
Διατροφή - Η τροφή στην τέχνη
ΣΤ 1 & ΣΤ2

 ( σχολικό έτος 2017-18)
Δασκάλες

Ζεληλίδου Καλλιόπη &  Ρουσάκη Σουλτάνα



1ο  πρωινό
   
 * 1 κουπάκι γιαούρτι ή  1 ποτήρι γάλα,
 *  3 κουταλιές της σούπας  νιφάδες 

βρώμης 
 * 1 κουταλιά  της σούπας   αμύγδαλα ή 

καρύδια 
• 1 κουταλιά σούπας σταφίδες ή  

αποξηραμένα κράνα (κράμπερι), 
• 1 κουταλιά σούπας  ηλιόσπορους 

και  κολοκυθόσπορους.
• 1 κουταλιά μέλι

       Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και 
τρώμε μασώντας καλά την κάθε 
μπουκιά μας.

        



2ο  πρωινό
     1  ποτήρι γάλα   με   

παξιμάδια  ή  φέτα  
ψωμιού ολικής αλέσεως  
στα οποία αλείφουμε:

     Ταχίνι ολικής αλέσεως  
(στο οποίο έχουμε βάλει 
μέλι και το ανακατέψαμε 
καλά ) 

      ή
     βούτυρο  αγελαδινό  με  

μέλι 
      ή
     βούτυρο αγελαδινό με 

μαρμελάδα σπιτική 
      







Δεκατιανό με φρούτα 



   
 *   Τα φρούτα  πρέπει να είναι πάντα 
    της εποχή  γιατί  είναι  πιο υγιεινά  
      και  πλούσια σε βιταμίνες.
  *  Δεν ξεχνάμε να τα πλύνουμε πολύ    

καλά 



Σαλάτα 
• Καρότο τριμμένο στο ρεντέ
• Λάχανο ψιλοκομμένο
• Ηλιόσπορους 
• Κολοκυθόσπορους
• Καρύδια
• Κράνπερι
• Αλάτι,
•  Λάδι
•  Χυμό λεμονιού ή ξίδι 

βαλσάμικο

     Ανακατεύουμε όλα τα υλικά 
καλά και απολαμβάνουμε 
τη σαλάτα μας.









                Ρόφημα σοκολάτας
      ΥΛΙΚΑ
       2 κουταλάκια γλυκού κακάο
       1-2 κουταλάκια του γλυκού  
           καστανή ζάχαρη
      1  φλιτζάνι νερό
           λίγη  κουβερτούρα
      1  κουταλιά σαντιγί
      
      ΕΚΤΈΛΕΣΗ
      Σε χλιαρό νερό ρίχνουμε το κακάο και τη 

ζάχαρη  ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί 
το κακάο το αφήνουμε να ψηθεί. Όταν   
φουσκώσει ο κατεβάζουμε από το μάτι της 
κουζίνας ,ρίχνουμε την κουβερτούρα και 
ανακατεύουμε καλά για να λειώσει. Το 
βάζουμε στο φλιτζάνι  με μια μεγάλη 
κουταλιά της σούπας σαντιγί !

 

     



          Κερκέλια
 ( ποντιακά νηστίσιμα κουλουράκια)

  Υλικά
• .1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
•  1/2  του φλιτζανιού καλαμποκέλαιο
•  1 φλιτζάνι ζάχαρη 
•  1  και 1/2 φλιτζάνια νερό χλιαρό
•  50 γραμ. νωπή μαγιά ( ή 2 φακελ. ξηρή)
•  1 κουταλ. του γλυκού κανέλα (προαιρετικά)

Εκτέλεση
Διαλύουμε  την μαγιά σε χλιαρό νερό (αν είναι η 
νωπή, αν είναι η ξηρή τη σκορπίζουμε πάνω στο 
αλεύρι).Ανακατεύουμε όλα τα υλικά  καλά και
 τα ζυμώνουμε. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή 
και να πλάθεται, αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο 
νερό ή  αλεύρι . Παίρνουμε λίγη  ζύμη και 
πλάθουμε κορδονάκια, τα κάνουμε κυκλάκια 
 ή  σαλιγκαράκια τα τοποθετούμε σε λαδωμένο 
ταψί και τα ψήνουμε στου 180ο  έως να ροδο-        
κοκκινίσουν ( περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα) 

Υ.Γ. Μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τη συνταγή 
βάζοντας σταφίδες ή καρύδια ή σουσάμι. Αν 
θέλετε αντί για ζάχαρη βάλτε  μισό  φλιτζάνι μέλι.

αλάτι
καλαμποκέλαιο

αλεύρι

ζάχαρη

μαγιά

κανέλα



   Παγωτό
Υλικά

  Μία φυτική σαντιγί   βέλτσιτα
  (θα τη βρούμε στα ψυγεία των
 σούπερ μάρκετ σε πράσινη  και
  χάρτινη συσκευασία)

  Ένα κουτί γάλα ζαχαρούχο

  Ένα μικρό κουτί εβαπορέ

 Κουβερτούρα τριμμένη   ή  σταγόνες   
κουβερτούρας  ή  γεμιστά μπισκότα 
σοκολάτας

Εκτέλεση
Χτυπάμε τη σαντιγί στο μίξερ για να γίνει 
αφράτη, προσθέτουμε το εβαπορέ , το 
ζαχαρούχο και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα 
το χτύπημα. Τέλος ρίχνουμε την τριμμένη 
κουβερτούρα ή τα μπισκότα (σπασμένα με 
το χέρι σε μικρά κομμάτια) και 
ανακατεύουμε . Βάζουμε το μείγμα στην 
κατάψυξη για να παγώσει.







Η τροφή στην τέχνη.
Ξένοι και Έλληνες

ζωγράφοι



ARCIMBOLDO   Giuseppe 
Η άνοιξη                                 Το καλοκαίρι             



ARCIMBOLDO  Giuseppe
Το φθινόπωρο                     Ο χειμώνας



ARCIMBOLDO
Giuseppe
(άνθη, φρούτα και 
λαχανικά, ο χρόνος)



ΑΕΡΤΣΕΝ ΠΙΕΤΕΡ (Η γη)



NTA VINTSI 
 ( Ο μυστικός δείπνος)



ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ
 (Οι πατατοφάγοι)



CEZANNE  ψωμί και αυγά           PICASSO   ψωμί και φρούτα                   



GOGEN                              ARNI MATIS
        (τραπέζι με φρούτα)              (τραπέζι  με φρούτα)



Βασιλείου Σπύρος                       Σάμιος Παύλος
  (σαρακοστιανό τραπέζι )                            (τραπέζι  με φρούτα)



ΦΑΣΙΑΝΟΣ                    ΓΥΖΗΣ
     (καρπούζι)                            (φρούτα) 



ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ(Οι 4 εποχές)



ΘΕΟΦΙΛΟΣ ( Ο φούρνος)



                             Τοπία από 
           φρούτα & λαχανικά
       του Βρετανού φωτογράφου
                

         Carl Warner



Αερόστατα από φρούτα, μούρα και λαχανικά, δέντρα από 
μπρόκολο, πέτρες από πατάτες, κάμποι  από καλαμπόκια , 

αγγουράκια, κολοκυθάκια, χωριό από τυρί και καμπαναριό από 
καρότο, κάρο από  ζυμαρικά και φρούτα, δρόμος από όσπρια.



Δέντρα από μπρόκολο με φρούτα από μπιζέλια, δρόμος από 
κύμινο, γρασίδι από φρέσκα μυρωδικά, βουνά από ψωμί και 

σύννεφα από κουνουπίδι



Δέντρα από φύλλα μαρουλιού, πέτρες από 
γλυκοπατάτες, πρασινάδα από μυρωδικά, γκρεμός από 

ψωμί, ουρανός από κόκκινο λάχανο.



              Τα παιδιά της 
                   ΣΤ

γίνονται καλλιτέχνες 
κατασκευάζουν

 μοτίβα  και τοπία
 από  φρούτα , λαχανικά, 

& μπαχαρικά             
       

 



Βάιο  Καλλιώτη  &  Διαμαντή Κάγκαλη
(τοπίο  από ψωμί,  γιαούρτι και λαχανικά)



Σμαράγδα Δρίτσα           Χελιδόνης Αλέξανδρος
(δεινόσαυρος με μπαχαρικά)          (περιστέρι μπαχαρικά και  μυρωδικά)



Μητρόπουλος  Θεόδωρος                      Τυρακίδη Μυρτώ                           
(μοτίβα  από φρούτα και λαχανικά)



Αθανασία Κουρούπη & Μαριλού Γκουρλίτσα 
( λιμπελούλα με φρούτα και καρότα)



Ξένια Γεροντίδου, Μαρία Κανάκη, Βασιλική ,Μπίρου
 ( τοπίο με λαχανιά)


