ÇOCUKLAR

MUTFAKTA

Covid -19 sebebiyle evde daha çok vakit geçiren çocuklar bu
dönemde kapalı alanlarda sıkılabilirler ve ekran karşısında daha
fazla vakit geçirmek isteyebilirler. Bu durumu dengelemek,
çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini desteklemek için evde
birlikte geçirilen vakti eğlenceli ve çocuklar için verimli hale
getirebiliriz.
Ev içinde kız/oğlan çocuklarımızla birlikte yapılabilecek birçok farklı
aktiviteyi onların günlük hayat pratiklerini destekleyecek hale
getirebiliriz. Birlikte temiz çamaşırları katlamak, temizlik yapmak
ya da evin genel düzeni konusunda ortak karar almak gibi ev içi
işlerin sorumluluğunu almanın tüm ev halkını ilgilendirdiğini onlara
erken yaşta anlatabiliriz.
Çocukların okulda öğrendiği bilgileri günlük hayatın içinde pratik
etmeleri onların gelişimleri ve öğrenme süreçlerinin devamı için
oldukça faydalıdır.
Kız/oğlan çocuklarınızla birlikte mutfakta vakit geçirip sağlıklı ve
onların seveceği tarifler denemek, çocukların erken yaşta mutfakta
yapılan günlük işlerin -yemek yapmak, bulaşık makinesini doldurup
boşaltmak, mutfak için alışveriş listesi hazırlamak gibi- evdeki tüm
bireylerin sorumluluğunda olduğunu anlamalarını sağlar. Herkesin
yaşıyla doğru orantılı olarak birçok şeyi birlikte yapabileceği
bilgisini vermek çocuğun gelişimi için çok değerlidir.

Özellikle yemek yapma sürecine çocuklarınızı da dahil etmek,
onların ruhsal ve bedensel gelişimini desteklemek ve aynı zamanda
onların öz güvenleri yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı
sağlamak için oldukça önemlidir. Çoğu ebeveyn bunun farkında
değildir ve yemek yaparken çocuklarını mutfaktan uzak tutmanın
hem kendileri hem de çocukları açısından daha güvenli olacağını
düşünmektedir. Aslında gerekli güvenlik önlemleri alındığında bu
süreç hem ebeveyn hem de çocuk için eğlenceli ve keyifli hale
gelebilir.
Çocukları dahil ederek mutfakta yemek yapmanın onlara ne gibi
faydaları olabilir, haydi gelin bunlara bakalım.

AİLE BAĞINI KUVVETLENDİRİR
Çocuğunuz ile yemek yaparken sürekli iletişim halinde olacağınız
için bu durum çocuğunuzun sizinle olan bağını kuvvetlendirecektir.
Yapacağınız yemeği birlikte seçin, alışveriş yapılacaksa listeyi
birlikte hazırlayın ve alışverişe hep beraber çıkın. Eğer birlikte
çıkamıyorsanız listenin hazırlanmasına yardım etmesini ve
alınacakları takip etmesini isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla yemek
yaparken sohbet edin, onların da fikirlerini alın, açıklayıcı olmaktan
ve sorularına cevap vermekten kaçınmayın.

KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRİR
Yemek yaparken, kullandığınız malzemeler ile çocuğunuzun kelime
dağarcığını geliştirebilirsiniz. Yemek yaparken her adımı
çocuğunuzla paylaşın, kullandığınız malzemelerin ve araç gereçlerin
isimlerini söyleyin ve ne işe yaradığını onlara açıklayın. Hangi tarifi
uygulayacağınıza birlikte karar verin ve malzemeleri tahmin etmesi
için ona fırsat tanıyın.

DENEYEREK ÖĞRENME ORTAMI
SUNAR
Deneyerek öğrenmenin etkisi, dinleyerek öğrenmekten daha
fazladır. Çünkü deneyerek öğrenmek hafızada kalıcılığı arttırır.
Örneğin çocuk Fen Bilgisi ya da Kimya dersinde öğrendiği homojen
ve heterojen karışımları mutfakta yemek yaparken uygulayabilir ve
değişimleri rahat bir şekilde gözlemleyebilir. Mutfakta yemek
yaparken çocuklarınızla beraber gözlemleyebileceğiniz heterojen
karışımlara; hamburger, salata, ayran, çorba, kuruyemiş ve meyve
karışımları örnek olarak verilebilir. Homojen karışımlara ise birbiri
içinde çözünebilen; maden suyu, şekerli su, soda, sirke örnek olarak
verilebilir. Ayrıca siz de mutfaktaki malzemeleri birbirine
karıştırdığınızda neler olduğunu sorup onlardan anlatmasını
isteyebilirsiniz.

ÖZ GÜVENİNİ GELİŞTİRİR
Çocukların bir şeyleri başarabildiklerini görmeleri onların
mutluluğunu arttırır ve öz güvenli bireyler olmalarına katkı sağlar.
Çocukların günlük becerileri güvenli bir ortamda deneyimlemeleri,
toplum önünde deneyimlemenin aksine sosyal kaygıya neden olmaz.
Çocuğunuzla beraber yemek yapmak ona deneme yanılma ve
hatalarından ders çıkarma alanı açar. Sonunda başardığını gören
çocuğun öz güveni gelişir. Aynı zamanda yemek yapmak gibi günlük
işlerin sonucunda çoğunlukla bir ürün ortaya çıkar. Bu ürünle
gururlanmak ve mutlu olmak da öz güven gelişimi için önemli
faktörlerdendir.

MATEMATİĞİNİ VE MANTIK
KURMA BECERİSİNİ GÜÇLENDİRİR
Yemek yapmak ölçüm işidir ve yemek yaparken her malzeme farklı
oranlarda kullanılır. Ölçüm yapmak için mutfakta bazen bardak,
bazen kaşık gibi araçlar bazen de mutfak terazisi kullanılır. Siz de
çocuğunuza kullanılacak malzemenin kaç gram, kaç adet ya da kaç
kaşık olacağını söyleyerek çocuğunuzun ölçüm yapmasına olanak
sağlayabilirsiniz. Örneğin 200 gram un kullanılacaksa bunu mutfak
terazisinde birlikte ölçebilirsiniz. Unu teraziye koyduğunuzda 200
grama ulaşmak için ne kadar eklenmesi ya da çıkarılması gerektiğini
çocuğunuzla tartışabilirsiniz. Ayrıca çocuğunuz mutfakta kesirleri de
öğrenme fırsatı yakalayacaktır. Örneğin, 4 kişilik bir ailesiniz ve
elinizdeki pastayı 8'e böldünüz. Çocuğunuza herkes 1 dilim pasta
yerse geriye kaç dilim pasta kalacağını sorup, cevabını kesirlerle
ifade etmesini sağlayabilirsiniz. Bilgilerini bu şekilde kullanması
öğrendiklerinin kalıcılığını arttıracaktır.

OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİNİ
GELİŞTİRİR
Eğer çocuğunuz okumayı öğrenmeye yeni başladıysa, bu becerilerini
geliştirmek için birlikte basit bir malzeme listesi hazırlayıp yemek
yaparken ondan okumasını isteyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzun
okuma ve anlama becerisinin artmasına katkı sağlamış olursunuz.

Çocuklarınıza erken yaşta marketten alınan ürünlerin etiketini
okumayı öğretebilirsiniz. Nelere dikkat etmesi gerektiğini,
içindekilerin ne demek olduğunu, son kullanma tarihinin nerede
yazdığını ve ne anlama geldiğini öğrenmek çocukların okuma
becerisini geliştirir. Ayrıca paketli gıdaların tüketimi konusunda
erken yaştan bilinçli olmasını sağlar.

YAŞAM BECERİLERİ KAZANDIRIR
Beraber yemek yaparak çocuklarınızın bağımsız birer yetişkin
olmasını destekleyebilirsiniz. Sizinle birlikte sofra kurmayı, bulaşık
makinasını doldurup boşaltmayı, hangi mutfak aletini tek başına
kullanmaması gerektiğini, mutfak araç gereçlerinin ne işe yaradığını,
yemek yaparken kullanılan malzemelerin isimlerini öğrenebilir. Bu
sayede destek almadan acıktığında kendisine sandviç ya da sağlıklı
atıştırmalıklar hazırlayabilir; bardağına süt, meyve suyu
doldurabilir. Bu sayede kız ve oğlan çocuğunuza mutfakta verdiğiniz
bir takım görevler onlarda sorumluluk bilincinin oluşmasına da katkı
sağlayacaktır. Sorumluluk bilinci oluşan çocuk yaşına uygun olan
aktiviteleri ebeveynlerinden beklemeden kendi yapmaya çalışır.
Örneğin odasını, kıyafetlerini, oyuncaklarını toplayıp ev işlerinde
görev alabilir. Aynı zamanda yemek yapmak için onlara süre
vermeniz, günlük hayatlarında da zamanı yönetme ve planlama
konusundaki becerilerini geliştirir.

İNCE MOTOR BECERİLERİNİ
ARTTIRIR VE GELİŞMESİNE KATKI
SAĞLAR
Malzemelerin karıştırılması, kekin çırpılması, yumurtanın kırılması,
hamurun yoğrulması, farklı kurabiye kalıplarıyla hamurun kesilmesi;
bir çocuğun ince motor becerilerinin gelişmesine, dikkatini
toplayabilmesine ve dikkatinin artmasına katkı sağlamanın en güzel
ve eğlenceli yollarındandır. Çocuklara 6-7 yaş itibariyle mutfakta
keskin olmayan bıçak kullanımı öğretilebilir. Böylece kendisine zarar
vermeden mutfakta sebze doğramayı öğrenebilir. Ayrıca kesici
aletleri nasıl doğru kullanacakları çocuklara mutlaka öğretilmelidir.
Siz de çocuğunuzun malzemeleri karıştırmasına, çırpmasına,
sebzeleri doğramasına kontrollü bir şekilde izin vererek bu
becerilerin gelişmesine destek olabilirsiniz.

SAĞLIKLI BESLENMEYİ SAĞLAR
Çocuklarla mutfakta yemek yapmak, onların hangi besinlerin sağlıklı
hangi besinlerin sağlıksız olduğunu tanımalarına olanak sağlayarak
doğru beslenmelerine yol açar. Dışarıdan aldığınız ürünlerde katkı
maddeleri olabilir. Bu da çocuğunuzun gelişimini olumsuz etkiler.
Dışarıdan alınan paketli ürünler yerine çocuğunuzla birlikte sağlıklı
dondurmalar, kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzun
nasıl beslenmesi gerektiğinin bilincinde olan sağlıklı bir birey
olmasına katkı sağlayabilirsiniz.

BEŞ DUYUNUN GELİŞİMİNE KATKI
SAĞLAR
Mutfakta çocuğunuzla geçirdiğiniz zaman süresince, beş duyu
organını anlatmak ve çocuğunuzu yönlendirerek deneyimlemesini
sağlamak onların gelişimleri için çok faydalı olabilir. Örneğin yemeği
yaparken sizin de kontrolünuz doğrultusunda malzemelerin
bazılarının tadına bakabilir ve ekşi, tatlı, tuzlu, acı gibi kavramları
deneyerek öğrenebilir. Eğer bir hamur yoğuruyorsanız, kıvamından
yola çıkarak yumuşak, sert, pürüzsüz, pütürlü gibi dokular hakkında
yorum yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bardakların içine farklı
derecelerde su koyarak sıcak, soğuk, ılık gibi farklı dereceleri
deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında
gözlem yaparak neden-sonuç ilişkisi nasıl kurabileceğini ona
anlatabilirsiniz. Eğer yaptığınız bir yemekten ya da sudan buhar
çıkıyorsa onun sıcak olduğunu vurgulayabilirsiniz. Böylece
çocuğunuzun güvenlik önlemlerinin farkına varması konusunda ona
yol gösterebilirsiniz.

EL VE GÖZ KOORDİNASYONUNUN
GELİŞTİRİR
Mutfakta yapacakları birçok aktiviteyle çocukların el-göz
koordinasyonunun gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin kek
yaparken çırpmak, yumurta kırmak, malzemeleri başka bir kaba
boşaltmak, tatlıların üzerine ceviz serpmek gibi birçok aktiviteyle bu
beceriyi pekiştirebilirsiniz.

ALGORİTMA OLUŞTURMA VE
PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ
KAZANDIRIR
Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca
ulaşmak için sırasıyla uygulanan yoldur. Çocuğunuzun problem
çözme becerilerinin gelişmesi için algoritmalar oluşturabilmesi
gerekmektedir. Bunu mutfakta çocuğunuzla rahatlıkla yapabilirsiniz.
Çocuğunuza sevdiği bir yemeği sorun ve nasıl yapıldığını tahmin
etmesini sonra da size anlatmasını isteyin. Ayrıca, çocuğunuzla bir
yemek yaptıktan sonra, yemeğin nasıl yapıldığını sırasıyla
anlatmasını isteyerek problem çözme yeteneğinin gelişmesine katkı
sağlayabilirsiniz. Örneğin makarna yaparken çocuğunuza makarna
pişirmenin algoritmasını sorabilirsiniz ve birlikte algoritmaya ait
akış şemasını çizebilirsiniz. Makarna algoritmasına "tencereye suyu
koy ve kaynat; içine makarnayı ekle ve haşlanması için bekle;
makarnayı süz; ayrı bir tencerede yağını, salçasını, baharatlarını
hazırla; üzerine makarnaları ekle ve karıştır" adımları örnek
verilebilir. Bu algoritmanın akış şeması ise şu şekildedir:

Akış Şeması Şekilleri

Makarna Yapma Akış Şeması

ÇOCUKLARLA MUTFAKTA ZAMAN
GEÇİRİRKEN NELERE DİKKAT
ETMELİYİZ?
K e s i c i ve d el i c i mu tfa k a ra ç g ereçlerin i çocu k la rın kola y b ir
ş e k i l d e u l a şa c a ğ ı y erlere k oy ma y ı n .
Y emek y a p a rken çocu ğ u n u zu mu tfa kta y a ln ız b ı ra kma y ın .
Çoc u ğ u n u zu n y a şın a u y g u n ola b i lecek b a sit, kola y ve
a n la şılır ta rifler seçin .
V e r e c e ğ i n i z g örevleri s a d e ve a çı k b ir şek ild e ifa d e ed in .
Ne y a p tığ ın ızı a d ım a d ı m a n la tı n .
Y a şın a u y g u n ola ra k oc a k, fırın g ib i sıca k a ra çla rı n a s ıl
ku lla n a b i lec eğ in i a çıkla y ın .
M u t f a k d a ğ ı l ıy or d iy e ç oc u ğ u n u za k ızma y ın , i şin iz b itt iğ in d e
m u t f a ğ ı b era b er t op la y a b il irsin i z.
S i z l e r i ç i n d erled iğ imiz p ra tik , sa ğ l ıklı ta rif ön erilerin i
ç o c u ğ u n u zl a b irlikt e d en e y erek mu tf a k ta eğ len celi za ma n
g e ç i r e b i l i r si n iz. Ş imd i çoc u ğ u n u zl a b irlik te y a p ma k is t ed iğ in iz
t a r i f i s e ç me v a kt i!☺

TARİF ÖNERİLERİ

YULAF EZMELİ EKMEK
MALZEMELER
700 gram yulaf ezmesi
500 ml su
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 avuç keten tohumu
1 su bardağı blueberry ya da
10 adet doğranmış kuru kayısı

YAPILIŞI
Suya mayayı ekleyip karıştırın. Daha sonra
yulafı robottan geçirin. Sonra yulafın üstüne
diğer malzemeler ve suyu katıp yulaf suyu
çekene kadar karıştırın.
Kalıbı yağlayıp karışımı dökün.
Nemli bir bezle örtüp 1 saat oda sıcaklığında
mayalayın.
Ardından 250 derece fırında 15 dakika pişirin.
Sonrasında da fırını 220 dereceye indirip 1
saat pişirin. Çıkardıktan sonra 15 dakika
dinlendirin.
Afiyet olsun. 😊

IZGARA SEBZELİ HELLİM
SANDVİÇ
MALZEMELER
Çeyrek patlıcan, kabak,
kırmızı ve yeşil biber
2 diş sarımsak
1 dal taze soğan
5 yaprak fesleğen
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 dilim tam buğday ekmeği
Zeytin ezmesi

YAPILIŞI
Patlıcan, kabak, kırmızı ve yeşil biberi temizleyerek
3 ince dilim halinde kesin.
Sebzeleri marine etmek için 2 diş sarımsağı ezin. 1
dal taze soğanı ve 5 yaprak fesleğeni ince ince kıyın
ve sebzeler ile birleştirip 20 dakika buzdolabında
bekletin.
Marine süresi bittikten sonra tavayı kızdırıp
sebzeleri kızarana kadar 2 kaşık zeytinyağında
pişirin.
İnce dilimlediğiniz hellim peynirlerini de kızartın. 2
dilim tam buğday ekmeğinin bir dilimine bolca
zeytin ezmesi sürdükten sonra ızgara sebzelerinizi
ve hellimleri dizin. Diğer dilimi üzerine kapatın.
Afiyet olsun. 😊

TAVUKLU VE SÜZME YOĞURTLU
SANDVİÇ
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
1 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı mayonez
5 sap maydanoz
1 avuç ceviz
2 yaprak marul
Sevdiğiniz tost ekmeği
(tam buğdaylı, kepekli, tahıllı)
Tuz, Karabiber

YAPILIŞI
2 adet tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin.
1 çorba kaşığı süzme yoğurdu ve 1 çorba kaşığı
mayonezi krema haline getirerek tavuklarınızı bu
sos ile karıştırın.
Üzerine ince kıyılmış maydanoz, dövülmüş ceviz,
tuz ve karabiber ekleyin.
2 yaprak iyice yıkanmış kıvırcık marulu, tost
ekmeğinin içine yerleştirdikten sonra tavuklu
karışımı da ekleyin.
Sandviçiniz hazır!
Afiyet olsun. 😊

ISPANAKLI OMLET
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 küçük kase ıspanak
(kendi suyunda sotelenmiş)
1 adet taze soğan (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı lor peyniri
1 adet domates
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
(Kalıbı yağlamak için)
Pul biber, Karabiber, Tuz

YAPILIŞI
Isıya dayanıklı cam ya da porselen kaseyi
yağlayın.
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın,
yağladığınız kalıba dökün.
180 derece ısıtılmış fırında pişirin.
Bol yeşillik ile servis edin.
Afiyet olsun. 😊

PEYNİRLİ RULO KREP
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı tam buğday unu
150 gram beyaz peynir
1 çay kaşığı tuz
Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI
1 adet yumurtayı, çukur bir kabın içinde çırpın.
Sırası ile süt ve tuz ilave ederek karıştırın.
Boza kıvamına gelene kadar, tam buğday unu
ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Hazırlanan hamuru, krep tavasına dökerek kısık
ateşte pişirin.
Peynir ve maydanozu karıştırarak, kreplerin
üzerine paylaştırın.
Rulo yapıp, tabağa aldıktan sonra biraz
dinlendirip, dilimleyerek sunun.
Artan krepleri dilimlemeden derin dondurucuda
saklayabilir, servis yapmadan
1-2 saat önce çıkarıp dilimleyebiliriz.
Afiyet olsun. 😊

PRATİK YAZ ÇORBASI
MALZEMELER

1 su bardağı tel şehriye

YAPILIŞI

Üzeri İçin;

Tencereye 4 su bardağı su ve tuz koyup kaynatın.
Şehriyeyi kaynayan suda 10 dakika kadar pişirin.
Şehriyeler soğumaya başlayınca yoğurt, nane ve tuz
ile buluşturun.
Koyuluk kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Gerekirse biraz su ilave edin.
Kuru nane yerine dereotu ya da taze nane de
kullanabilirsiniz
Zeytinyağında biberi yakıp çorbanın üzerine gezdirin.
Soğuk olarak servis edin.

Zeytinyağı

Afiyet olsun. 😊

1 tatlı kaşığı kuru nane
4 çorba kasesi yoğurt
Tuz

Toz biber

KABAK KÖFTE
MALZEMELER
1 büyük boy kabak (250 g)
Doğrayıcıda çekilmiş 4 ince dilim tam buğday ekmek içi (100 g = 1,5 su bardağı)
3 adet yumurta
100 gram lor peyniri
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tutam dereotu
Tuz, Pul biber

YAPILIŞI
Kabağın iki ucunu keserek sebze fırçası ile iyice yıkayın. (Liflerinin gitmemesi
için kabuklarını soymuyor, fırça ile iyice yıkıyoruz.)
Önce ortadan ikiye bölün daha sonra ince şeritler halinde dilimleyin.
Kabak şeritlerini küp şeklinde ince ince doğrayın.
Karıştırma kabına alarak diğer malzemelerin hepsini ilave edin ve karıştırın.
Kolayca birleşen nemli bir hamur oluşacaktır. Ele yapışan, çok nemli bir hamur
olursa 1 yemek kaşığı daha ekmek içi ekleyin.
Yumurta büyüklüğünde toplar yaparak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine
yerleştirin.
200 derece önceden ısınmış fırında 20 dakika pişirin. (Dışı gevrek içi yumuşak
kabak topları olmalı.)
Fırından çıkınca hemen servis edin.
Daha sonra servis edilecekse fırına vermeden toplar halinde
saklama kabında buzdolabında saklayıp servisten hemen önce fırınlayın.

Afiyet olsun. 😊

ISPANAK DOLGULU ENGİNAR
MALZEMELER
2 adet enginar
200 gram ıspanak
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
2 yemek kaşığı sızma
zeytinyağı

YAPILIŞI

Küp küp doğradığınız biberi ve havucu orta boy
tencereye koyun ve zeytinyağında çevirin.
İçine ıspanağı ekleyin. Suyunu çekinceye kadar
pişirin.
İç harcınızı başka bir tabağa alıp enginarları aynı
tencereye koyun.
Enginarların içine alabildiğince harçtan doldurun.
Tencerenin içine 2 su bardağı kaynar su ekleyin.
Kısık ateşte ortalama 15 dakika pişirin.
Tuz ve limon gezdirip sıcak sıcak servis edin.

Tuz, Limon

Afiyet olsun. 😊

KABAK TABANLI PİZZA
MALZEMELER

Sos için:
2-3 adet doğranmış domates

Taban için:
1 adet kabak (rendelenmiş)

2 diş sarımsak
Yarım yemek kaşığı domates salçası
2-3 yaprak fesleğen

1 yemek kaşığı yulaf unu veya kepeği
1 tutam kuru kekik
1 adet yumurta
Tuz, Karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, Karabiber

Üzeri için:
50 gram mozzerella ya da kaşar peyniri
8-10 adet dilimlenmiş zeytin
4 adet cherry domates (1 bütün, diğerleri
ortadan yarım kesilmiş)
3-4 yaprak fesleğen

Taban için:
Rendelenmiş kabakların suyunu sıkarak derin bir kaba alın. Üzerine kalan taban
malzemesi ekleyerek hamur hazırlayın. 22-23 cm çapında krep tavasını tereyağ
ile yağlayın.
Karışımı tavanın ortasına döküp kaşığın tersi ile eşit kalınlıkta olacak şekilde
yayın.
Ocak üzerine aldıktan sonra tava ısınıncaya kadar yüksek ateşte daha sonra
kısık ateşte hamur tavayı bırakıncaya kadar tutun. Rengi kızarıp çıtır oluncaya
kadar kızartın.

Sos için:
Bir tencerede sarımsakları soteleyin. Salça ekledikten sonra kokusu çıkana
kadar kavurun.
Domates, tuz ve karabiber ilave edip suyunu çekene kadar pişirin.
Fesleğeni de ekledikten sonra karıştırıcıdan geçirin.

Pizzanın Hazırlanması:
Hazırlanan pizza tabanını ısıya dayanıklı bir tepsiye alın. Üzerine eşit şekilde
domates sos sürün. Fesleğen ve dilim zeytin de ekledikten sonra 1 bütün cherry
domates tam ortaya gelecek şekilde, tüm domatesleri eşit aralıklarla kenarlara
sıralayın.
Üzerine peynir serperek 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Dilimleyerek
sıcak servis yapın.
Afiyet olsun. 😊

TAMBURGER
MALZEMELER
60 gramlık tam buğday sandviç ekmeği
Soğan, Marul, Domates
1 ince dilim kaşar veya yarım dilim cheddar peyniri
120 gram yağsız kıyma
1 tatlı kaşığı galeta unu veya yulaf kepeği
Yarım soğan, 1 diş sarımsak
1 çay kaşığı pekmez
Tuz, Karabiber

YAPILIŞI

Köfte malzemelerini birleştirip fırça ile zeytinyağı sürdüğünüz yapışmaz
bir tavada pişirin.
Köfte pişince henüz tavadayken üzerine peyniri koyup, erimesini sağlayın.
Soğanları ve domatesleri halka şekilde doğrayıp, tavada onları da biraz
pişirdikten sonra tüm malzemeleri ısıtılmış hamburger ekmeğimizin
arasında birleştirin.
Küçük boy patatesi dilimleyip, üzerine biraz kırmızı biber, karabiber, tuz
ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek kızartmadan fırına atın.

Afiyet olsun. 😊

MAKARNA SALATASI
MALZEMELER

YAPILIŞI
1 paket burgu makarnayı kaynar suda 10- 12 dakika

1 paket sebzeli burgu makarna

kadar haşlayın.

3 adet patates

Suyunu süzün ve soğuması için bir kenarda bekletin.

2 adet havuç
1 su bardağı dondurulmuş bezelye
6 adet kornişon turşu

Havuçların kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde
doğrayın. Dondurulmuş bezelyeler ile birlikte kaynar
suda haşlayın. Patatesleri, ayrı bir tencerede kabuğunu
soymadan yumuşayana kadar haşlayın.
1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süzme yoğurt,

1 tutam dereotu

1 yemek kaşığı mayonezi bir kapta karıştırın.

1/2 su bardağı süzme yoğurt

Haşlanan makarnayı, havucu, bezelyeyi, bir avuç
doğranmış dereotunu, 6 adet doğranmış salatalık

1 su bardağı yoğurt

turşusunu salata kasesine azar azar aktarın.

1 yemek kaşığı mayonez

Tüm malzemeleri birbirine karışacak şekilde

2 yemek kaşığı zeytinyağı

harmanladıktan sonra bekletmeden servis edin.
Sevdiklerinizle paylaşın.

1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz

Afiyet olsun. 😊

KARPUZLU LİMONATA
MALZEMELER
5 dilim karpuz
(Arzuya göre arttırılabilir)
Kabukları çıkartılmış
3 adet orta boy limon
1,5 su bardağı soğuk su
3 yemek kaşığı toz şeker
(Arzuya göre esmer şeker)

YAPILIŞI
Kabuğunu kesip dilimlere ayırdığınız karpuzun
çekirdeklerini tek tek ayıklayın.
Bol suda yıkayıp üzerlerini kuruladığınız limon
kabuklarını rendenin iri tarafıyla rendeleyin.
Ortadan ikiye kestiğiniz limonların suyunu sıkın.
Çekirdekleri ayıklanmış karpuzları küçük parçalar
halinde doğrayıcıya alın. Taze sıkılmış limon suyu,
rendelenmiş limon kabuğu, soğuk su ve toz şeker
ekledikten sonra doğrayıcıyı çalıştırın.
Kısa sürede hazır olan karışımı bir süzgeç yardımıyla
süzün.
Posa kısmını kullanmayın. Hazır olan karpuzlu
limonatayı soğuttuktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun. 😊

KİRAZLI SMOOTHİE
MALZEMELER

YAPILIŞI

1/2 bardak su

Tüm malzemeleri karıştırıcıdan geçirin.

1/2 adet muz

Hepsi bu kadar!

1 su bardağı çekirdekleri çıkartılmış kiraz

Afiyet olsun. 😊

1/2 yemek kaşığı keten tohumu
5 adet çiğ badem
Buz

BİLGİ:
Çocuğunuzun gün
içerisinde tüketeceği bir
dilim yoğurtlu meyveli bar
hem günlük kalsiyum
alımına katkı sağlayacak
hem de içerisinde
kullanılan meyveler,
özellikle meyve yemeyen
çocukların meyve tüketmesi
için iyi bir seçenek
olacaktır.

YOĞURTLU MEYVELİ BAR
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
6 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Yoğurdu ve balı bir kapta iyice karıştırın.
Bu karışıma doğrayıcıdan iri çekilmiş 1 çay
bardağı fındığı ekleyin.

1 çay bardağı fındık parçaları

Üzerine 1 su bardağı meyve ekleyin ve
dondurucuda 1 gece bekletin.

1 su bardağı kayısı, kavun,
karpuz veya vişne
(görselde nar ile yapılan tarif
kullanıldı)
Buz

Hazırladığınız karışımı dondurucudan aldıktan
sonra kare dilimler halinde soğuk olarak servis
edin.
Afiyet olsun. 😊

YOĞURT BAR
MALZEMELER
250 gram yoğurt

YAPILIŞI
Yoğurt ve balı bir kapta güzelce karıştırın.
Yoğurt-bal karışımını kaselere boşaltın.

5 yemek kaşığı bal

Üzerine meyveleri, yulafı ve iri parçalanmış
Antep fıstıklarını serpin.

1/2 su bardağı kırmızı meyve

Karışımı en az 5 saat dondurucuda bekletin.
Yeterince dondurduktan sonra bekletmeden

4 yemek kaşığı yulaf

afiyetle tüketin.

2 yemek kaşığı öğütülmüş Antep

Afiyet olsun. 😊

fıstığı

BİLGİ:
Hurma, içeriğindeki
A vitamini öncülleri
sayesinde bağışıklık
sisteminin
güçlenmesine yardımcı
olurken, omega 3
öncülleri açısından
zengin olan ceviz
çocukların zihinsel
fonksiyonlarının
iyileşmesini sağlar.

CEVİZLİ HURMA TOPLARI
MALZEMELER
15 adet hurma

YAPILIŞI
Hurmayı ılık suda yumuşayana kadar bekletin.
Yumuşayan hurmaları çekirdeklerinden ayırın ve

6 adet ceviz

6 tam ceviz ile karıştırıcıdan geçirerek hamur
kıvamında bir karışım oluşturun.
Bu karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar
kopararak top halinde yuvarlayın.
Çocuğunuz, elde ettiğiniz toplardan 2-3 adedini
ara öğün niyetine tüketebilir.
Afiyet olsun. 😊

KAYISI TOPLARI
MALZEMELER

YAPILIŞI

Limon kabuğu

Kayısı, ceviz ve limon kabuğunu
doğrayıcıdan geçirin ve Hindistan
cevizine batırın.

Hindistan Cevizi

Afiyet olsun. 😊

10 adet kuru veya taze kayısı

ENERJİ TOPLARI
MALZEMELER
5 adet kuru kayısı

YAPILIŞI
Kuru kayısıları doğrayıcıya alın, incirlerin
saplarını elinizle koparın ve onları da mutfak

3 adet kuru incir

robotuna ilave edin.
Ceviz ve fındığı da ilave ederek doğrayıcıyı

1 çay bardağı fındık
1 çay bardağı ceviz
1 tatlı kaşığı kakao

kısa aralıklarla çalıştırın.
1-2 tur daha çalıştırdıktan sonra hazırladığınız
hamuru bir kaba aktarın.
Elinizde sıkıp yuvarlayın ve ceviz
büyüklüğünde toplar yaparak tabağa alın.
Afiyet olsun. 😊

ELMA TOPLARI
MALZEMELER
2 adet yeşil/kırmızı elma
3 yemek kaşığı kuru üzüm
2 yemek kaşığı iri kıyılmış fındık
3 yemek kaşığı mısır gevreği
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

YAPILIŞI
Elmaları rendeleyin. Kısık ateşte ocakta
karıştırarak biraz pişirin.
Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve
suyunu çekene kadar ocakta biraz karıştırın.
Ocağın altını kapatın ve elmalı harcı
soğumaya bırakın.
Soğuyan elmalı yulaflı harçtan ceviz
büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.
Buzdolabında 2-3 saat soğuduktan sonra
servis edin.

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Afiyet olsun.😊
Hindistan cevizi tozu

AZ MALZEMELİ ÇİKOLATA
SOSLU LOKUM TATLISI
MALZEMELER
1 su bardağı soğuk süt
4 su bardağı Hindistan cevizi
1 paket toz krem şanti

Sosu İçin;
½ paket hazır çikolata sosu
1 su bardağı süt

YAPILIŞI
Krem şanti ve soğuk sütü mikser yardımı ile çırpın
ve köpük haline getirin.
İçine 4 su bardağı hindistan cevizi katıp karıştırın.
Buzdolabında 10 dakika kadar bekletin.
Bu sırada bir sos tenceresine süt ve toz çikolata
sosunu alıp, karıştırın ve ocağın altını açın.
Sürekli karıştırarak pişirin. Kaynayınca bir kenara
alıp, soğumaya bırakın.
Dolaptan hazırladığınız karışımı alın ve elinizle
top top yapıp bir servis tabağına dizin.
Üzerlerine hazırladığınız çikolata sosunu gezdirin
ve servis edin.
Afiyet olsun. 😊

CEZERYE
MALZEMELER
1 adet havuç
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
3 adet ceviz veya 10 adet fındık
2 adet hurma veya 1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI
Havucu rendeleyip biraz su (2 yemek
kaşığı) ekleyip kısık ateşte pişirin.
Yulafı ve parçaladığımız ceviz/fındıkları
ve hurmayı ekleyip piştikten sonra,
doğrayıcıdan geçirin.
Elimizle top gibi şekil verin.
Hindistan cevizine bulayıp servis tabağına
alıp dolapta yarım saat soğuduktan sonra

Üzeri için;

afiyetle tüketin.

Hindistan cevizi tozu

Afiyet olsun. 😊

KAVUNLU SORBE
MALZEMELER
3 kalın dilim kavun (600 gram)
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı taze
sıkma limon suyu

YAPILIŞI
Tüm malzemeleri güçlü bir doğrayıcıdan
geçirin.
Bir borcama yayın.
Üzerini streç film ile kaplayıp derin
dondurucuda en az 2 saat dinlendirin.
Ardından dondurma kaşığı ile servis
edin.

1 çay kaşığı toz zerdeçal
Afiyet olsun. 😊

ÇİKOLATALI MUZLU
DONDURMA
MALZEMELER
1 adet muz

YAPILIŞI

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
(Muzların aralarına sürmek için)

Dilimlediğiniz muzların arasına
çok az fıstık ezmesi sürüp eritilmiş
çikolataya bandırın. Ardından 10
dakika buzlukta dinlendirin.

Benmari usulü eritilmiş çikolata

Afiyet olsun. 😊

MUZLU DONDURMA
MALZEMELER
4 adet büyük
boy muz

YAPILIŞI
Muzlarınızı orta kalınlıkta dilimler halinde doğrayın.
Ardından doğradığınız muzları buzdolabı poşetinin içine
koyun.
Poşetin ağzını kapatın ve muzları aralıklı bir şekilde yayın.
Ardından buzluğa atın ve 1 gece boyunca dondurun.
Donmuş muzlarınızı ertesi gün buzluktan çıkarın ve oda
sıcaklığında birkaç dakika dinlendirin.
Ardından doğrayıcıya ya da karıştırıcıya aktarın ve karıştırın.
Belli aralıklarla kapağını açıp karıştırın.
Krema gibi bir kıvam alınca dondurmanız oldu demektir
Dilerseniz şekil vererek hemen tüketebilirsiniz. Daha soğuk
olmasını istiyorsanız bir kaba aktarıp buzlukta beklettikten
sonra dondurma kaşığıyla şekil vererek de tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun. 😊

3 MALZEMELİ DONDURMA
MALZEMELER
2 adet dondurulmuş muz

YAPILIŞI

2 yemek kaşığı yoğurt

Tüm malzemeleri doğrayıcıdan
geçirin. Dondurma kaselerine alıp
servise hazır hale getirin.

1 tatlı kaşığı kakao

Afiyet olsun. 😊

BİTTER ÇİKOLATALI
ÇUBUK DONDURMA
MALZEMELER
İçi için:
2 adet donmuş muz
1 yemek kaşığı kakao tozu
3 adet hurma

Dışı için:
60 gr. bitter çikolata
Kıyılmış fındık içi

YAPILIŞI
Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. 10 dakika kaynar
suda bekletip süzün. Donmuş muz dilimleri ve ham
kakao ile birlikte doğrayıcıdan geçirin.
Pütürlü kıvam elde edince kaşık yardımı ile güzelce
karıştırın.
Dondurma kalıplarına harcımızdan eşit miktarda
doldurun.
Ahşap dondurma çubuklarını kalıplara yerleştirin
Derin dondurucuya atın. En az 2 saat dinlendirin.
Çikolatayı benmari usulü eritin. Derin
dondurucudaki dondurmaları kalıplarından çıkarın.
Çikolata ile kaplayın.
Üzerine isteğe bağlı kıyılmış fındık içi serpip, 5
dakika dinlendirin. Ardından servis edin.
Afiyet olsun. 😊

KOLAY DONDURMA TARİFİ
MALZEMELER
1 paket krem şanti
1 bardak süt
1 paket gofret
Dilediğiniz kadar muz

YAPILIŞI
Kabınıza krem şantiyi ve bir bardak sütü
koyun.
İyice çırpın. Doğrayıcıya gofretleri koyun
ve gofretleri güzelce çekin.
Krem şantiyi hazırladığınız kaba çektiğiniz
gofretlerden bir kaşık koyup karıştırın.
Kuplara, hazırladığınız krem şantiden ve
gofretten birer kaşık koyup muz ekleyin.
Üzerine tekrar krem şantiden ekleyip
buzluğa koyun.
Afiyet olsun. 😊

MUHALLEBİ
MALZEMELER
2 buçuk bardak süt
3 yemek kaşığı süzme bal
2 dolu yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı tam buğday un
Yarım paket labne peyniri

YAPILIŞI
Derin bir kaba yumurtaları kırıp yoğurt
ekleyip biraz çırpıyoruz.
Muzu ezip karışımın içine alıyoruz.
Çilekleri de kesip atıyoruz en son da yulaf
ekleyip karıştırıyoruz.
Kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyoruz.
Ardından tepsiye yuvarlak şekilde
koyuyoruz.
Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 25
dakika kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun. 😊

MAGNOLİA
MALZEMELER
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tam buğday unu
1 yemek kaşığı buğday nişastası

YAPILIŞI
Süt, nişasta, un ve ananası/muzu ocakta
kıvam alana kadar pişirin, ocaktan alıp
biraz soğuyunca balı ilave edip karıştırın.
Arasına koymak için gronalayı veya
2-3 adet bisküviyi blenderdan geçirin ve

2 dilim ananas veya 1 adet muz

kaselere doldurup süsleyin.

2 yemek kaşığı bal

Afiyet olsun. 😊

Gronala veya 2-3 adet bisküvi

ÜZÜMLÜ KURABİYE
MALZEMELER
2 su bardağı yulaf unu veya yulaf
2 yumurta
2 çorba kaşığı yoğurt

YAPILIŞI
Derin bir kaba yumurtaları kırıp yoğurt
ekleyip biraz çırpın.
Muzu ezip karışımın içine alın.
Kuru üzümleri, cevizi ve bir miktar tarçını
en son da unu ekleyip karıştırın.

2 adet muz

Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin.
Tepsiye yuvarlak şekilde koyun.

1 çay bardağı kuru üzüm
1 çay bardağı kıyılmış ceviz
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 25
dakika kadar pişirin.
Afiyet olsun. 😊

MOZAİK PASTA
MALZEMELER
3,5 paket lifli bisküvi
1 su bardağı (200 ml) süt
5 adet taze veya 6-7 adet suda
bekletilmiş kuru hurma
2 tatlı kaşığı kakao
5 adet ceviz
3 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

YAPILIŞI
Hurmaların çekirdeğini çıkararak bir kaseye
alın.
Üzerine yarım su bardağı (100 ml) süt ilave
ederek, el blenderi ile hurmaları püre haline
getirin.
Kalan sütü, kakao ve kırılmış cevizi de ilave
ederek, malzemeler birleşinceye kadar
karıştırın.
Bisküvileri çok küçük olmayacak şekilde kırın.
Kırılmış bisküvileri kakaolu karışıma ilave
ederek hafifçe alt üst edip, streç folyo üzerine
dökerek şekil verin.
Ortalama 4 saat buzdolabında dinlendirdikten
sonra üzerine Hindistan cevizi serperek servis
yapın.
Afiyet olsun. 😊

KAKAOLU KEK
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı ceviz içi
(iri çekilmiş)
1 çay bardağı keçi
boynuzu pekmezi
2 adet muz
1/2 çay bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
4 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI
3 yumurtayı mikser yardımıyla çırptıktan sonra 1 çay
bardağı keçiboynuzu pekmezini ilave edip birlikte
karıştırmaya devam edin.
Pekmez sayesinde koyu bir renge kavuşan
karışıma kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu ilave edin.
Toz malzemeleri mikser yardımıyla karıştırdıktan sonra
yarım çay bardağı sütümüzü kek harcına ekleyin. Sütün
hemen ardından 1 su bardağı çekilmiş ceviz içini ilave
edin ve karıştırın. Ceviz içinin kek harcını
yoğunlaştırdığını göreceksiniz.
Son olarak çatal yardımıyla ezdiğiniz muzları kek
karışımının içerisine ilave ederek pürüzsüz bir harç elde
edene kadar çırpın.
Yağladığımız ya da pişirme kağıdı kullandığımız kek
kalıbınıza kek karışımının tamamını eşit miktarda
dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında 45 dakika
pişirin.
Afiyet olsun. 😊

KAYNAKÇA
https://yemek.com/tarif/az-malzemeli-cikolata-soslu-lokum-tatlisi/
https://www.yemekev.com/muzlu-dondurma-tarifi-g1318.html
https://yemek.com/tarif/hurma-toplari-2/
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