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3 Φεβξνπαξίνπ 2021
Πξνο: Γνλείο Λπθνπνύισλ
Αγαπεηνί γνλείο ,
Απηό ην Σάββαην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθέληξσζήο καο, ηα Λπθόπνπια ζα θάλνπλ ηξνύθεο
καδί κε ηνπο βαζκνθόξνπο. Θα δνπιεύνπλ όινη καδί αιιά ν θαζέλαο από ηελ θνπδίλα ηνπ
ζπηηηνύ ηνπ.
Γη απηό ην ιόγν ζα ρξεηαζηνύκε θαη ηε δηθή ζαο βνήζεηα. Πην θάησ ζα βξείηε ηα πιηθά θαη ζθεύε
πνπ ζα ρξεηαζηνύκε, θαζώο θαη ηε ζπληαγή, γηα λα γλσξίδεηε θαη εζείο ηη ζα θάλνπκε.
Η ζπληαγή είλαη εύθνιε θαη γξήγνξε γηα λα κπνξέζνπλ όια ηα ιπθόπνπια λα ηελ πινπνηήζνπλ
κε αζθάιεηα θαη θπζηθά λα δηαζθεδάζνπλ.
Τλικά που θα χρειαζηούμε:
 Μπηζθόηα Oreo 2 ζπζθεπαζίεο (300gr πεξίπνπ)
 150-200 γξακκάξηα ηπξί θξέκα ηύπνπ Philadelphia
 Τξνύθα ζνθνιάηαο
 Φάξηηλα θνξκάθηα γηα ηξνύθεο
κεύη που θα χρειαζηούμε:
 Γνπδί θαη γνπδνρέξη ή ελαιιαθηηθά 2 ζαθνύιεο πνπ θιείλνπλ αεξνζηεγώο (zip lock bags)
 1 κεζαίν θαη 1 κεγάιν κπνι γηα αλάκεημε πιηθώλ
 1 μύιηλε ζπάηνπια / θνπηάια
 1 πιάζηε
Διαδικαζία:
1. Αλνίγσ ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ κπηζθόησλ θαη ηα βάδσ ζηε ζαθνύια. Κιείλσ ηε ζαθνύια
θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πιάζηε, θηππώ κέρξη λα γίλνπλ ζθόλε.
2. Σην κεγάιν κπνι βάδσ ηα δηαιπκέλα κπηζθόηα θαη πξνζζέησ ην ηπξί θξέκα θαη
αλακεηγλύσ κε ηε βνήζεηα ηεο μύιηλεο θνπηάιαο
3. Όηαλ ην κείγκα αλακεηρζεί θαιά, πηάλνπκε ιίγν κείγκα θαη ην πιάζνπκε ζε κπαιίηζεο θαη
ην βάδνπκε ζηα θαξκάθηα.
4. Γηα γαξλίξηζκα βάδνπκε ηξνύθα ζνθνιάηαο.
Παξαθαινύκε όπσο, είζηε θνληά ζηα παηδηά ζαο γηαηί κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ ηε βνήζεηα ζαο
θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ζα ζξπκκαηίδνπλ ηα κπηζθόηα ή/θαη θαηά ην αλαθάηεκα ηνπ κείγκαηνο.
Λπθόπνπια πνπ είλαη αδέξθηα κπνξνύλ λα κπνπλ από κία ζπζθεπή, καδί, γηα επθνιία.
Δπίζεο ζαο παξαθαινύκε όπσο καο ζηείιεηε θσηνγξαθίεο ζην email ηεο Αγέιεο καο
91ageli@gmail.com , κε ηα παηδηά ζαο θαη ηηο ηξνύθεο ηνπο. Σην email βάιηε ζέκα ην
νλνκαηεπώλπκν ησλ παηδηώλ ζαο.
Ιζηνζειίδα: http://www.91scouts.org

Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν: scouts91@cytanet.com.cy
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Σαο επραξηζηνύκε θαη πεξηκέλνπκε όια ηα παηδηά γηα λα πεξάζνπκε έλα σξαίν απόγεπκα.
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