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Λύκειο Βουλιαγµένης
Λ. Καβουρίου & Έκτορος 16671
Βουλιαγµένη
Τηλ.: 2109670967 – 2109670968
Email: lykvouli@sch.gr
Διευθύντρια: κα Μανώλη Νίκη

Aξιότιµοι,
Στα πλαίσια του µαθητικού διαγωνισµού Διατροφικά Challenges 2020-2021,
το Γενικό Λύκειο Βουλιαγµένης συµµετέχει µε µια αµιγή οµάδα τριών (3)
µαθητριών της Α Λυκείου, τα ονόµατα των οποίων είναι:
1. Άννα Καρή
2. Μαρία -Ελένη Ζούµπου
3. Παναγιώτα Ιεροπούλου
µε παράλληλη δήλωση συµµετοχής στην ηλεκτρονική αίτηση που
προτείνεται στις αρχικές οδηγίες.
Οι τρεις µαθήτριες εργάσθηκαν οµαδικά µε σκοπό την επίτευξη του κοινού
στόχου που αφορά στη δηµιουργία και πρόταση ενός σνακ µε θρεπτικά
συστατικά, νόστιµoυ στη γεύση και αισθητικά όµορφου για να το προτείνουν
στους συµµαθητές/τριες του σχολείου του Γενικού Λυκείου Βουλιαγµένης.
Το αρχικό κίνητρο των µαθητριών για τη συµµετοχή τους στον διαγωνισµό
αφορά στην καλή σχέση τους µε τη δηµιουργική µαγειρική, στην ανάγκη
τους για καλής ποιότητας διατροφή καθηµερινά, καθώς και στο οµαδικό τους
πνεύµα.

Oι υπεύθυνοι Καθηγητές που λειτουργήσαν συµβουλευτικά καθ’ όλη τη
διάρκεια της προετοιµασίας είναι:
1. Κα Μανώλη Nίκη, Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Βουλιαγµένης,
Φιλόλογος ΜSc
2. Κος Tσινταβής Κωνσταντίνος, Χηµικος PhD
3. Kα Tαλιούρη Ειρήνη, Βιολόγος PhD
Η οµάδα είχε ορίσει εβδοµαδιαία συνάντηση µετά το τέλος των µαθηµάτων
µέσω της πλατφόρµας Webex.
Οι φάσεις προετοιµασίας της οµάδας ήταν οι παρακάτω:
1. Έγινε εµπλουτισµός από την οµάδα Καθηγητών σχετικά µε τις κατηγορίες
των θρεπτικών συστατικών, τη σηµασία τους και τις αναλογίες µε σκοπό
την υγεία και ανάπτυξη των εφήβων
2. Aκολούθησε εµπλουτισµένη συζήτηση για τα χαρακτηριστικά του σνακ
που θα µπορούσαν να φτιάξουν οι ίδιοι οι έφηβοι πριν ξεκινήσουν για το
σχολείο και στη συνέχεια έγινε έρευνα από τις µαθήτριες
3. 0ργανώθηκε ερωτηµατολόγιο που εστάλη στους συµµαθητές/τριες τους (Α
έως Γ Λυκείου) µε σκοπό την διερεύνηση των προτιµήσεων σε σνακ και
συνηθειών πρωινού και δεκατιανού των συµµαθητών τους, καθώς και τη
σύγκριση στην επιθυµία κατανάλωσης κατηγοριών τροφών.
4. Έγινε σχεδιασµός και διαχωρισµός των ρόλων στα µέλη της οµάδας για
την επιλογή των υλικών, την ποιότητα αυτών, την εκτέλεση των
προτεινόµενων συνταγών, την αισθητική παρουσίαση του σνακ, την
προβολή του.
5. Σε κάθε εβδοµαδιαία συνάντηση είχε οριστεί ένα θέµα που αφορούσε
αντίστοιχα: στην επιλογή των τροφών που θα αποτελούν το σνακ, στην

ποσότητα, στην προέλευση τους (Πχ ΠΟΠ προϊόντα) , στην ευκολία, στη
διαδικασία παρασκευής του, στο συνδυασµό των γεύσεων, στον τρόπο
µεταφοράς στο σχολείο µε σκοπό την κατανάλωση του.
6. Προσδιορίστηκε το πλαίσιο στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση του σνακ
και η οµάδα, τηρώντας όλες τις διαδικασίες ασφαλείας έναντι του Sars
Cov2 συναντήθηκε και προγραµµάτισε µια σειρά από φωτογραφίσεις στο
χώρο Ροµποτικής που διαθέτει το σχολείο µε τη βοήθεια της Διευθυντρίας
κας Μανώλη.
Στα πλαίσια της προετοιµασίας της οµάδας έγιναν δύο (2)
φορές σύνδεσεις µέσω Webex

διαφορετικές

µε δύο (2) Πτυχιούχους Διαιτολόγους κα

Σκληβάγκου Νάντια και Μορφιάδου Μαρίνα

που συνεργάζονται µε τον

φορέα του διαγωνισµού και προσέφεραν την πολύτιµη βοήθειά τους.
Ακολούθησε εµπλουτισµένη συζήτηση, ερωτήσεις και απορίες από τη µεριά
των µαθητριών, ενώ χρήσιµες και εύστοχες ήταν οι προτάσεις των
Διαιτολόγων που καθόρισαν τα τελικά χαρακτηριστικά και συστατικά του
προτεινόµενου σνακ.
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Υλικά
1. Μία Κυπριακή πίτα ως υδατανθρακας
2. Παστα: 50 γρ Κατικι Δοµοκού ως γαλακτοκοµικο , µία πρέζα ρίγανη
(ελληνικό βότανο), 1 κουτάλια της σούπας
έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
3. 4 Ντοµατίνια Σαντορίνης, ως λαχανικό
4. 1 φύλλο Βιολογικό Μαρούλι, ως λαχανικό
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5. 1 Βιολογικό Αυγό

Εκτέλεση
Αρχικά παίρνουµε την κυπριακή µας πίτα και την κόβουµε στην µέση.
Ξεκινάµε απλώνοντας την πάστα από κατίκι Δοµοκού, ρίγανη και ελαιόλαδο
σε µια εσωτερική µεριά της πίτας. Ύστερα παίρνουµε τη φέτα µαρουλιού και
αφού προηγουµένως την σκουπίσουµε µε χαρτί, ώστε να µην έχει υγρασία
την τοποθετούµε µέσα στην πίτα. Συνεχίζουµε µε στρώσεις από τα
ντοµατίνια Σαντορίνης, τα οποία κόβουµε στην µέση και τα τοποθετούµε
πάνω στο µαρούλι. Τελειώνουµε µε ένα βραστό αυγό (8 λεπτά βράσιµο), το
οποίο το κόβουµε και αυτό σε φέτες και το βάζουµε στην πίτα, πάνω από τις
στρώσεις µε τα ντοµατίνια. Διπλώνουµε την πίτα την και την απολαµβάνουµε
κρύα ή ζεστή.
Για την εύκολη µεταφορά του σνακ στο σχολείο, προτείνουµε την χρήση µιας
οικολογικής, καφέ σακούλας.

Λεζάντα που συνοδεύει την φωτογραφία :
Μια από τις αγαπηµένες µας ασχολίες κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων
είναι να περνάµε χρόνο στην αίθουσα ροµποτικής του σχολείου µας
συζητώντας και ερευνώντας. Πειραµατιζόµαστε και απολαµβάνουµε το
υγιεινό σνακ µας. Αυτός ήταν και ο σκοπός της φωτογραφίας, να
αποθανατίσει µια τόσο καθηµερινή µας πράξη.

Eπισυνάπτονται:
1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων των µαθητριών που συµµετέχουν

2. Η διαγωνιζόµενη φωτογραφία

