
 
Αρχαία εδέσματα 

Προτάσεις για μια θεματική περιήγηση στο μουσείο  
με άξονα την διατροφή 

 
 
 

 
 
 

 
ΕΥΗ ΠΙΝΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΚΑΙ  ΝΗΣΩΝ 



 
Ξεκινώντας από το γνωστό και βιωμένο:   
«Τι φάγατε χθες;» 
 

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   

Συζητάμε μέσα 
στην τάξη για την 
διατροφή μας και 
για την διατροφή 
που θα είχαμε αν 
ζούσαμε σε άλλες 
εποχές. 



 
   Αναζητώντας στοιχεία για τη διατροφή στην  Αρχαιότητα 

 
Αντλούμε  πληροφορίες από: 
 
Αρχαιολογικούς οδηγούς  Μουσείων 
 
Ιστορικά μυθιστορήματα  
 
Τη διαδικτυακή πύλη  
«Ακολούθησε τον Οδυσσέα» 
 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους κ.α. 
 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   



 
   Αναζητώντας στοιχεία για τη διατροφή στην  Αρχαιότητα 

 
 
Αντλούμε  πληροφορίες από: 
Παιδικά, αρχαιογνωστικά  βιβλία  
 
 
 
 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   



 
Αναζητώντας  τα  τεκμήρια   
στις προθήκες των  μουσείων 
 
 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

Επισκεπτόμαστε ένα 
αρχαιολογικό μουσείο και 
αναζητούμε μέσα στις 
προθήκες μαγειρικά σκεύη 
και σκεύη κατανάλωσης 
φαγητού και ποτού. 



 
Αναζητώντας  τα  τεκμήρια  στις προθήκες των  μουσείων 

 
 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  



 
             Προτάσεις για δραστηριότητες 

    
 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   

Γράφουμε μια αρχαία συνταγή χρησιμοποιώντας:  
το συλλαβάριο της  Γραμμικής β ΄ γραφής  (γράφουμε σε πηλό) 
το αττικό αλφάβητο  (γράφουμε σε παπυρόχαρτο) 
 



 
 
 
 
 
 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   

Προτάσεις για δραστηριότητες 

Με αφορμή το παραμύθι «Ο Ραμύς στο ανάκτορο της 

Ζάκρου»   
 

ζωγραφίζουμε ένα  

αρχαίο μαγειρείο   

συμπληρώνοντας  

την εικόνα. 



 
 
 
 
 
 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   

Προτάσεις για δραστηριότητες 

Το μαγειρείο του Ραμύ 

 

 



ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   



ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   



 
 
 
 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   

Προτάσεις για δραστηριότητες 

Θεατρικό παιχνίδι 



 
 
 
 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   

Προτάσεις για δραστηριότητες 

Παιχνίδι με κάρτες, επιτραπέζιο 

κ.α. 



 
Προτάσεις για δραστηριότητες    
Δοκιμάζουμε αρχαίων γεύσεις 
 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   



 
Προτάσεις για δραστηριότητες  
 Τρώμε πρωινό όπως οι αρχαίοι Αθηναίοι 
 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   

Ακράτισμα 

Υλικά 
Κριθαρένιο παξιμάδι 

Κόκκινο γλυκό κρασί 

(νάμα) 

Καρύδια, αμύγδαλα 

φουντούκια 

Σταφίδες, ξερά σύκα 

Ελιές 

 

Τρώμε το παξιμάδι 

βουτηγμένο στο κρασί και 

το συνοδεύουμε με 

ξηρούς καρπούς, ελιές  και 

αποξηραμένα φρούτα.  

 



 
 
 
 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ   

Σησαμίδες με μέλι 
Υλικά  

100 γρ. σουσάμι 

4 κουταλιές της σούπας μέλι 

Χονδροσπασμένα αμύγδαλα ή 

καρύδια (προαιρετικά) 

Εκτέλεση 
Βάζουμε το σουσάμι με το μέλι σε 

μια κατσαρόλα και ανακατεύουμε το 

μίγμα σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 

ομογενοποιηθούν τα υλικά. 

Αφήνουμε λίγο να κρυώσει και 

πλάθουμε σε μπαλάκια. Για να μην 

κολλάει στα χέρια το μίγμα, βουτάμε 

τα χέρια σε νερό ή γλυκό κρασί. 

 

Προτάσεις για δραστηριότητες 

Φτιάχνουμε ένα αρχαίο γλυκό 


