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أفكار لعلبة الطعام المدرسية لطفلك
خبز البيتا (الخبز المنزلي أو العربي) مع
الدجاج أو التونة

سوف تحتاج إلى
 1رغيف بيتا المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة
ّ
المقطع
½ إلى  1ديسليتر من الخس
خيار
فليفلة
قطع الدجاج الباردة أو قطع التونة المعلّبة والمصفّاة ،حوالي  30غرام
ذرة
لوازم أخرى
 1خبزة مستديرة (كرة خبز) مصنوعة من دقيق الحبوب الكاملة أو قطعة خبز جاودار كبيرة ( 50غرام)
 5حبات طماطم كرزية
حبة فاكهة ،مثال الكيوي

side 2 af 5

خبز النقانق الهش والطري.
 20قطعة









 2,5ديسيلتر من الماء الدافئ قليال
 25غرام خميرة
 1ملعقة صغيرة من الملح
 1ملعقة صغيرة من السكر
 1ملعقة كبيرة من الزيت
 400غرام من دقيق القمح
 10نقانق جيدة ومقطوعة إلى نصفين
ربما بيض مخفوق للدهن به

قم بإذابة الخميرة في الماء وأضف إلى الخليط الملح والسكر والزيت .وأخيرا أضف الدقيق وقم
بعجن القوام إلى أن تصبح العجينة لينة وناعمة.
ربما يجب استخدام كمية أكبر أو أقل من الدقيق ،لذا احرص على عدم وضع الكمية كلها دفعة
واحدة .ضع غطاءا من القماش أو ما شابه ذلك على الوعاء ودع العجينة تتخ ّمر إلى أن يتضاغف
حجمها.
افرد العجينة وقسمها إلى  20قطعة .قم برق كل قطعة إلى أن تصبح رقيقة وبسماكة مناسبة وقم بلف
كل واحدة حول كل نصف اصبع نقانق .قم بالضغط جيدا بحيث تلتصق العجينة جيدا بالنقانق .دع
اللفائف تتخمر على صينية الفرن لمدة  30دقيقة تقريبا وقم بعد ذلك بدهن اللفائف بالبيض المخفوق
أو الماء .اخبز اللفائف في درجة حرارة  180درجة مئوية (استخدم وظيفة الهواء الساخن) ولمدة 15
دقيقة تقريبا حتى تكتسب اللون الذهبي وتصبح جاهزة لألكل.
مالحظة :يمكن للفائف أن تبقى صالحة لألكل لليوم التالي ،ولكن إذا كنت تريد تخزينها لفترة أطول،
أو كنت تريد استخدامها لعلب الطعام المدرسية ،فمن األفضل االحتفاظ بها في المجمدة.

side 3 af 5

علبة الطعام المدرسية البسيطة












side 4 af 5

 2شريحة من خبز الجاودار
مارجارين
 2شريحة من اللحوم الباردة االختيارية
 1جزرة
 1قطعة خيار
 1قطعة فليفلة
 1قطعة جبن مستطيلة وسهلة الذوبان )(Ostehaps
 1بسكويت األرز
خليط فاكهة مففة
شريحة تين مجفف

"خبز مستدير مصنوع من دقيق الحبوب الكاملة" مع الجبن وسجق الدجاج والطماطم
سوف تحتاج إلى:
تُصنَع كرات الخبز بالطريقة التالية:
 20غرام خميرة
 1ملعقة صغيرة من الملح
 4ديسيلتر من الدقيق الخشن
 1ديسيلتر من الشوفان
 4ديسيلتر من الماء البارد
يُمزَ ج الخليط – يُترك ليتخمر على
البارد لمدة  6إلى  12ساعة.اصنع
كرات الخبز وضعها في الفرن لمدة
 30دقيقة في درجة حرارة 200
درجة مئوية.

ادهن كرات الخبز بالزبدة
شرائح سجق دجاج
جبن
طماطم
ملح
يمكن إضافة ثوم مع ّمر أو خضار أخرى

خبز الجاودار مع كبد الدجاج المهروس والخيار
 خبز الجاودار
 الكبدة المهروسة
 شرائح الخيار

خبز الجاودار مع البيض والطماطم والجبن والبطاطا









side 5 af 5

خبز الجاودار
زبدة
بيض مسلوق
طماطم
بطاطا مسلوقة
جبنة موتزاريال أو فيتا
ملح/فلفل
مايونيز وثوم مع ّمر أو خضار
أخرى

