”, Mr. Xăng-đuych nói.
“I have funny googly eyes! Use purple grapes for my pupil. Grapes are yummy sweet fruits” said Mr. Sandwich.

Nho có rất
nhiều chất
chống ôxy hóa cần
cho cơ thể của các
con. Chúng giúp cơ thể
làm việc tốt hơn.

nho

grapes
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Grapes have lots of antioxidants, which are good for
your body. They help your
body work well.

Mr. Xăng-đuych nói “Miệng tôi làm từ cà rốt màu vàng cam. Đặt những sợi cà rốt lên trên miếng pho mát để làm cái miệng tôi mỉm cười nhé.
Nếu bạn muốn tôi có thật nhiều tóc màu vàng cam thì đặt nhiều sợi cà rốt trên cái đầu Xăng-đuych của tôi đi.”
Mr. Sandwich said, “I have an orange carrot mouth. Put the shredded carrot on the cheese to make my smiley mouth. If you want me to have
lots of orange hair! Spread the shredded carrot everywhere on my sandwich head.”

cà rốt

carrots

Cà rốt là loại rau ngon, cứng giòn.
Chúng có chứa nhiều Vitamin A
rất tốt cho mắt, giúp các bạn nhìn
tốt hơn.

Carrots are tasty and crunchy vegetables.
They contain Vitamin A which is good for
your eyes, they help you see better.
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Mr. Xăng-đuych nói: “Nếu các bạn muốn tôi có mái tóc quăn, các bạn có thể dùng chuối!
Chuối có chứa rất nhiều Kali giúp cho xương khỏe mạnh. Chuối màu gì nhỉ, David?”

Mr Sandwich said, “If you want me to have
curly hair, you can use bananas! Bananas
contain lots of Potassium which keeps your
bones strong. What color are bananas David?”

chuối

bananas

Màu vàng!
YELLOW!
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“Cho đôi tai to của tôi, dùng ớt chuông xanh. Ớt chuông cũng là một loại rau xanh có chứa rất nhiều vitamin và
khoáng chất.”, Mr. Xăng-đuych nói.
“For my two big ears, use green capsicum. Capsicums are also a green vegetable that contain lots of vitamins and
minerals.” said Mr. Sandwich.

ớt chuông xanh
capsicum
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“Tôi có một cái mũi to màu đỏ làm từ trái cà chua bi. Trong cà chua có rất nhiều nước mát, các bạn thử nhai
xem! Chúng có các chất chống ôxy hóa giúp cơ thể làm việc tốt hơn.”, Mr. Xăng-đuych nói.
“I have a bright red nose made from a cherry tomato. Cherry tomatoes are so juicy when they pop in
your mouth! Tomatoes contain antioxidants that help your body to work well.” explained Mr. Sandwich.

“Trông như cái mũi
của chú hề! Buồn
cười quá!”

cà chua

tomatoes
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It looks like a clown nose! So
Funny!

“Yay! Các bạn đã làm xong tôi rồi. Bây giờ các bạn có thể thưởng thức tôi rồi đấy.”, Mr. Xăng-đuych hài lòng nói.
“Cảm ơn Mr. Xăng-đuych! Trông ngon quá!”, David và Katie nói. Katie và David sung sướng thưởng thức bữa trưa ngon miệng và bổ dưỡng.
“Yay! You have finished making me! You can eat me all up” Mr. Sandwich said happily.
“Thank you Mr. Sandwich! You look really yummy” said David and Katie. Katie and David enjoyed their tasty and healthy lunch.
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Các loại thức ăn lành mạnh bổ dưỡng

Healthy Foods

Tên

Nguồn gốc đến từ đâu Tại sao lại tốt cho tôi

Hoa quả

Trên cây

Fruits

On trees

Name

Where the foods come from

Contains essential vitamins
& minerals

Rau xanh

Từ đất

Vegetables

From the ground

Contains essential vitamins
and minerals

Dairy

Cow’s milk

Contains calcium which keeps
your teeth and bones strong

Thịt và cá

Từ đất liền
và biển khơi

Từ sữa bò
Các sản
phẩm từ sữa

Meats

Land and Sea

Các loại gạo Từ cây ngũ
cốc

Grains
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Why it is good for me!
Chứa các loại vitamin và
khoáng chất cần thiết

Cereal grass

Chứa các loại vitamin và
khoáng chất cần thiết

Có chứa Canxi làm cho
răng và xương chắc khỏe

Chứa protein rất quan trọng
cho bạn khi ở tuổi đang lớn.
Contains protein which is
important for you as growing
kids

Chứa đường, tinh bột và
chất xơ, tạo năng lượng
cho cơ thể.

Contains carbohydrates which
gives you energy

Các loại rau quả ngon cho bao tử của bạn
Tên

Name

Cà chua

Yummy Vegetables for your Tummy

Màu sắc
Colour

Đỏ

Tại sao lại tốt cho tôi
Why it is good for me!

Chứa các chất chống ôxy
hóa giúp cơ thể làm việc tốt

Tomato

Red

Tomatoes contain antioxidants that help your body to
work well

Ớt chuông xanh

Xanh

Chứa rất nhiều vitamin và
khoáng chất

Capsicum

Green

Capsicum contain lots of
vitamins and minerals

Xanh

Chứa nhiều chất xơ. Chất
xơ giúp tiêu hóa thức ăn và
đi đại tiện dễ dàng.

Dưa chuột
Cucumber

Cà rốt
Carrot

Green

Vàng cam
Orange

Cucumber contains fibre.
Fibre helps you digest food
and do a poopy easily

Chứa nhiều vitamin A tốt
cho mắt, giúp bạn nhìn tốt
hơn.
Carrots contain Vitamin A
which is good for your eyes,
they help you see better
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Mr. Xăng-đuych của David

Mr. Xăng-đuych của Katie

David’s Mr. Sandwich

Katie’s Mr. Sandwich

Chuối

Banana

Dưa chuột
Ớt chuông xanh

Cà rốt

Cucumber

Carrot

Capsicum

Nho

Grape

Cà chua
Tomato

Bánh mì
Bread
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Cà rốt
Carrot

Pho mát
Cheese

Hãy vẽ Mr. Xăng-đuych của bạn
Draw your own Mr. Sandwich
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