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100 گرم پاستا

30 گرم مرغ

65 گرم سس مارینارا

1 عدد فلفل دلمه ای قرمز

1 عدد سیب

3 ورق پنیر چدار

2 ورق سینه مرغ

6 عدد کراکر

1 عدد خیار

1 عدد نارنگی

بازگشت به مدرسه/ پاستا و سس مارینارا- کراکر و پنیر

پاستای مرغ با سس مارینارا: در یک فالسک کوچک غذا، پاستای پخته شده، مرغ ریش ریش شده و سس
مارینارا بریزید و در فالسک را ببنید و فالسک را تکان دهید تا مواد با هم مخلوط شوند

11

سیب را به برش های کوچک، برش بزنید و مجددا برش ها را کنار هم قرار دهید تا سیاه نشود و با یک کش
ببندید

22

یک ظرف آب میوه یخ زده هم در کنار آن ها قرار دهید تا مواد را خنک نگه دارد 33

مرغ(ژامبون مرغ)، کراکر و پنیر: ابتدا پنیر های چدار را روی هم قرار دهید و با یک قالب دلخواه یا برش های
مربعی ساده با اندازه 6 اسالیس جدا کنید

44

ژامبون یا ورق سینه مرغ پخته شده(یا ژامبون) را روی هم قرار دهید و با قالب یا برش دلخواه 6 تا 8 اسالیس
جدا کنید

55

در پک مدرسه ای اسالیس های پنیر، مرغ و کراکر را با استفاده از قالب کاغذی مافین از هم جدا قرار دهید
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66
پوست نارنگی را هم جهت راحت شدن کار کودکتان برش بزنید و در پک مدرسه ای قرار دهید ویک عدد خیار

خرد شده را در پک قرار دهید
77

یک ظرف آب یخ زده هم در کنار آن ها قرار دهید تا مواد را خنک نگه دارد. 88


