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برناجم �لطهاة �ليافعني (٨-١٥ سنة)

يشكل هذا �لربناجم حمور �لرباجم �ليت 
نقدمها وهو مصمم لألعمار من ٨-١٥ 
سنة ليقدم لهم هنجًا متكامال ويعلمهم 
�لمهارات �لالزمة لتغذية حهبم للطهي. 
تم تصميم برناجم �لطهاة �ليافعني لدجم 

�إلبداع مع تقنيات �لطبخ �لمتعددة واحلصول 
عىل نتاجئ مدهشة!

تم تصميم برناجم �لطهاة �ليافعني لدجم �إلبداع مع تقنيات 
�لطبخ �لمتعددة واحلصول عىل نتاجئ مدهشة!

سنقدم برناجم �لطهاة �ليافعني عىل شكلني، �لتمهيدي 
والمتقدم. هذا �لربناجم مثايل للطهاة �لصغار �لذين 
يبحثون عن جتربة طهي متخصصة وبناءة حىت تتطور 

كرث تعقيدا  مهاراهتم ويتمكنوا من �لقيام بالتحضريات �أل
مثل �لتخمري، �لتقطيع واستخدام �لسكاكني والزتيني 

وغريها �لكثري. هل تودون جتربة هذا كله؟! �نضموا �ىل 
برناجمنا واحصلوا عىل هشادة �لطاهي �ليافع!

سيحصل طهاتنا �ليافعون عىل فرصة مستقبلية للعمل 
جنبًا �ىل جنب مع �لمدرسني �لطهاة والماسعدة يف 

�لفعاليات والمناسبات �خلاصة بالمركز!

�لثقايف ألطفالنا  �لطهي يف مركز هيا  تعليم  تقدم مدرسة 
تعلم  وفرص  متنوعة  طهي  خربات  سنة   ٤-١٤ عمر  من 
ممتعة! صمم كل برناجم ليقدم جتربة تعليمية جديدة تدور 
عىل  أطفالنا  تشجع  خمتلفة  هشرية  مواضيع  حول 

�الكتاشف واإلبداع.

تعمل براجمنا �ليت صممناها لمختلف �لفئات �لعمرية عىل 
تطوير مهارات طهاتنا �لصغار من خالل �لتعليم �لتفاعيل 
وتعرفهم  �لصحي  �لطعام  عىل  �قبالهم  من  تزيد  كما 
لفنون  حمبهتم  تغذية  �ىل  باإلضافة  �لعالمية،  بالمأكوالت 

�لطهي مدى �حلياة!

خيوض �لطالب جتربة ممزية لتحضري أطعمة جديدة موظفني 
تقنيات متنوعة، كما أهنم يتعلمون قليال من �لرياضيات 
ثقة  تنمو  �لهامة.  �لمعرفية  والمهارات  والتارخي  والعلوم 
بتحضري  ويبدأون  معرفهتم  وتزداد  بأنفهسم  أطفالنا 
وصفاهتم �خلاصة يف �لمزنل ليستمتع هبا مجيع أفراد �لعائلة!

نادي �لطهي (٦-٨ سنوات)

أندية �لطهي يف مركز هيا �لثقايف 
هي �لمكان �ألمثل ألطفالنا 

لصقل مهارات �لطهي وتوجيه 
إبداعاهتم أثناء اكتاشفهم 
لمواضيع خمتلفة كل هشر!

سنقدم ألطفالنا �لطهاة �لصغار وصفات 
جديدة وجتارب طهي متخصصة كل هشر 

تتيح لهم فرصة تطوير خرباهتم بوصفات من 
�ختيارهم! �نضموا �ىل أنديتنا �لهشرية 

لتجربة ممزية يف فن تذوق �لطعام!

سيأخذ أطفالنا كل ما حرضوه معهم �ىل 
�لبيت �ذ سريكز �لنادي عىل تناول �لطعام 

�لصحي وتذوق وجتربة أطباق جديدة. 
سيمنح نادي �لطهي أطفالنا شعورا حقيقيا 

بتناول �لوجبات �لمزنلية �لمغذية.

نادي �لطهاة �لصغار
(٤-٥ سنوات)

صمم هذا �لربناجم الحتضان 
�لطهاة �لصغار من عمر ٤-٥ 

سنوات،حيث حيرضون �لوصفات 
كاملة من مزج �ىل تقطيع �ىل 

تذوق!متتد �حلصة عىل مدار اسعة 
كاملة وجتمع بني �لطهي ومتعة �لتذوق 

واألنشطة �لشيقة.

كل أسبوع سنقدم لكم فرصة جتربة 
وصفات جديدة وحتضري أطباق 

وحلويات خمتلفة.

Haya Cultural Center (HCC) Culinary School 
o�ers children 4-14 years old a variety of 
culinary experiences and exciting learning 
opportunities. Each program is designed around 
a new learning experience with fresh monthly 
themes that encourage discovery and creativity.

Tailored to suite di�erent age groups, our 
programs o�er interactive learning to help our 
young cooks develop the skill of cooking, grow 
a love for healthy food, learn about world 
cuisines and develop a life-long love for the 
culinary arts.

Not only do students experience new foods 
and preparation techniques, they also learn a 
bit of math, science, history and important 
cognitive skills. Our students grow confidence 
and knowledge and start creating their own 
recipes at home for the entire family to enjoy!

COOKING CLUB
(6-8 YEARS OLD)

HCC Cooking Clubs are 
the perfect place for 
students to sharpen 

cooking skills and stir-up 
creativity as they explore a 

di�erent theme each month!

Each month we will have new 
recipes and specialized culinary 

experiences to allow our students 
to grow expertise in the cuisine of 

their choice! Check out our monthly 
clubs for fresh gastronomy 

experiences.

All items made by the children are 
for the child to take home, the 
emphasis is on healthy eating, 

tasting and trying new foods and 
giving the children a real feel for 
home cooked, nutritious eating.

JUNIOR CHEFS PROGRAM 
(8-15 YEARS OLD)

This program is the core of our 
program o�erings, designed for 

students ages 8-15 years old, 
delivering a well-rounded 

approach to teaching children the 
skills necessary to develop their 

love of cooking.  Junior Chefs Program 
is designed to allow creativity to mesh with 

culinary techniques for exciting results!

The Junior Chefs Program is designed and 
delivered in two modules, introductory and 

advanced.

It is ideal for young chefs looking for an 
in-depth culinary experience and for learning 
culinary skills that build upon each other to 

progress into more complex food preparation, 
such as leavening, tempering, knife skills 

docking and piping, just to name a few. Want 
to find out what all this means? Join our 

Program and get our Junior Chef Certificate!

Junior Chefs students will get the chance in 
the future to work alongside our teaching 

chefs and help with our events, festivities and 
special occasions!

KINDERCOOKS
(4-5 YEARS OLD)

Kinder cooks is 
designed to accommo-
date our chefs ages 4-5 
incorporating recipes, 

where they do all the prepara-
tion, mixing, rolling, cutting 

and tasting! Sessions are 
approximately an hour long 
and combine cookery plus a 

fun tasting or activity session.

We cook sweet and savory 
dishes and each week we do a 

new recipe.
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