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Άρης
Είναι πολύ 

νόστιμη.



Βασιλική
Η δυνατή κάμπια



Ο κήπος της Βικτωρίας
Βικτωρία

Ο αυγοπόντικας



Γιώργος Λ.

Γιαουρτοπαγωτό
Μου άρεσε 

πολύ!



Γιώργος Γ.



Η φρουτοπαρέα και ο αυγοπόντικαςΔημήτρης Ζ.

Ήταν νόστιμη και 
δροσίζεται ο λαιμός μου 
και δε με πόνεσε η κοιλιά 
μου γιατί δεν είναι σαν τη 
σοκολάτα που άμα φας 
πολλές πονάει η κοιλιά. 
Λυπάμαι που τα έφαγα 
όμως τώρα γιατί χάλασε η 
εργασία μου αλλά την έχω 
φωτογραφία.



Δημήτρης Ξ. Αστεράκι club



Κατερίνα



Κωνσταντίνος



Λευτέρης
Κουλουράκια με καρότο και σπανάκι Είναι πολύ 

ωραία, μου 

άρεσαν πολύ και 

θέλω να τα 

ξανακάνουμε.



Μαρία Ναταλία

Χριστουγεννιάτικη πανδαισία γεύσεων

Έφαγα το μισό πιάτο που 
δημιουργήσαμε μαζί με τη 
μαμά και ήτανε πολύ 
νόστιμο, γιατί μόνη μου 
διάλεξα τα υλικά, που 
ήθελα να βάλουμε για τη 
δημιουργία της συνταγής.



Μαρία



Μαρίνος

Σπιτικά cookies μπανάνας



Παντελής

Cupcakes

Cupcakes για τη νύχτα που θα φέρει το δωράκι ο Άγιος

Βασίλης. Tα βάζουμε κάτω απ’ το δέντρο με ένα ποτήρι 

γάλα για να τον κεράσουμε και μετά πάμε για ύπνο 

πλένοντάς καλά τα δοντάκια μας!!

Υλικά - Εκτέλεση

Σε ένα μπλέντερ ρίχνουμε 100 γραμ. ζάχαρη,  100 γραμ. 

βούτυρο που χτυπάμε καλά, προσθέτουμε δύο αυγά 

ξανά χτυπάμε, 100 γραμ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο 

του και μία βανίλια. Χτυπάμε καλά και βάζουμε τη ζύμη 

σε μικρά φορμάκια.

Τα γεμίζουμε μέχρι επάνω και προσθέτουμε λίγη μερέντα 

ή καλύτερα ταχινοπραλίνα ψήνουμε στο φούρνο για 10 

λεπτά στους 180-200 βαθμούς.



Πελαγία

Γεμιστά αυγά - κοτοπουλάκια

Μου αρέσει να το 

φτιάχνω, αλλά όχι 

να το πολύ τρώω 

επειδή δεν μου 

αρέσουν πολύ τα 

αυγά.



Πέτρος

Η λουλουδοσαλάτα



Σάββας
Είχε μέσα τα αγαπημένα 
μου φρούτα και μου 
φάνηκαν τέλεια ειδικά τα 
δελφίνια και τα χταπόδια.



Σταύρος Τα δοκίμασα αλλά δεν μου 
άρεσε πολύ το 
φυστικοβούτυρο! Μόνο 
τα κράνμπερι, οι ξηροί 
καρποί και η μπανάνα μου 
άρεσαν!



Στέλιος

Πίκι ο κλόουν



Χρύσα

Αυγουλάκια κοτοπουλάκια και 
αυγουλάκι γουρουνάκι Μου άρεσε πολύ, 

θέλω να 
ξαναφτιάξουμε 
πάλι.



Αγάπη
Φρουτοσουβλάκια

Μου άρεσε πολύ!

Υλικά

Μήλο

Μπανάνα

Αχλάδι

Ακτινίδιο

Μανταρίνι

Πορτοκάλι



Άρης

Δημήτρης Ξ.



Βικτωρία

Δημήτρης Ζ.



Κατερίνα

Δημήτρης Ξ.



Κατερίνα

Σταύρος



Κουλουράκια με καρότο και σπανάκι ( η συνταγή μου)

1)Φαντασία – 4

2)Δημιουργικότητα – 5

3)Νοστιμιά – 5

4)Εποχικά και τοπικά υλικά – 5

5)Λιγότερο έτοιμα ή επεξεργασμένα τρόφιμα – 5

6)Λιγότερη σπατάλη τροφίμων – 5

Λουλουδοσαλάτα

1)Φαντασία – 5

2)Δημιουργικότητα – 5

3)Νοστιμιά – 3

4)Εποχικά και τοπικά υλικά – 5

5)Λιγότερο έτοιμα ή επεξεργασμένα τρόφιμα – 5

6)Λιγότερη σπατάλη τροφίμων – 5

κριτής: Λευτέρης

Λευτέρης

Πέτρος



Μαρία Ναταλία

Μαρίνος



Λευτέρης

Πελαγία Μαρία



Κωνσταντίνος

Σάββας



Σταύρος

Πελαγία



Στέλιος

Βικτωρία



Χρύσα

Σάββας



Με ένα πιάτο γεμάτο υγεία 

για τον εαυτό μας και τον περιβάλλον!


