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IKONLAR

Tarif, vanilya veya muz aromalı 
pediatrik beslenme ürünü 
kullanılarak hazırlanabilir.   

Tarif, vanilya, çilek veya muz 
aromalı pediatrik beslenme 
ürünü kullanılarak hazırlanabilir.  

Tatlı

Tuzlu

Ekşi

Hazırlama Süresi

Tarifin kaç kişilik olduğu

Tarifin 1 porsiyonunda 
pediatrik beslenme 
ürününden faydalanma

Tarif vanilya aromalı 
beslenme ürünü kullanılarak 
hazırlanabilir.  

Gluten içermez

/?



Sevmediği yiyecekleri sevdiği 
yiyeceklerle verin. Örneğin yumurtalı 

ekmek yapın ve içine tarçın ekleyin. İlla 
yumurtayı alışılmış pişirme yöntemleri 
ile pişirmek zorunda değilsiniz. Değişik 

tarifler yaratabilirsiniz.

DeGiSik TariFLer 
Leziz Yiyecekler
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yemekler



YumurtalI

     
  Ekmek
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B vitamini ve karbonhidrat yönünden zengin, eşsiz 
tadıyla ayrı bir lezzet kazanan klasik bir tarif!

20 dk 4 Kişilik Tatlı Vanilya Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

İçindekiler
1 şişe (220 ml) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü
2 adet yumurta
1 çorba kaşığı (18 gr) şeker
1 çay kaşığı (2.5 gr) tarçın
4 dilim tam tahıl ekmeği
1 çorba kaşığı (15 ml) tereyağı

Hazırlanışı
Orta boylarda bir kasede şeker, yumurta, tarçın ve  
pediatrik beslenme ürününü birlikte karıştırın.
Ekmeği yumurta karışımıyla ıslatın, yumuşayana   
kadar bekleyin.
Tereyağını büyük bir tavaya alıp, düşük ateşle   
eritmeye başlayın. Daha sonra orta ateşte   
eritmeye devam edin.
Ekmekleri tavaya yerleştirin ve her iki tarafınıda   
yaklaşık 2 dakika boyunca kızartın.*

* Kaynatmak veya aşırı kızartmak  
  besinlerden bazılarını etkileyebilir.Öneri

Bal veya taze 
meyveler ilave 
edebilirsiniz.



Vanilya AromalI

     
   yulaf ezmesi 



/1

Güne canlı başlamak çocukların tüm gününü etkiler. 
Çocuğunuzun kocaman bir güne taptaze başlaması 
için mükemmel bir yulaf ezmesi!

15 dk 1 Kişilik Tatlı Vanilya Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

İçindekiler
1 şişe (220 ml) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü
1 çay bardağı (50 gr) yulaf ezmesi
Yarım su bardağı (100 ml) tam yağlı süt

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir tencerede karıştırın.
Karışımı, istenen kıvama gelene kadar 5-10 dakika  
boyunca ara sıra karıştırarak düşük ısıda yavaş yavaş  
ısıtın.
Karışımın kaynamamasına dikkat edin.*
Daha fazla tat için bir miktar şeker ya da bal ilave edin.  
Daha katı bir yulaf ezmesi için daha az süt kullanın.

* Kaynatmak besinlerden   
  bazılarını etkileyebilir.Öneri

Çocuğunuzun sevdiği 
taze meyveler ekleyerek 
yulaf ezmesini 
tatlandırabilirsiniz.

9



     E
V YAPIMI

   P
atates PUresi



Geleneksel klasik bir lezzet.

İçindekiler
1 şişe (220 ml) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü
2 adet orta boy (270 gr) pişmiş patates
İnce kıyılmış yeşil soğan ya da taze soğan
Yarım çay kaşığı (2.3 gr) tuz

Hazırlanışı
Patatesler ezilerek püre haline getirilir ve içerisine  
yavaş yavaş vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü  
eklenir.
Taze soğan ve tuz ilave edilerek karıştırılır.
Garnitür olarak servis edilmeye hazır hale gelir.

Öneri
İyi pişmiş kıyma, mısır, 2 kepçe patates 
püresi, salça veya ketçap ile kendi 
tariflerinizi yaratabilirsiniz.
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20 dk 2 Kişilik Vanilya Gluten

İçermez
Tuzlu Pediatrik 

Beslenme 
Ürünü

1/2



  EN
 KIRMIZI

       C
ORBA



Yaz aylarında hem hazırlaması kolay, hem de gerçek 
bir domates çorbası lezzeti yakalayabileceğiniz bir 
seçenek...

İçindekiler
220 ml (1 şişe) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü
1 adet (100 gr) domates
½ adet (50 gr) salatalık
¼ adet (10 gr) kırmızı biber
1-2 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı (5 gr) zeytinyağı
1 tatlı kaşığı (5 gr) tuz

Hazırlanışı
Domates ve salatalığı soyup, küp küp doğrayın.
Kırmızı biberin tohumlarını çıkarıp küp küp doğrayın.  
Maydonozu ince kıyın.
Karışımın 1 yemek kaşığını kenara ayırın, kalanına tuz  
ve zeytinyağını ilave edip blendrize edin.
Geniş bir kaba alıp üzerine 1 şişe (220 ml) pediatrik  
beslenme ürününü ilave edin.
Karıştırıp buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra  
servis kasesine alın, üzerine ayırdığınız malzemeyi koyup  
servis yapın.

Öneri
Şekerli tat yerine, tuzlu tercih eden bireyler için, hiçbir 
şeker tadı hissetmeksizin rahatlıkla tüketilebilir.
Çiğ sebze yerine, sebzeleri pişirin. Pişirme işlemi 
sonrasında, karışımın ılımasını bekleyin daha sonra 1 şişe 
(220 ml) pediatrik beslenme ürünü ilave edebilirsiniz.
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/2
30 dk 2 Kişilik Tuzlu Vanilya Gluten

İçermez
Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

1/2



Çocuklar için hazırlanmış olan bu 
tarifleri mutfakta çocuğunuzla birlikte 
yaptığınızda mutfak daha da eğlenceli 
olacaktır. Böylelikle hem çocuğunuz 

eğlenir hem de kendi hazırladığı tatlıları 
yeme isteği artar!

tatlilari birlikte
hazirlayin



Ta
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TATLILAR



    M
EYVELI VE

  VANILYALI TATLI



Antioksidan bakımından zengin böğürtlenlerin 
hücre hasarlarına karşı koruma görevi vardır.

İçindekiler
1 şişe (220 ml) soğutulmuş vanilya aromalı pediatrik 
beslenme ürünü
Yarım su bardağı (80 gr) böğürtlen
Yarım su bardağı (80 gr) doğranmış elma
Yarım büyük muz
Buz parçaları

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderda yüksek hızda yumuşayana 
kadar karıştırın.
Bardaklara koyup servis yapın.

Öneri Bal ilave edebilirsiniz.
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10 dk 3 Kişilik Tatlı Gluten 

İçermez
Vanilya ve

Muz
Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

1/3



MOZAIK PASTA



/5

Çocuklarınızın çok sevdiği bisküvili mozaik pasta 
oldukça pratik ve lezzetli bir pasta tarifidir.

5 dk
Servis süresi: 

2-3 saat

5 Kişilik Tatlı Vanilya ve
Muz

Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

İçindekiler
1 şişe (220 ml) soğutulmuş vanilya aromalı pediatrik 
beslenme ürünü
2 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı bal
250 gr petibör bisküvi
Limon rendesi
3 yemek kaşığı kakao

Hazırlanışı
Bisküvileri fazla ufalamadan kırın.
Margarini bir tavada eritin.
Eriyen margarini, pediatrik beslenme ürününü kakaoyu ve 
balı bisküvilerin üzerine ekleyin.
Daha sonra karışımı iyice karıştırın ve karışımı streç film  
arasına boşaltarak elinizle rulo şekli verin (uzun ince  
kaba yerleştirerek daha düzgün şekil verebilirsiniz).
Servis etmeden önce buzlukta 2-3 saat kadar   
dinlenmeye bırakın.

Öneri

19

İsteğe göre ceviz veya fındık da 
kullanılabilir.

1/5



Dondurma



Lezzetli olduğu kadar besleyicidir. Çocuklar için günlük 
alınan kalsiyum miktarının yaklaşık %10’unu çilekli 
dondurmadan rahatlıkla sağlayabilirsiniz.

İçindekiler
2 şişe (2×220 ml) çilek aromalı pediatrik beslenme ürünü
2 su bardağı (500 gr) sade yoğurt
12 adet çilek
Dondurma kabı ve çubuk

Hazırlanışı
Pediatrik beslenme ürünü, yoğurdu ve 6 adet çileği mikser 
yardımıyla karıştırın.
Geri kalan çileği ikiye bölüp, dondurma kabının köşelerine 
yerleştirin.
Daha sonra karışımı dondurma kaplarının içine dökün.
Çubukları dondurma kaplarının ortalarına gelecek  
şekilde yerleştirin.
Hazırlanan dondurma karışımlarını donana kadar   
buzlukta bekletin.

Öneri Farklı meyveler kullanarak dondurmanızı 
çeşitlendirebilirsiniz.
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10 dk 

Servis süresi: 
2-3 saat

4 Kişilik Tatlı Gluten
İçermez

Çilek, Vanilya, 
Muz

Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

1/4



HazIr Muhallebi



/3

Evinizde çocuklarınız için kolayca hazırlayabileceğiniz 
muzlu muhallebi hem çok besleyici hem de çok 
lezzetli bir tatlı olacaktır.

30 dk 3 Kişilik Tatlı Çilek, Vanilya, 
Muz

Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

İçindekiler
1 çay bardağı muz aromalı pediatrik beslenme ürünü
1 paket hazır muhallebi tozu paketi
Doğranmış 1 adet muz, isteğe göre farklı meyvelerde 
kullanılabilir

Hazırlanışı
Muhallebi tozu paketini büyük ölçülü bir sürahiye   
boşaltın.
300 ml işaretine kadar kaynar su ilave edin.
Bir çatalla topaksız krema elde edene kadar hızlıca  
karıştırmaya devam edin.
Biraz ılıdıktan sonra pediatrik beslenme ürünü ve   
doğranmış muzu ekleyin.

Öneri Henüz sıcakken servis edebilirsiniz veya 
soğuk servis için soğumasını bekleyin.
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MEYVELI YOGURT



Meyveli yoğurda hayır demeyen çocuklar için  
özel bir seçenek...

İçindekiler
1 şişe (220 ml) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü

1 kutu meyveli yoğurt (çilek, kayısı...)

Hazırlanışı
Pediatrik beslenme ürünü ve meyveli yoğurdu iyice  
karıştırın ve servis yapın.
Meyve parçaları ile farklı şekillerde de sunabilirsiniz.

Öneri Bisküvi parçalarını karışımın içine 
ekleyebilirsiniz.
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5 dk

/2
2 Kişilik Tatlı Çilek, Vanilya, 

Muz
Gluten

İçermez
Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

1/2



LIM
ON PELTESI



Limon aromasını ve bir miktar ekşi tadı seven 
çocuklar için uygun bir seçenek...

İçindekiler
1 şişe (220 ml) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü
2 adet (180 gr) limon
1 su bardağı (200 gr) toz şeker
2 yemek kaşığı (20 gr) mısır nişastası

Hazırlanışı
Limonların kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın.
Toz şeker, su, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğunu  
bir kaba koyup karıştırın.
Nişasta suyla eritilmeli daha sonra karışıma   
eklenmelidir. Karışımı pişirin.
Ilımaya bırakın.
Ilıyan karışıma 1 şişe (220 ml) pediatrik beslenme ürünü  
ilave edip iyice karıştırın.
Soğuk olarak servis yapın.

Öneri Bisküvi parçalarını karışımın içine 
ekleyebilirsiniz.
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20 dk
Servis süresi: 

1 saat

/2
2 Kişilik Ekşi Vanilya Gluten

İçermez
Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

1/2



İçecekleri çocuğunuza değişik tat, 
kıvam ve renkte sunun!

iceceklerinize 
renk katin
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ICECEKLER



Ahududulu Muzlu

     
     ICecek



Çocuklar için klasik bir lezzet

İçindekiler
1 şişe (220 ml) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü
Yarım su bardağı (62 gr) donmuş şekersiz ahududu
1 adet küçük muz

Hazırlanışı
Tüm malzemeler blender’da yüksek hızda yumuşayana  
kadar karıştırılır.
Bardaklara koyularak servis edilir.

Öneri Farklı meyvelerle de deneyebilirsiniz.
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5 dk

/1
1 Kişilik Tatlı Çilek, Vanilya, 

Muz
Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

Gluten
İçermez



Meyve Puresi

     
  icecegi



Bu meyve püresi içeceği, çocuğunuzun günlük 
aktivitelerinde performansını arttırmaya yardımcı 
olacak özel besinleri içerdiğinden kahvaltıları için 
harikulade bir içecektir.

İçindekiler
1 şişe (220 ml) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü
Bir avuç dolusu çilek
1 yemek kaşığı çilekli ya da vanilyalı dondurma
1 yemek kaşığı sade ya da çilek aromalı yoğurt

Hazırlanışı
Çilekleri yıkayın.
Tüm malzemeleri bir miksere koyun ve karıştırın.
Bir bardağa boşaltıp, servis edin.

Öneri
Besin değerleri ve vitamin içeriği açısından 
güçlü ve sağlıklı karışımlardan biri olan, 
içinde taze pancar, havuç ve elma bulunan 
meyve püresini de deneyebilirsiniz.
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5 dk

/1
1 Kişilik Tatlı Çilek, Vanilya, 

Muz
Pediatrik 
Beslenme 

Ürünü

Gluten
İçermez



SOGUK KAHVE



Okul çağı bireylerde, ara öğün alternatifi olarak içimi 
son derece lezzetli, keyifli bir seçenek...

İçindekiler
1 şişe (220 ml) vanilya aromalı pediatrik beslenme ürünü
½ çay kaşığı (2.5 gr) rendelenmiş limon kabuğu
½ çay kaşığı (1.25 gr) toz zencefil
1 çay kaşığı (2.5 gr) tarçın
1 tatlı kaşığı (5 gr) nescafe
1 tatlı kaşığı (5 gr) şeker

Hazırlanışı
1 şişe (220 ml) pediatrik beslenme ürünü içine, tüm  
malzemeleri ilave edin, karıştırın.
Buzdolabında yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra  
servis edin.

Öneri
Hazırlarken özellikle önerilen zencefil miktarının 
üzerine çıkmayın, aksi takdirde tüketimi zor, acı 
bir lezzet haline gelebilir. Doktorunuz çiğ sebze 
ve meyve tüketiminizde sakınca görüyorsa, limon 
kabuğu eklemeyerek tarifi uygulayabilirsiniz.

10 dk
Servis süresi: 

30 dk

/1
1 Kişilik Tatlı Vanilya Pediatrik 

Beslenme 
Ürünü

Gluten
İçermez
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