
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Με νόστιµα υγιεινά φαγητά που µαγειρέψαµε και 

δοκιµάσαµε στο νηπιαγωγείο µας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολική χρονιά 2006-2007 

 



        Νηπιαγωγείο  Τερπνής 

 Γράµµα για τους γονείς  

 

Αγαπητοί γονείς  

 

 

� Από την ∆ευτέρα  15 Ιανουαρίου 2007 ξεκίνησε στο νηπιαγωγείο 

µας το πρόγραµµα Μαγειρικής στα πλαίσια του προγράµµατος της 

Υγιεινής  ∆ιατροφής. Μ` αυτό το γράµµα θέλουµε να σας 

εξηγήσουµε τι, γιατί και πώς γίνεται όταν µαγειρεύουµε στο 

σχολείο και να ζητήσουµε τις δικές σας ιδέες-προτάσεις ώστε να 

έχουµε τα καλύτερα δυνατά οφέλη για τα παιδιά σας. 

� Μία φορά την εβδοµάδα, δηλαδή κάθε ∆ευτέρα θα µαγειρεύουµε 

στην κουζίνα του νηπιαγωγείου µας. Στο πρόγραµµα αυτό 

συµµετέχουν τα παιδιά και των δύο τµηµάτων (ολοήµερο και 

κλασικό).  

� Κάθε φορά θα µαγειρεύουν 6 παιδιά και µία δασκάλα ενώ τα 

υπόλοιπα παιδιά θα ακολουθούν κανονικά το πρόγραµµά τους µε 

την άλλη δασκάλα.. 

� Οι συνταγές που έχουµε επιλέξει είναι απλές, γρήγορες και θα 

χρησιµοποιούµε µόνο   καλής ποιότητας υλικά. 

� Οι ποσότητες που θα µαγειρεύουµε θα είναι µικρές, θα φτάνει 

δηλαδή το φαγητό για να δοκιµάσουν όλα τα παιδιά από λίγο. 

Εσείς βεβαίως θα συνεχίσετε να βάζετε στα παιδιά σας και τη 

∆ευτέρα το κανονικό τους πρωινό, απλά θα ξέρετε ότι µπορεί και 

να µην το φάνε όλο γιατί θα έχουν φάει και από το φαγητό του 

σχολείου. 

� Αφού φάνε όλοι και τακτοποιηθούν τα πιάτα και ό,τι 

χρησιµοποιήθηκε στην κουζίνα, τα παιδιά που µαγείρεψαν θα 

µιλάνε για τις εµπειρίες τους στα υπόλοιπα. 

�  Η συνταγή γράφεται την ίδια ή την επόµενη µέρα µε συµµετοχή 

όλων των παιδιών. Στο τέλος της χρονιάς κάθε παιδί θα πάρει ένα 

µικρό βιβλιαράκι που θα περιέχει όλες τις συνταγές. 

� Τα χρήµατα για τα υλικά είναι από αυτά που είχατε δώσει στην 

αρχή της χρονιάς. Σε περίπτωση που χρειαστούµε και άλλα θα σας 

ενηµερώσουµε. Μερικές φορές µπορείτε να στέλνετε και εσείς 

υλικά στο σχολείο, όπως έχουν κιόλας κάνει ορισµένοι γονείς. 

Τι κερδίζουν όµως τα παιδιά µε το µαγείρεµα στο σχολείο; 

1. Μαθαίνουν πολλά σηµαντικά πράγµατα για το τι είναι η υγιεινή 

διατροφή. Ποια είναι τα διάφορα στοιχεία που περιέχονται στις 

τροφές (υδατάνθρακες, βιταµίνες, φυτικές ίνες, ασβέστιο, σίδηρο 



κλπ.), σε ποιες οµάδες χωρίζονται τα τρόφιµα (φρούτα, λαχανικά, 

ζυµαρικά, γαλακτοκοµικά, κρεατικά κλπ.), ποιος είναι ο σωστός 

συνδυασµός των τροφών ώστε να είναι ωφέλιµα και όχι βλαβερά 

για τον οργανισµό µας καθώς και ποιος είναι ο σωστός τρόπος 

µαγειρέµατος για να µην καταστρέφονται τα πολύτιµα στοιχεία 

που περιέχουν οι τροφές. Βεβαίως τα παιδιά δεν µπορούν ακόµα 

να καταλάβουν πολλά πράγµατα αλλά µια πρώτη επαφή µε το 

θέµα αυτό είναι πολύ χρήσιµη για όλη την υπόλοιπη ζωή τους  αν 

φυσικά και εσείς στο σπίτι συνεχίσετε να φροντίζετε όχι µόνο να 

µην ξεχάσουν τι µαθαίνουν στο σχολείο αλλά και να τους δίνετε 

καθώς µεγαλώνουν τη δυνατότητα να τρώνε σωστά και υγιεινά. Αν 

χρειαστείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το θέµα της 

διατροφής των παιδιών µπορούµε να σας βοηθήσουµε δίνοντάς 

σας έντυπο υλικό.  

2. Γράφοντας  και διαβάζοντας τις συνταγές εξασκούνται µε 

ευχάριστο τρόπο στο διάβασµα και στο γράψιµο  χωρίς αυτό να 

αποτελεί καθήκον ή υποχρεωτικό µάθηµα όπως στο δηµοτικό 

σχολείο. 

3. Υπολογίζοντας τις ποσότητες για την κάθε συνταγή και µετρώντας 

και ξαναµετρώντας για να βγει σωστό και νόστιµο το φαγητό, στην 

πραγµατικότητα εξασκούνται χωρίς να το καταλάβουν στα 

µαθηµατικά! 

4. Κόβοντας, ανακατεύοντας, ζυµώνοντας τα υλικά και 

τακτοποιώντας τα κουζινικά εξασκούνται στο συντονισµό µατιού 

– χεριού,  και γυµνάζουν τους λεπτούς µυς των δακτύλων τους. 

5. Η αυτοπεποίθηση των παιδιών  µεγαλώνει καθώς ασχολούνται 

µε επιτυχία µε δουλειές των µεγάλων. Νοιώθουν χρήσιµα και 

ικανά και όχι πια µικρά και ανήµπορα µωρά. Αυτό τους κάνει να 

θέλουν να αποδείξουν ότι µπορούν να τα καταφέρουν και σε 

άλλους τοµείς όπως για παράδειγµα να διαβάζουν, να γράφουν, να 

ντύνονται µόνα τους, να δένουν τα κορδόνια των παπουτσιών τους, 

να συµµαζεύουν το δωµάτιό τους, αρκεί να τους δίνουµε βέβαια 

και µεις οι µεγάλοι τον χρόνο,  τα κίνητρα και την επιβράβευση για 

να τα κάνουν όλα αυτά….  

6. Μαθαίνουν να δοκιµάζουν καινούριες γεύσεις στο φαγητό. 

Τουλάχιστον πείθονται ότι ένα φαγητό µπορεί να είναι νόστιµο 

ακόµα κι αν δεν φαίνεται ωραίο ή γευστικό από τις µέχρι τώρα 

εµπειρίες τους. Αυτό αν καλλιεργηθεί και στο σπίτι θα ωφελήσει 

σίγουρα όλα εκείνα τα  παιδιά που έχουν περιορισµένο διατροφικό 

µενού. 

 

Οι νηπιαγωγοί 

 



 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 

Υλικά 
 

1 κούπα βούτυρο 
4 αυγά 
1/2 ποτήρι γάλα 
1 κούπα µέλι  
3 +1/2 κούπες αλεύρι 
1 µπέικιν πάουντερ 
1 κούπα καρύδια ψιλοκοµµένα 
Σταφίδες 
1 κουταλάκι του γλυκού 
κανέλογαρύφαλλα σε σκόνη 
Ξύσµα 2 πορτοκαλιών 
 
Για το άσπρο γλάσο µε το οποίο 
γράφουµε πάνω στη βασιλόπιτα 2007 
χτυπάµε χυµό λεµονιού µε άχνη 
ζάχαρη. 
 

Εκτέλεση 
Χτυπάµε µε τη σειρά όλα τα υλικά στο 

µίξερ και αφού γίνει η ζύµη την 
βάζουµε σε ταψί και ψήνουµε για 

45΄περίπου στους 180°C. 
 

ΚΟΣΑΦ` (έτσι λέγεται στην Τερπνή η 
κοµπόστα) 

Υλικά 
Μήλα  
Πορτοκάλια 
Ξεραµένα δαµάσκηνα, βερίκοκα, 
ροδάκινα  
Μέλι  
Σταφίδες 
κανέλα 

Εκτέλεση 
Ψιλοκόβουµε τα φρούτα και τα 
βράζουµε όλα τα υλικά εκτός από την 
κανέλα σε µία κατσαρόλα µε νερό 
µέχρι να µαλακώσουν. Στο τέλος 
προσθέτουµε την κανέλα και το µέλι. 

ΛΕΜΟΝΑ∆Α 
Υλικά 

Για µια κανάτα νερό 
4 κουταλιές σούπας µέλι 
2 λεµόνια 

Εκτέλεση 
Στύβουµε τα λεµόνια και τα ρίχνουµε 
µέσα στην κανάτα µε το νερό. 
Προσθέτουµε το µέλι και 
ανακατεύουµε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΛΥΒΟΖΟΥΜΟ 
Υλικά 

Βρασµένο σιτάρι µε το νερό του 
Σουσάµι 
Καρύδια ψιλοκοµµένα 
Ξεραµένα δαµάσκηνα 
Μέλι  
Σταφίδες 
κανέλα 

Εκτέλεση 
προσθέτουµε όλα τα υλικά µέσα στο 
σιτάρι και βράζουµε για 5 λεπτά. 



 
 

 
ΡΙΓΑΝΟΨΩΜΟ 

 
Υλικά 

Ψωµί 
Λάδι 
Ρίγανη 
αλάτι 

 
Εκτέλεση 

Κόβουµε το ψωµί σε φέτες. Βάζουµε 
λάδι πάνω στο ψωµί. Μετά ρίχνουµε 
αλάτι και ρίγανη. 

 
 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΜΠΑΝΑΝΑ 
 

Υλικά 
1 Λίτρο γάλα 
2 µπανάνες 
2 κουταλιές κακάο 
µέλι 

 
Εκτέλεση 

Χτυπάµε λίγο γάλα, το µέλι και τις 
µπανάνες στο multi. Προσθέτουµε το 
υπόλοιπο γάλα και ανακατεύουµε. 

 

 
ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΚΥ∆ΩΝΙ 

Υλικά 
Κυδώνια 
Μέλι 

 
Εκτέλεση 

Βράζουµε τα καθαρισµένα και 
κοµµένα σε κοµµατάκια κυδώνια 
µέχρι να λιώσουν και να γίνουν 
µαρµελάδα. Σβήνοντας τη φωτιά 
προσθέτουµε όσο µέλι µας αρέσει 

 
ΨΩΜΙ ΜΕ ΓΑΛΟΤΥΡΙ 

 
Υλικά 

Ψωµί 
Γιαούρτι 
τυρί 

 
Εκτέλεση 

Κόβουµε το ψωµί σε φέτες. 
Ανακατεύουµε το γιαούρτι µε το 
τριµµένο τυρί και αλείφουµε µε το 
µείγµα το ψωµί. 

ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ 
 

Υλικά 
Πορτοκάλια 
Μήλα 
Μανταρίνια 
Μέλι µε νερό 
Κανέλα 
Χυµό πορτοκαλιού 

 
Εκτέλεση 

Κόβουµε τα φρούτα σε κοµµατάκια. 
Τα βάζουµε σε σαλατιέρα. Ρίχνουµε 
και τα υπόλοιπα υλικά και 
ανακατεύουµε. 

 
 
 
 
 

ΤΟΣΤ 
 

Υλικά 
Ψωµί 
Κασέρι 
βούτυρο 

 
Εκτέλεση 

Ανάµεσα σε δυο φέτες ψωµί 
βάζουµε κασέρι. Αλείφουµε εξωτερικά 
τις φέτες µε βούτυρο και ψήνουµε 
στην τοστιέρα. 

 
 
 
 
                               



 
 

ΜΗΛΑ ΜΕ ΜΕΛΙ 
Υλικά 

µήλα 
Μέλι  
Κανέλα  

Εκτέλεση 
Κόβουµε σε φέτες τα µήλα και τα 
περιχύνουµε µε µέλι και κανέλα                              

ΜΟΥΣΛΙ 
 

Υλικά 
Γάλα 
Αµύγδαλα, καρύδια ψιλοκοµµένα 
Μήλα, µπανάνες σε µικρά κοµµατάκια 
Σταφίδες  
Μέλι  
 

Εκτέλεση 
Βάζουµε σε ένα µπολ το γάλα και 
προσθέτουµε τα υπόλοιπα υλικά. 
Αφήνουµε 5 λεπτά να µαλακώσουν 
και σερβίρουµε. 

 

ΠΑΓΩΤΟ ΒΕΡΙΚΟΚΟ 
Υλικά 

Βερίκοκα  ψιλοκοµµένα 
Κρέµα γάλακτος 
Γιαούρτι στραγγιστό  
µέλι 
 

Εκτέλεση 
Χτυπάµε την κρέµα γάλακτος στο 
µίξερ να πήξει και προσθέτουµε τα 
υπόλοιπα υλικά. Αφήνουµε 2-3 ώρες 
στην κατάψυξη να πήξει το παγωτό. 

ΤΑΧΙΝΟΨΩΜΟ 
Υλικά 

Ψωµί 
Ταχίνι 
Μέλι  
Σουσάµι 

Εκτέλεση 
Ανακατεύουµε το µέλι και το ταχίνι σε 

ίσες ποσότητες. Στη συνέχεια 
ρίχνουµε στο µείγµα λίγο σουσάµι και 

αλείφουµε σε φέτες ψωµιού. 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
Υλικά 

Αυγά  
Γάλα  
Αλεύρι 
Αλάτι  

Εκτέλεση 
ζυµώνουµε όλα τα υλικά µαζί και 
ανοίγουµε φύλλα. Αφού στεγνώσουν 
λίγο τα κόβουµε σε µικρές λωρίδες. 
Μπορούµε να τα µαγειρέψουµε 
αµέσως ή να τα αφήσουµε να 
στεγνώσουν καλά και να τα 
µαγειρέψουµε µετά από καιρό. 

 
 
 
 

Καλή σας επιτυχία 
και καλή όρεξη ! 

 
 

 


