
Κέικ οκολάηας α λα 1η Γσμμαζίοσ  

σζηαηικά : 

 180 γν. βμύηονμ αγειάδαξ ζε θύβμοξ 

 230 γν. δάπανε  

 3 αογά 

 1 θμοηαιάθη ημο γιοθμύ  μπείθηκ πάμοκηεν 

 180 γν. γάια πιήνεξ  + 1 ½ θμοηαιάθη ηεξ ζμύπαξ πιηανό 

 30 γν. θόκε θαθάμ  

Οδηγίες : 

Χηοπάμε ζημκ θάδμ ημο μίλεν με ημ ζύνμα ημ βμύηονμ με ηε δάπανε έςξ όημο αθναηέρμοκ. 

Πνμζζέημομε έκα-έκα ηα αογά, ζοκεπίδμκηαξ ημ πηύπεμα. Κμζθηκίδμομε ημ αιεύνη μαδί με ημ 

μπέηθηκ πάμοκηεν θαη ηα πνμζζέημομε ζημ μείγμα ακαθαηεύμκηαξ με μηα ζπάημοια. Γκζςμαηώκμομε  

θαη ηα 180 γν. Γάια. ηε ζοκέπεηα  πνμζενμαίκμομε ημ θμύνκμ ζημοξ 160μ  C. Ρίπκμομε  ημ μηζό 

μείγμα ζ'έκα άιιμ μπόι, όπμο πνμζζέημομε ημ θαθάμ θμζθηκηζμέκμ μαδί με ηε 1 ½ θμοηαιηά δεζηό 

γάια θαη ακαθαηεύμομε. Βμοηονώκμομε θαη αιεονώκμομε μηα μαθνόζηεκε θόνμα ημο θέηθ 25π11εθ. 

Ρίπκμομε εκαιιάλ ζηε θόνμα θμοηαιηέξ θαη από ηα 2 μείγμαηα θαη ρήκμομε γηα 50-60 ιεπηά. 

Βγάδμομε ημ θέηθ, ημ αθήκμομε γηα 5 ιεπηά μέζα ζηε θόνμα θαη ημ λεθμνμάνμομε.  

Καιή ζαξ επηηοπία !                                                                             Γιώργος ηραηηγάκης, Α3  

Γ Ρ Ι Φ Ο Ι … 
Βάιε έκακ ηοπαίμ ανηζμό ζημ κμο ζμο από ημ 1 ςξ ημ 9 

-δηπιαζίαζε ημκ 

-πνόζζεζε 58 

-αθαίνεζε ηα μηζά 

-Από ημκ ανηζμό αοηό πμο έπεηξ αθαίνεζε  ημκ ανηζμό πμο είπεξ βάιεη ζηεκ ανπή 

-ίγμονα ζα βνείξ 29!!! 

Έπμομε 3 δηαθόπηεξ από ημοξ μπμίμοξ ζέιμομε κα δμύμε πμημξ ακάβεη ημ θςξ ζημ μπάκημ. ημ 

μπάκημ μπμνμύμε  κα μπμύμε μόκμ μηα θμνά θαη ε πόνηα είκαη θιεηζηή. Λμηπόκ πμημξ δηαθόπηεξ 

ακηηζημηπεί  ζημ μπάκημ; 

(Η ιύζε ζημ επόμεκμ ηεύπμξ)                                                            Μαριηίμα Γιαμμοπούλοσ 
1. -Πώξ ιέγεηαη ε γοκαίθα ημο Σζάνμο; 

    -Σζάνα 

    -Καη ε θόνε ημο; 

    -Σζαηζάνα 

2. - Πώξ ιέγεηαη αιιηώξ ημ ζαμπμοάκ Wash n’ go; 

    - Πιύξ θαη ηζαθίξ 

3. Ση είπε μ θαθέξ ζηε δάπανε; 

    -Ρακηεβμύ ζημ μπνίθη                      Αμοιρίδης Γιάμμης ,Α3 
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