
Συνταγές μαγειρικής



Η συνταγή πρέπει να είναι γραμμένη σε κατευθυντικό λόγο. Στα κείμενα που περιέχουν οδηγίες ο 
αναγνώστης πρέπει να οδηγηθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και για αυτό ο λόγος πρέπει να είναι 
σαφής. 
Οι συνταγές μαγειρικής είναι χωρισμένες σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τα υλικά καθώς και 

την δοσολογία των υλικών αυτών. Επίσης το πρώτο μέρος μας πληροφορεί και για το είδος των υλικών. 
Το δεύτερο μέρος  είναι ή εκτέλεση της συνταγής. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει σαφείς και 
συγκεκριμένες οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε το φαγητό να μαγειρευτεί 
σωστά.





Μακαρόνια με κιμά

Για να μαγειρέψεις μακαρόνια με κιμά πρέπει πρώτα από όλα να έχεις  500 γραμμάρια μακαρόνια και 
500 γραμμάρια μοσχαρίσιος κιμά. Θα φροντίσεις να υπάρχουν 1 ποτηράκι του κρασιού λάδι, 2 κρεμμύδια 
ξερά τριμμένα και μαζί  1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε κύβους. Επίσης θέλεις 1 μεγάλο καρότο που και 
αυτό θα είναι κομμένο σε κύβους και 1 κιλό ντομάτες που θα  ξεφλουδίσεις και θα και θα χοντροκόψεις. 
Τέλος απαραίτητο είναι 1 ποτήρι του νερού χυμό ντομάτας και 1/2 ποτηράκι του κρασιού άσπρο κρασί. Μη 
ξεχάσεις να προμηθευτείς  ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι και φυσικά τυρί ρεγκάτο τριμμένο.

Όταν συγκεντρώσεις τα υλικά θα πρέπει να εκτελέσεις την συνταγή. Σε μια κατσαρόλα θα βάλεις τον 
κιμά με το λάδι και το κρεμμύδι, φρόντισε να τον ανακατεύεις συνέχεια για να μη σβολιάσει και στη 
συνέχεια να προσθέσεις την πιπεριά, το καρότο, το κρασί, ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Μετά πρέπει να ρίξεις 
τις ντομάτες και τον χυμό ντομάτας και να  προσθέσεις λίγο νερό και να αφήσεις τον κιμά να βράσει και να 
μείνει με τη σάλτσα του. Έπειτα να βράσεις τα μακαρόνια, να τα σουρώσεις και να τα βουτυρώσεις.  Τέλος 
να απλώσεις σε μια πιατέλα, διαδοχικά, λίγο τυρί ρεγκάτο, τα μακαρόνια, πάλι τυρί, τον κιμά με τη σάλτσα 
του και να  τελειώσεις με το τυρί.
Καλή όρεξη!



Μακαρόνια με κιμά

Εκτέλεση
Σε μια κατσαρόλα βάλτε τον κιμά με το λάδι και το κρεμμύδι, ανακατέψτε  τον συνέχεια για 

να μη σβολιάσει και προσθέστε την πιπεριά, το καρότο, το κρασί, ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. 
Μετά ρίξτε τις ντομάτες και τον χυμό ντομάτας, προσθέστε λίγο νερό και αφήστε τον κιμά να 
βράσει και να μείνει με τη σάλτσα του. Βράστε τα μακαρόνια, σουρώστε τα και βουτυρώστε
τα. Απλώστε σε μια πιατέλα, διαδοχικά, λίγο τυρί ρεγκάτο, τα μακαρόνια, πάλι τυρί, τον κιμά 
με τη σάλτσα του και τελειώστε με τυρί. 
Καλή όρεξη!





Ρολόι για φάγωμα

Ξέφυγε(Να ξεφύγουμε) από τα συνηθισμένα και ξύπνησέ τους(να τους ξυπνήσουμε) όλους 
με ένα ρολόι που... τρώγεται! Πρέπει πρώτα  να χρησιμοποιήσουμε ένα πιάτο για βάση του 
ρολογιού σου και μετά  να κόψουμε, με φορμάκια της κουζίνας σε διάφορα σχήματα, ψωμί 
του τοστ, τυρί, ζαμπόν –ακόμη και ομελέτα– και  να τα χρησιμοποιήσουμε ως αριθμούς του 
ρολογιού. Στη συνέχεια πρέπει  να κόψουμε καρότο για δείκτες και  να τους ρυθμίσουμε
στην ώρα που θέλουμε. 

Έτοιμο  να καταπλήξουμε(-ει) όσους βρεθούν στην κουζίνα μας!
Καλή όρεξη!

περιοδικό Kid's fun, τεύχος 4, Nοέμβ. 2001





● «που εύκολα καταλαβαίνει κανείς πόσο κοντά είναι οι δύο λαοί»

● «με αποτέλεσμα να μπορούν να τα τσιμπολογήσουν ακόμα και με το χέρι.»

με αποτέλεσμα να τρώει συνέχεια.

με αποτέλεσμα να αδυνατίσει.

που όλοι ενθουσιάστηκαν.

ώστε να μη μένει τίποτα από τα φαγητά του.





Γιάννη, επίλεξε από τον 
κατάλογο με τα γλυκά, 
παράγγειλε ό,τι προτιμάς, 
μπες στην κουζίνα και 
ανάλαβε πρωτοβουλία. Εγώ 
έχω δουλειά, το μαγαζί στα 
χέρια σου. Ορίστε,
παράλαβε και τα κλειδιά.

επίλεξε

παράγγειλε ανάλαβε

παράλαβε

ανάβαλε Αμάν, ρε Νίκο, με τα αστεία 
σου! Ανάβαλε τη δουλειά 
σου και φέρε μου
έναν μπακλαβά.





Οι διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων
Τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων χαρακτήριζε η λιτότητα.  Θεμέλιο τους ήταν η 

λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα»:.
Στη βάση της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων συναντούμε τα δημητριακά σιτάρι και μείγμα 

κριθαριού με σιτάρι, από το οποίο παρασκευαζόταν ο άρτος. Τα δημητριακά συνοδεύονταν συνήθως 
από λάχανα, κρεμμύδια, φακές και ρεβύθια. Η κατανάλωση κρέατος και θαλασσινών σχετιζόταν με την 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά και με το αν κατοικούσε στην πόλη, στην ύπαιθρο ή κοντά 
στη θάλασσα. Οι Έλληνες κατανάλωναν ιδιαιτέρως τα γαλακτοκομικά και κυρίως το τυρί. Το βούτυρο 
ήταν γνωστό, αλλά αντί αυτού γινόταν χρήση κυρίως του ελαιόλαδου. Το φαγητό συνόδευε κρασί 
(κόκκινο, λευκό ή ροζέ) αναμεμειγμένο με νερό.

Τα γεύματα ήταν τρία: το άριστον, το δείπνον και το δόρπον.  Οι αρχαίοι Έλληνες σπάνια 
χρησιμοποιούσαν στα τραπέζια τους μαχαίρια και πιρούνια. Χρήση κουταλιού μπορούσε να έχει κι
ένα κομμάτι από κόρα ψωμιού.  Συνήθως οι αρχαίοι έπαιρναν τα φαγητά με τα δάχτυλα, τα οποία 
αργότερα καθάριζαν με μια ειδική ζύμη ή ψίχα ψωμιού, αφού δε χρησιμοποιούσαν πετσέτες.

Τα φαγητά τα μαγείρευαν οι γυναίκες με τη βοήθεια των δούλων σε ειδικούς χώρους, αποκλειστικά 
στις αυλές και στον κήπο.
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