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ΣΕΛΙΔΑ 1 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
Ε΄ & ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 

 

Προγραμματίζοντας τα ρομπότ στα εργαστήρια 
εκπαιδευτικής ρομποτικής με τον κ. Γιάννη Καρούντζο! 

Εκπαιδευτική Ρομποτική 

ΑΣΠΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

   Στο άρθρο αυτό θα σας παρουσιάσουμε … την 
εκπαιδευτική ρομποτική, STEM και γιατί εμάς τους 
μαθητές μας ενδιαφέρει τόσο.  

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες στον κόσμο 
αξιοποιούν την εκπαιδευτική ρομποτική στη ζωή τους, 
ακόμα και για να σώσουν ζωές ανθρώπων και για 
απασχόληση μικρών παιδιών. 

Συχνά αναφέρεται και ως STEM όπου 
περιλαμβάνει: Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, 
Πληροφορική-Τεχνολογία και Μηχανική. 

Λόγοι για τους οποίους οι μαθητές πρέπει να 
ασχοληθούν με την εκπαιδευτική ρομποτική: 

 Δημιουργική Σκέψη: Η εκπαιδευτική 
ρομποτική καλλιεργεί τη σκέψη και τη 
φαντασία των παιδιών. 

 Επιμονή και Υπομονή: Τα παιδιά πρέπει να 
περιμένουν να μάθουν την εκπαιδευτική 
ρομποτική και μετά να φτιάχνουν απαιτητικές 
και υψηλού επιπέδου κατασκευές και ποτέ να 
μην αφήσουν το όνειρό τους! 

 Ομαδική εργασία: Στα μαθήματα ρομποτικής 
που παρακολουθούμε φέτος οι μαθητές της 
Δημητσάνας στο Διασυνεδριακό Κέντρο 
καλούμαστε σε ομάδες να φτιάξουμε μία 
μακέτα με θέμα αγροτική παραγωγή. Για να 
γίνει αυτό πρέπει όλοι να συνεργαστούμε και 
να λειτουργήσουμε σαν ομάδα. 

 Διασκέδαση: Όλα τα παιδιά διασκεδάζουμε με 
αυτά που μας    μαθαίνει ο κύριος Γιάννης, γι’ 
αυτό όλοι φεύγοντας είμαστε με το χαμόγελο 
στα χείλη! 

 
Εκπαιδευτική ρομποτική στο Διασυνεδριακό Κέντρο Δημητσάνας 

Ρομποτική στην πράξη 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΦΩΤΗΣ & ΜΠΕΡΛΙΝΤ 

Σήμερα θα σας περιγράψουμε ένα τριαξονικό 
φορτηγό-ρομπότ.  

Το φορτηγό περιέχει 6 ρόδες, τρεις άξονες, lego
τουβλάκια, έναν κινητήρα, ηλεκτρονικά μάτια και
ιμάντες. 

Για να συναρμολογήσουμε το ρομπότ κολλάμε τα 
τουβλάκια, βάζουμε τους άξονες, τις ρόδες και τον 
κινητήρα.  

Τέλος με ένα tablet στο οποίο έχουμε 
εγκαταστήσει την εφαρμογή χειριζόμαστε το ρομπότ. 
 

 
Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 

Δημητσάνας πηγαίνουμε στο Διασυνεδριακό 
κέντρο της περιοχής κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. 
Εκεί παρακολουθούμε μαθήματα ρομποτικής, 
παίζουμε και διασκεδάζουμε! 
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ΣΕΛΙΔΑ 2 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟ 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων πήραμε συνέντευξη από τον κ. Γιάννη Καρούντζο,  
Διευθυντή του Δ.Σ. Βυτίνας και δάσκαλό μας στα σεμινάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής. 
 

 
 

1. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την εκπαιδευτική ρομποτική; 

Η ενασχόλησή μου με τη ρομποτική προέκυψε μέσα από το σχολείο. Με μια ομάδα μαθητών συμμετείχαμε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Αθήνα με ένα έργο που σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε μόνοι μας για πρώτη φορά. Η διαδικασία της 
προετοιμασίας αλλά και του διαγωνισμού μας ενθουσίασε τόσο, που συνεχίσαμε από τότε να το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι μια ενδιαφέρουσα 
δραστηριότητα που μπορούν να την ακολουθήσουν όλα τα παιδιά. 
 

2. Γιατί θεωρείτε ότι μπήκε η ρομποτική στη ζωή μας; Είναι σημαντική κατά τη γνώμη σας για τον άνθρωπο; 

Η ρομποτική είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης. Και τα δύο προσπαθούν να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη 
και πιο ασφαλή. Όταν πετυχαίνει τον σκοπό της προς όφελος του ανθρώπου, αλλά και της προστασίας της φύσης γενικότερα, τότε είναι 
σημαντικό να υπάρχει. 

 
3. Πώς μπορεί ένα ρομπότ να βοηθήσει τον άνθρωπο; Θα μπουν τα ρομπότ στη ζωή μας; 

Ένα ρομπότ μπορεί να αναλάβει να κάνει μια δύσκολη δουλειά που για τον άνθρωπο θεωρείται επικίνδυνη ή ακατόρθωτη. Για παράδειγμα, 
χωρίς τα ρομπότ δεν θα είχαμε ποτέ ανακαλύψει τη Σελήνη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Άρη βρίσκονται αυτόματα οχήματα που τον 
εξερευνούν. Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούν. Το ίδιο συμβαίνει και στα βάθη 
του ωκεανού ή κοντά στα ηφαίστεια που ο άνθρωπος θέλει να εξερευνήσει καλύτερα. Επίσης, τα ρομπότ και τα αυτόματα συστήματα 
μπορούν να κάνουν τη δουλειά μας πολύ πιο γρήγορα και ακούραστα. Έτσι, ήδη έχουν πάρει τη θέση εργαζομένων στα εργοστάσια και σε 
δουλειές που απαιτείται ταχύτητα και ασφάλεια θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στο μέλλον. 

 
4. Γιατί θεωρείτε ότι η ρομποτική και το STEM μπήκαν στα σχολεία ως θεματική των εργαστηρίων δεξιοτήτων; 

Με την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο σχολείο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν την ικανότητά τους να βρίσκουν λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από 
κατασκευές, να καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συμμαθητές τους, να γίνονται καινοτόμοι, να 
προγραμματίζουν και πολλές άλλες ψηφιακές δεξιότητες που για τη σύγχρονη εποχή θεωρούνται σημαντικές. Εκτός από τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που προσφέρει, η εκπαιδευτική ρομποτική είναι, επίσης, αρκετά ψυχαγωγική και αρέσει πολύ στα παιδιά. Έτσι κάνει τα σχολεία 
μικρά εργαστήρια που οι μαθητές περνούν ευχάριστο και δημιουργικό χρόνο.  

 
5. Εσείς με ποιον τρόπο εξειδικευτήκατε στην εκπαιδευτική ρομποτική, ώστε να μας μεταδίδετε όλες αυτές τις γνώσεις; 

Προσωπικά πάντα μου άρεσαν οι κατασκευές και οι επισκευές. Επιπλέον, η τεχνολογία μου προκαλούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσα από 
τη συμμετοχή του σχολείου στους διαγωνισμούς το ενδιαφέρον μου αυτό ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο και απέκτησα σημαντική εμπειρία. 
Όμως, η εμπειρία αν και πολύ χρήσιμη δεν είναι αρκετή. Έτσι παρακολούθησα ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για την πληροφορική, το STEM
και την εκπαιδευτική ρομποτική από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επιπλέον, συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την 
εκπαιδευτική ρομποτική του διαστήματος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) που βρίσκεται στο Βέλγιο. Εκεί είδα από 
κοντά διαστημικά ρόβερ και τεράστια διαστημόπλοια. Ακόμη, πριν λίγα χρόνια ταξίδεψα στη Γενεύη και συμμετείχα σε ένα εντυπωσιακό 
πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας (CERN) για την εκπαίδευση δασκάλων σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας 
και εκπαίδευση STEM. Συνεχίζω να παρακολουθώ κάθε χρόνο διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης για διάφορα συστήματα εκπαιδευτικής 
ρομποτικής, για μικρότερα και για μεγαλύτερα παιδιά. 

 

  



15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  / /         / /  ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΟΙ ΦΩΝΕΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

ΣΕΛΙΔΑ 3 

 

Δημητσάνα: Ένας από τους  καλύτερους 
χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας 

 

Κι άλλα έθιμα και 
παραδόσεις! 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

Από τη γιορτή του Αγίου Φιλίππου και μετά 
αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων που κρατά 
40 μέρες. Την παραμονή των Χριστουγέννων 
αρχίζουν οι προετοιμασίες. Στη Θεσσαλία τα 
παιδιά το απόγευμα λένε τα κάλαντα. Αντί για 
χρήματα του δίνουν καρύδια, φρούτα και κάλιαντα. 
Τα κάλιαντα είναι πολύ γλυκά κόλλυβα. Την 
παραμονή οι άνθρωποι εξομολογούνται και οι 
«εχθροί» φιλιώνουν. Τα Χριστούγεννα σημαίνουν 
χαρά. Από νωρίς το πρωί οι άνθρωποι πηγαίνουν 
στην εκκλησία και σαν γυρίσουν σπίτι τους, τρώνε 
γλυκά και νόστιμα φαγητά. Πολύ ανοίγουν τα 
βαρέλια τους με το νέο κρασί.  

Στην Πελοπόννησο τα Χριστούγεννα κάνουν 
καρυδοκουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, οι 
οποίες συμβολίζουν τα σπάργανα του Χριστού. 
Επίσης αντί για βασιλόπιτα παλιότερα έφτιαχναν 
γλυκιά μπουγάτσα. Ένα άλλο έθιμο της 
Πελοποννήσου που ίσως δεν είναι και τόσο γνωστό 
είναι ότι παλαιότερα οι οικογένειες όλο τον χρόνο 
έτρεφαν ένα γουρούνι για τα Χριστούγεννα και 
έσφαζαν τη γερόκοτα που την έκαναν σούπα. Την 
ημέρα των Χριστουγέννων ετοίμαζαν όλα τα 
φαγητά και σαν κάθονταν στο τραπέζι έβγαζαν την 
πρώτη μερίδα για τον παπά και τη δεύτερη για τον 
φτωχό της γειτονιάς. Γιατί τα Χριστούγεννα δεν 
έπρεπε κανένας να είναι νηστικός! 

 
Η όμορφη Δημητσάνα 

 

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αφήνουμε 
κάτω από το στολισμένο μας δέντρο ένα 
πιατάκι με μπισκότα και ένα ποτήρι ζεστό 
γάλα, να τα φάει ο Άι Βασίλης. Με αυτό τον 
τρόπο τον ευχαριστούμε που μας έφερε τα 
δώρα που του ζητήσαμε. Αν και τώρα που 
έχουμε μεγαλώσει ξέρουμε ότι δεν υπάρχει Άι 
Βασίλης και τα δώρα τα παίρνουν οι γονείς μας 
που μας αγαπάνε πολύ! Μας αρέσουν πολύ τα 
Χριστούγεννα και ανυπομονούμε να έρθουν! 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ & ΕΡΙΣΕΛΝΤΟ 

Αρχικά η Δημητσάνα είναι ένας 
παραδοσιακός οικισμός με όμορφα αξιοθέατα 
όπως: Το μουσείο Υδροκίνησης, την παλιά 
Βιβλιοθήκη, το Κάστρο, το σπίτι του Παλαιών 
Πατρών Γερμανού και πολλές  εκκλησίες. 
Υπάρχουν επίσης πολύ ωραίοι παραδοσιακοί 
ξενώνες και πολλές ωραίες ταβέρνες και 
καφετέριες. Αλλά δεν είναι μόνο η Δημητσάνα 
ωραίο χωριό. Υπάρχει επίσης και η Στεμνίτσα, 
του Μάρκου, η Βυτίνα, το Λεβίδι, η 
Καρκαλού, η Ζάτουνα και η Μελισσόπετρα. 
Αυτά είναι τα γύρω  χωριά της Αρκαδίας. 

Μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να 
κάνετε είναι: ράφτινγκ στον ποταμό Λούσιο, 
ιππασία στη Βυτίνα και στη Στεμνίτσα, 
ποδηλασία στο δάσος και ορειβασία στα ψηλά 
βουνά της περιοχής. Πολλοί επισκέπτες κάθε 
χρόνο έρχονται, όχι μόνο για τις 
δραστηριότητες και τα αξιοθέατα αλλά και για 
τα παραδοσιακά πιάτα όπως: κατσίκι 
λαδορίγανη, μελιτζάνες φούρνου, κόκορας 
κοκκινιστός και χυλοπίτες. Τα καλύτερα 
παραδοσιακά γλυκά είναι δίπλες, τα 
μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες  και ο 
μπακλαβάς. Αλλά η καλύτερη δραστηριότητα 
που μπορείτε να κάνετε μιας και είναι 
χειμώνας είναι σκι, σνόουμπορντ και έλκηθρο, 
στο χιονισμένο βουνό Μαίναλο! Κάθε χρόνο η 
Δημητσάνα στολίζεται εντυπωσιακά με το 
ψηλό δέντρο της και το μεγάλο αστέρι να 
φωτίζει την πλατεία. Η χορωδία του χωριού 
τραγουδάει μια μέρα πριν την παραμονή των 
Χριστουγέννων! 

Γενικά η Δημητσάνα και όλα τα άλλα χωριά 
είναι ξεχωριστά και έχει το καθένα από αυτά 
τη δική του ιστορία! 
 

 
Η πλακόστρωτη Στεμνίτσα 

 
Τα στολισμένα σοκάκια της Δημητσάνας 

Παλαιότερα 
Χριστουγεννιάτικα 
έθιμα της Αρκαδίας 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Στην περιοχή της Αρκαδίας την παραμονή των 
Χριστουγέννων στα παλιά τα χρόνια, τα παιδιά 
σηκώνονταν στις πέντε το πρωί, σμίγανε με την 
παρέα τους και αμέσως έκαναν τον σταυρό τους για 
να πάει καλά η μέρα και μετά ξεκινούσαν για τα 
σπίτια. Στην αρχή κοίταγαν να δούνε κανένα σπίτι με 
φως, για να χτυπήσουν την πόρτα, να τα πούνε. Το 
βράδυ η φωτιά στο τζάκι δεν έσβηνε. Την άφηναν 
όλο το βράδυ, γιατί κοιλοπόναγε η Παναγιά.  
Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς πάντα γινότανε 
μονοκκλησία  στο μικρό εκκλησάκι του Αϊ Βασίλη. 
Από τις προηγούμενες μέρες όλοι αγόραζαν τα 
απαραίτητα υλικά, όπως αλεύρι και μέλι για τους 
λουκουμάδες και πολύ δεν έφτιαχναν Βασιλόπιτα, 
επειδή το τυχερό φλουρί το βάζανε στους 
λουκουμάδες. Ο τυχερός της χρονιάς έβαζε το φλουρί 
στο εικόνισμα. 

 

Χριστουγεννιάτικα 
έθιμα του σήμερα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ 

    Ένα από τα πιο ωραία χριστουγεννιάτικα 
έθιμα είναι ο στολισμός του δέντρου. Παλιά 
στόλιζαν καράβι πλέον όμως στολίζουν έλατο. 
Επίσης φτιάχνουμε ένα στεφάνι από ελατόκλαδα, 
του βάζουμε φωτάκια και το κρεμάμε στην 
εξώπορτα για τύχη. Όσο στολίζουμε το δέντρο με 
πολύχρωμες μπάλες και πολλά λαμπάκια, 
ακούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Βάζουμε 
το αστέρι στην κορυφή του δέντρου και οι 
νοικοκυρές φτιάχνουν στην κουζίνα Λιχουδιές, 
όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ένα 
σοκολατένιο σπιτάκι. 
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Παραδοσιακές Χριστουγεννιάτικες Συνταγές 

      Παραδοσιακοί  

ΣΟΦΙΑ & ΦΑΜΠΙΟΛΑ 

Υλικά συνταγής (για 50 με 55 
κομμάτια) 

 Αμύγδαλα:1/2 κιλό ασπρισμένα 
και χοντροκομμένα 

 Πορτοκάλι: 1 μικρό 
 Βούτυρο: 1/2 κιλό φρέσκο σε 

θερμοκρασία δωματίου 
 Λάδι: 1/4 φλιτζάνι του τσαγιού 
 Ζάχαρη άχνη: 4 1/2 φλιτζάνια 

του τσαγιού 
 κρόκοι αυγών: 2 
 κονιάκ: 2 κουταλιές της σούπας 
 μαγειρική σόδα: 1/2 κουταλάκι 

του γλυκού 
 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις: 1 

κιλό 
 ανθόνερο για ράντισμα 

(προαιρετικά) 

Κουραμπιέδες Αμυγδάλου 
 

 

 

Εκτέλεση συνταγής 

1. Καβουρδίζετε ελαφρά τα αμύγδαλα σε αντικολλητικό τηγάνι. 
Στύβετε το πορτοκάλι για να πάρετε τον χυμό του και τρίβετε τη 
φλούδα του στον τρίφτη για να πάρετε το ξύσμα.  

2. Χτυπάμε σε μεγάλο σκεύος, με το μίξερ στη δυνατή ταχύτητα, το 
βούτυρο με το λάδι και ½ φλιτζάνι ζάχαρη άχνη για 20΄ περίπου, 
μέχρι να ασπρίσουν και να γίνουν αφράτο μείγμα.  
Προσθέτετε στη συνέχεια τους κρόκους των αυγών, το κονιάκ, τη 
σόδα διαλυμένη στον χυμό του πορτοκαλιού και το ξύσμα 
πορτοκαλιού. 

3. Συνεχίζετε το χτύπημα για 5΄ ακόμη. Προσθέτετε το αλεύρι και 
ζυμώνετε μέχρι να έχετε μια λεία και σχετικά σφικτή ζύμη. Ρίχνετε 
στο μείγμα τα αμύγδαλα και ξανά ζυμώνετε.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Πλάθετε στρόγγυλους κουραμπιέδες και 

τους πατάτε ελαφρά. Αν θέλετε, μπορείτε 
να τους δώσετε χριστουγεννιάτικα 
σχήματα χρησιμοποιώντας κουπ πατ 
(σφραγίδες μπισκότων). 

5. Προθερμαίνετε τον φούρνο και στρώνετε 
μια λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί. 
Τοποθετείτε τους κουραμπιέδες και τους 
ψήνετε στους 180° C για 20΄-25΄. 
(Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία του 
ψησίματος μέχρι να τελειώσουν τα υλικά) 

6. Κατόπιν ραντίζετε τους κουραμπιέδες με 
ανθόνερο (αν βάλετε) και αφού κρυώσουν 
τους πασπαλίζετε με αρκετή ζάχαρη άχνη 
(περίπου 4 φλιτζάνια κοσκινισμένη). 

 

Καλές Γιορτές με υγεία! 

Βασιλόπιτα με πορτοκάλι και 
κονιάκ 
ΣΟΦΙΑ & ΦΑΜΠΙΟΛΑ 

Υλικά συνταγής 

 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις: 500 gr. (περίπου 4 ½ φλιτζάνια) 
 Μπέικιν πάουντερ: 15 gr. (περίπου 3 κουταλάκια του 

γλυκού) 
 Φρέσκο βούτυρο αγελαδινό: 400gr. (περίπου 1 φλιτζάνι) 
 Αυγά: 6 (χωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια) 
 Κονιάκ: 40 ml (περίπου 1 φλιτζανάκι του ελληνικού καφέ) 
 Ξύσμα ενός πορτοκαλιού και χυμός 1 ½ πορτοκαλιού 

Εκτέλεση συνταγής 

1. Χτυπάτε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να 
ομοιογενοποιηθούν και να γίνουν σαν κρέμα. Προσθέτετε το 
βούτυρο και συνεχίζετε το χτύπημα να ενσωματωθεί και 
αυτό.  

2. Ανακατεύετε το κονιάκ με τον χυμό πορτοκαλιού, χτυπάτε 
τα ασπράδια σε μαρέγκα. Κρατάτε 1 φλιτζάνι αλεύρι εκτός 
και στο υπόλοιπο προσθέτετε το μπέικιν πάουντερ. 

3. Ρίχνετε στο μείγμα των κρόκων τον χυμό με το κονιάκ, το 1 
φλιτζάνι αλεύρι και τη μισή μαρέγκα. Ανακατεύοντας καλά 
αλλά απαλά. Στη συνέχεια προσθέτετε το αλεύρι με το 
μπέικιν πάουντερ, ανακατεύοντας πάντα και στο τέλος την 
υπόλοιπη μαρέγκα.  

4. Αδειάζετε το μείγμα σε στρογγυλή φόρμα βουτυρωμένη και 
ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C για 45΄-
50΄. Πασπαλίζετε με μπόλικη άχνη. 
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Χοιρινό στον φούρνο με πορτοκάλι, κρασί 
και γαρίφαλα 

 

ΣΟΦΙΑ & ΦΑΜΠΙΟΛΑ 

Υλικά συνταγής 

 Χοιρινό μπούτι ή νεφραμιά με 
το λίπος: 2-3 κιλά 

 Δεντρολίβανο ή φύλλα 
φασκόμηλου: μερικά κλαδάκια 

 Λευκό κρασί: 100 ml 
 Χυμός πορτοκαλιού: 200 ml 
 Αλάτι, πιπέρι 
 Μερικά μοσχοκάρφια 

(γαρίφαλα) 

Χοιρινό στον φούρνο με πορτοκάλι! 

 

 

Εκτέλεση συνταγής 

1. Χαράσσετε το χοιρινό στην επιφάνεια σε ρόμβους και 
το τρίβετε με αλάτι, πιπέρι και ελάχιστο φασκόμηλο ή 
δεντρολίβανο. Καρφώνετε γαρίφαλα (μοσχοκάρφια) 
στο κέντρο κάθε ρόμβου. Το τοποθετείτε σε ταψί και 
το ψήνετε σε δυνατό φούρνο για 15΄.  

2. Μειώνετε κατόπιν τη θερμοκρασία του φούρνου σε 
μέτρια φωτιά, ρίχνετε στον πάτο του ταψιού λίγο νερό 
και αφήνετε το κρέας να ψηθεί περίπου για 30΄ για 
κάθε ½ κιλό κρέατος.  

3. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος περιχύνετε το κρέας 
με ένα μείγμα που θα φτιάξετε αναμειγνύοντας το 
λευκό κρασί με τον χυμό πορτοκαλιού. Σερβίρετε το 
ψητό χοιρινό με λαχανικά ή πατάτες φούρνου. 
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ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022! 

  

Χρόνια πολλά χρόνια καλά 
Χρόνια γεμάτα υγεία 

Και του Χριστού η γέννηση να φέρει ευτυχία! 
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ.Σ. Δημητσάνας 
Σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά! 

 

  
 
 

 
 


