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Η αναγκαιότητα των 
snack  στην ζωή μας .

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται  από τους
γρήγορους  ρυθμούς  ζωής  ,  τον  συνεχή
βομβαρδισμό  πληροφοριών   και  την
ανακάλυψη  καινοτόμων  προϊόντων  για  την
διαβίωσή μας  στον  πλανήτη  Γη  ,  είναι
απαραίτητο να διατηρούμε το μυαλό μας και
το  σώμα  μας  υγιές  προκειμένου  να
ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες μιας μεγάλης
και κουραστικής ημέρας . Για να επιτευχθεί
αυτό ,  θα πρέπει  να αξιοποιήσουμε όλα τα
υλικά  αγαθά  που  μας  δίνονται  για  να
δημιουργήσουμε αυτό που θα μας ωθήσει να
παλέψουμε . Το μέσο αυτό είναι τα μικρά και
υγιεινά  γεύματα  ή  αλλιώς  snack που
καταναλώνονται   ενδιάμεσα  στα  βασικά
γεύματα  της  ημέρας  δίνοντάς  μας  ενέργεια
τόσο  σωματική  όσο  και  ψυχική  αλλά
ταυτόχρονα προσφέροντάς μας και  ποικίλες
βιταμίνες  οι  οποίες  προέρχονται  από  τα
θρεπτικά συστατικά που έχουμε επιλέξει .
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Not your usual chicken 
nuggets...
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά
Χρόνος ψησίματος: 30 λεπτά 
Συνολικά: 1 ώρα

Υλικά: 

 1 κουνουπίδι 
 1 μεγάλο αυγό 
 ½ τριμμένο κρεμμύδι
 ¼ της κούπα; τυρί cheddar τριμμένο 
 ¼  της  κούπας  τυρί  παρμεζάνα

τριμμένη 
 ¼ της κούπας αλεύρι 
 Αλάτι
 Πιπέρι
 Λάδι 
 Κέτσαπ (προαιρετικά)

Ο καθένας έχει  τη  δυνατότητα να επιλέξει
οποιοδήποτε  είδος  τυριού  και  αλευριού
επιθυμεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του και
αυτά που διαθέτει στο σπίτι του.

Πρώτο βήμα:
Προθερμαίνουμε  τον  φούρνο  στους  200
βαθμούς  Κελσίου  και  τοποθετούμε  μία
λαδόκολλα σε ένα ταψί.

νερό  σε  μία  κατσαρόλα,  το
τοποθετούμε  μέσα  και  το
αφήνουμε  να  βράσει  για  20
λεπτά έως ότου να μπορεί  να
τρυπηθεί εύκολα με το πιρούνι.

Τρίτο βήμα: 
Στραγγίζουμε το κουνουπίδι και
το  βάζουμε  στο  μπλέντερ  για
10 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει
μικρά  κομματάκια.  Στη
συνέχεια,  σε  μία  πετσέτα
βάζουμε  το  αλεσμένο
κουνουπίδι και το πιέζουμε για
να  βγουν  όλα  τα  υγρά.

 



Πέμπτο βήμα:
Σχηματίζουμε  με  τα  χέρια  μας  34
μπουκίτσες  από  το  μείγμα,  τις
τοποθετούμε  στο  ταψί  και  τις
αλείφουμε  με  λάδι.

Έκτο βήμα:
Βάζουμε  το  ταψί  στο  φούρνο,
αφήνουμε  για  20  λεπτά  μέχρι  να
πάρουν  ένα  ωραίο  χρώμα,
αναποδογυρίζουμε και τις αφήνουμε
για άλλα 10 λεπτά.

          

Τέταρτο Βήμα: 
Μέσα σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε
τα υλικά μας και ανακατεύουμε καλά
με μία μαρίζ  προκειμένου να γίνει
ένα ωραίο μείγμα. Αν αντιμετωπίζετε
δυσκολία  στην  ενοποίηση  των
υλικών  αφήστε  το  για  5  λεπτά  να
ξεκουραστεί.
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Θρεπτικά συστατικά: 
Ανά 6 cauliflower tots
Θερμίδες  95 kcal →
Λιπαρά: 6g
Κορεσμένα Λιπαρά: 2.1g
Υδατάνθρακες: 5.5 g
Φυτικές ίνες: 2.3 g
Σάκχαρα: 1.9 g
Πρωτεΐνες: 6.3 g

Αίτια  επιλογής  της  συγκεκριμένης
συνταγής:

Ως  έφηβοι  κι  εμείς  επιλέξαμε  αυτή  τη
συνταγή  γιατί  θεωρήσαμε  ότι  είναι  πολύ
εύκολη,  γρήγορη  και  υγιεινή.  Αρχικά,  ο
συνολικός  χρόνος  παρασκευής  της  είναι
μόνο  1  ώρα και  αν  σε  πολλούς  φαίνεται
αρκετή  ή  δεν  προλαβαίνουν  να  τη
φτιάξουν,  δίνεται  η  δυνατότητα
παρασκευής μέσα στο  Σαββατοκύριακο και
η  αποθήκευση  του προϊόντος  μέσα  σε
αεροστεγείς  σακούλες  τροφίμων,  στο
ψυγείο για 10 ολόκληρες μέρες. Αυτό μας
διευκολύνει καθώς οποιαδήποτε στιγμή της
ημέρας  μπορούμε  να  απολαύσουμε  αυτές
τις  μικρές  μπουκίτσες  αν  φυσικά  έχουμε
προνοήσει  για  την  παρασκευή  τους  την
ημέρα όπου ο ελεύθερος χρόνος μας είναι
αρκετός.  Επιπλέον,  δεν  πρέπει  να
παραλείψουμε το γεγονός ότι τα θρεπτικά
συστατικά  τους  ποικίλουν  και  όλα  όσα
περιλαμβάνονται  είναι  αρεστά  από  τα
παιδιά,  μικρά  και  μεγάλα  και  κυρίως  από
τους  εφήβους  που  θεωρούνται  πιο
ιδιότροποι.  Ευκαιρία  για  όσους
απεχθάνονται το κουνουπίδι να δοκιμάσουν
κάτι διαφορετικό και πρωτότυπο που ίσως
να  τους  αλλάξει  τη  γνώμη  για  αυτό  το
νόστιμο και πλούσιο σε βιταμίνες λαχανικό.
Έπειτα  από  έρευνα  που  πραγματοποίησε
μία  από  τις  διαγωνιζόμενες  ομάδες  (η
“Healthy  Λέσχη”),  μάθαμε  με  μεγάλη
έκπληξη  πως  οι  συμμαθητές  μας
συμπεριλαμβάνουν  με  ευχαρίστηση  στην
διατροφή  τους  λαχανικά  οπότε
αποφασίσαμε να διαλέξουμε αυτό το

παρεξηγημένο  υλικό  έτσι  ώστε  να
δείξουμε  στον  κόσμο  ότι  με  την
κατάλληλη  διαχείριση  μπορεί  να
δημιουργηθεί κάτι πολύ νόστιμο που
θα  διαλύσει  την  αρχική  μας
αντίληψη.  Τέλος,  είναι  πολύ
σημαντικό το γεγονός ότι η συνταγή
μας  επιτρέπει  να  χρησιμοποιήσουμε
ό,τι έχουμε στην κουζίνα μας και ό,τι
συμβαδίζει με το δικό μας προσωπικό
γούστο, από την επιλογή του τυριού
(παρμεζάνα,  φέτα,  cheddar,  gouda
κ.α.) έως την επιλογή του αλευριού
(ολικής,  αμυγδάλου  κ.α.)  ενώ  ως
συνοδευτικό  μπορούμε  να
συμπεριλάβουμε την κέτσαπ η οποία
έχει  χαμηλό  αριθμό  θερμίδων  και
κορεσμένων  λιπαρών  σε  σχέση  με
άλλες σάλτσες- dipping sauces. 



                                       Snack για όλη την παρέα!
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Χρόνος προετοιμασίας : 5 λεπτό
Χρόνος ψησίματος :  20 λεπτά
Συνολικά : 25 λεπτά 

Υλικά : 

 Φύλλα τορτίγιας 
 Ελαιόλαδο 
 Πάπρικα 
 Κάρι

Πρώτο βήμα : 
Προθερμαίνουμε  τον  φούρνο
βάζοντας  τον  στους
200c .Τοποθετούμε  τις  τορτίγιες
πάνω σε ένα ταψί  και  κόβουμε τις
τορτίγιες  στην  μέση  και  έπειτα  σε
μικρά κομματάκια 

          

Δεύτερο βήμα : 
Ρίχνουμε λαδί και τα μπαχαρικά της
επιλογής  μας  από  πάνω  από  τα
κομμάτια τορτίγιας .

          

Τρίτο βήμα : 
Βάζουμε  το  ταψί  στον  φούρνο  για
20 λεπτά . Έπειτα βγάζουμε το ταψί
τοποθετούμε  προσεκτικά  τα
κομμάτια τροτίγιας σε ένα πιάτο και
απολαμβάνουμε !

       

Amour pour les chips
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Αίτια  επιλογής  της  συγκεκριμένης
συνταγής:

Το  σνακ  αυτό  προσφέρει  πολλές
βιταμίνες , είναι γευστικό , αρέσει στα
παιδιά ,  η  εκτέλεση του είναι  εύκολη
και  γρήγορη,  μπορεί  να  αποθηκευτεί
με  διάφορους  τρόπους  όπως  ένα
σακουλάκι  ,  ταπεράκι  και  βαζάκι  με
αποτέλεσμα να μπορεί  να μεταφερθεί
με ευκολία στο σχολείο. Το άτομο θα
μπορεί να μοιραστεί το σνακ του και με
τους  φίλους  του  όταν  θα  έχουμε
απαλλαχτεί από την πανδημία αυτή και
να  απολαμβάνει  το  διάλειμμά του
ευχάριστα.  Επιπροσθέτως,  το  σνακ
αυτό  δεν  αποτελείται  από  κορεσμένα
λιπαρά  καθώς  δεν  χρησιμοποιήσαμε
επαναχρησιμοποιημένα  λάδια  όπως
παρατηρούμε  στα  έτοιμα,  του
εμπορίου.  Χρησιμοποιήσαμε  αρκετά
μπαχαρικά  που  ενδυναμώνουν  το
ανοσοποιητικό σύστημα μας , φρέσκο
ελαιόλαδο  και  λίγο  αλάτι  για  μια
υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.
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Δεύτερο βήμα :
Βάζουμε  όλα  τα  υλικά  εκτός  από  την
κουβερτούρα  στο  μπλέντερ  και  τα
χτυπάμε  πολύ  καλά  μέχρι  να
ομογενοποιηθεί  το  μείγμα

         
Τελικό βήμα : 
Σερβίρουμε σε 4 ποτήρια και προαιρετικά
πασπαλίζουμε τριμμένη κουβερτούρα από
πάνω από κάθε smoothie . 

            

Χρόνος προετοιμασίας : 1 λεπτό
Χρόνος εκτέλεσης : 4 λεπτά 
Συνολικά : 5 λεπτά 

Υλικά  (για  τέσσερα  ποτήρια
smoothie) : 

 4 μπανάνες ώριμες 
 400 γρ. γάλα 
 1 κ.γ κανέλα 
 1 κ.σ κακάο 
 4 κ.σ μέλι 
 4  σ.κ  κουβερτούρα  ,  τριμμένη

(προαιρετικά )

       

Πρώτο βήμα :
Κόβουμε  την  μπανάνα  σε  φέτες  έτσι
ώστε  να  είναι  πιο  εύκολη  η
ομογενοποίηση  του  μείγματος  μας
αργότερα .

              

Die Prinzessin des Herbstes
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Τρίτο βήμα : 
Αλείφουμε μια πλευρά από ένα κομμάτι
μπανάνας  με  φυστικοβούτυρο  και
έπειτα βάζουμε ένα κομμάτι μπανάνας
επάνω  σε  αυτό  που  αλείψαμε  το
φυστικοβούτυρο . 

          
Τέταρτο βήμα : 
Βουτάμε  την  μια  πλευρά  από  τα
Banana bites μας  στην  κουβερτούρα
και  τα  αφήνουμε  να  στεγνώσει  η
κουβερτούρα . Μετά από 2 λεπτά είναι
έτοιμα για απόλαυση !

         

Χρόνος προετοιμασίας : 5 λεπτό
Χρόνος εκτέλεσης : 5 λεπτά 
Συνολικά : 10 λεπτά 

Υλικά : 

  Μπανάνες ώριμες 
 Φυστικοβούτυρο 
 Κουβερτούρα 
 Οδοντογλυφίδες

Πρώτο βήμα :
Κόβουμε  τις  μπανάνες  σε  μικρά
κομματάκια 

           
Δεύτερο βήμα : 
Λιώνουμε  την  κουβερτούρα  σε  Μπεν
Μαρί . 

Prepare for trouble but make 
it double!
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Αίτια  επιλογής  της  συγκεκριμένης
συνταγής:

Μετά από μια συζήτηση που κάναμε
με τους συμμαθητές μας καταλήξαμε
στο συμπέρασμα ότι όλη η σκέψη και
η  ενέργεια  που  βάλαμε  για  την
επιλογή  της  συνταγής  ήταν  περιττή
καθώς  το  βασικό  μας  προϊόν  ήταν
ακριβώς  μπροστά  στα  μάτια  μας.
Μιλάμε  φυσικά  για  την  αρχόντισσα
των  φρούτων,  την  θεϊκή  μπανάνα.
Αποφασίσαμε λοιπόν να συνδυάσουμε
τα δύο καλύτερα υλικά που υπάρχουν
στον  πλανήτη  προκειμένου  να
δημιουργήσουμε  έναν  εύγευστο  και
απολαυστικό  συνδυασμό.  Μπανάνα
και φυσικά σοκολάτα Όσον αφορά τα
banana bites, τα αίτια επιλογής αυτής
της συνταγής είναι προφανή. Από πού
να  ξεκινήσουμε?!  Συνδυάζουν  τρεις
απλές  και  συνάμα  καταπληκτικές
γεύσεις  που  σε  γεμίζουν  με  κάθε
μπουκιά. 

Η  σοκολάτα  υγείας  μας  δίνει
ενέργεια  ,  βιταμίνες  Α  και  Ε  ,
ιχνοστοιχεία  μαγνησίου,  ασβεστίου
και σιδήρου ενώ το φυστικοβούτυρο
μας  προσφέρει  πρωτεΐνες  ζωτικής
σημασίας  για  την  κυτταρική
λειτουργία και επιδιόρθωση , για την
ανάπτυξη των μυών αλλά και για την
αποκατάσταση  τους.  Επίσης
προσφέρει και αυτό κάλιο όπως και η
μπανάνα

Το  φυστικοβούτυρο  αποτελεί  ένα
προϊόν που προσφέρει ενέργεια ενώ
ακόμα  και  σε  μικρή  ποσότητα
καταφέρνει  να  μας  κρατήσει  σε
εγρήγορση,  βοηθώντας  τόσο  το
μυαλό όσο και το σώμα. Ταυτόχρονα
δεν  μπορούσαμε  να  παραλείψουμε
το  banana  smoothie  από το  μενού
μας, ένα αγαπημένο snack όλων των
παιδιών. Γρήγορο, εύκολο και πολύ
θρεπτικό. Μας δίνεται η δυνατότητα
να  αξιοποιήσουμε  ό,τι  υλικά
διαθέτουμε στην κουζίνα μας ενώ η
αποθήκευσή του μας λύνει τα χέρια.
Σε  ένα  μπουκάλι,  στο  ψυγείο  και
κρατάει  για  αρκετές  μέρες
διευκολύνοντάς  μας  καθώς
οποιαδήποτε  στιγμή  της  ημέρας
μπορούμε   να  το  καταναλώσουμε.
Στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο
σπίτι, ΠΑΝΤΟΥ!



                                                                                    « Η ευτυχία βρίσκεται και στα πιο απλά πράγματα 
                                                            στη ζωή , η μαγειρική είναι ένα από αυτά »        

.                  

Κέφη Αθανασία
Κουτσογάκης Γεώργιος
Κοτζαμπόπουλος Αλέξης
Κοτζαμποπούλου Μυρτώ 
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Ελπίζουμε οι ιδέες μας να σας κίνησαν το
ενδιαφέρον  ,  ευχαριστούμε  πολύ  που
αφιερώσατε  χρόνο  και  παρακολουθήσατε
την παρουσίαση μας . Ήταν μια ευχάριστη
εμπειρία  μέσα από την  οποία καταφέραμε
να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα και
να  ξεχαστούμε  για  λίγο  από  όλα  τα
προβλήματα που έχει επιφέρει η πανδημία .
Η  επιλογή  διεξαγωγής  αυτού  του
διαγωνισμού  τη  συγκεκριμένη  χρονική
περίοδο  ήταν  λυτρωτική  και  συγχρόνως
ιδανική  για  τη  συμμετοχή  παιδιών  με
ποικίλα και διαφορετικά ενδιαφέροντα.

Σας ευχαριστούμε πολύ!
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