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Μαζί στη Κουζίνα

CGS

Όταν τα παιδιά μαγειρεύουν έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν πολλές δεξιότητες. Δε 
μαθαίνουν απλά να μαγειρεύουν μία τροφή, αλλά εξασκούν τις ικανότητες ανάγνωσης 
διαβάζοντας τη συνταγή, την καταμέτρηση και το ζύγισμα όταν προσθέτουν τα υλικά, αλλά 
και τη λεπτή κίνηση των χεριών όταν κόβουν, πλάθουν ή ζυμώνουν. Επιπλέον, το μαγείρεμα 
προωθεί και την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, τα παιδιά νιώθουν 
ευχαριστημένα με τον εαυτό τους όταν ετοιμάζουν ένα γεύμα και το μοιράζονται με άλλους.

-Συμβουλές για επιτυχία στην κουζίνα-

• Επιλέγουμε τρόφιμα και συνταγές που είναι κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού. Εύκολες 
συνταγές για μικρότερα παιδιά, πιο σύνθετες για μεγαλύτερα.

• Μπορούμε να προμηθευτούμε βιβλία μαγειρικής για παιδιά που δείχνουν κάθε βήμα με μία 
φωτογραφία.

• Ρωτήστε το παιδί να προτείνει ποιες τροφές και φαγητά θα ήθελε να ετοιμάσει. Πηγαίνετε 
μαζί να τα ψωνίσετε.

• Εκτός από το μαγείρεμα, μπορείτε να δείξετε στο παιδί ποια είναι η θέση των τροφίμων 
στην κουζίνα, που αποθηκεύονται. Ετσι μαθαίνει ποια χρειάζονται ψυγείο και ποια όχι.

• Υπενθυμίζουμε στα παιδιά ότι πρέπει πάντα να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι πριν και 
μετά τον χειρισμό τροφών.

• Επιβλέπουμε το παιδί μέσα στην κουζίνα, χωρίς όμως να επεμβαίνουμε, εκτός αν είναι 
θέμα ασφάλειας.

Ρόκα

Η ρόκα, ένα πράσινο φυλλώδες λαχανικό που αν και είναι της μόδας είναι και ιδιαίτερα 
θρεπτικό. Αυτό το πιπεράτο χόρτο έχει ελάχιστες θερμίδες,τα 3 φλιτζάνια αποδίδουν μόνο 
15 θερμίδες αλλά είναι πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, καλή πηγή του φυλλικού οξέος, 
βιταμίνης Α, C και Κ. Επιπλέον, σε αντίθεση με το σπανάκι είναι χαμηλό σε οξαλικό οξύ και 
αυτό σημαίνει ότι το ασβέστιο που περιέχει απορροφάται σε μεγαλύτερο βαθμό. Επιπλέον 
λόγω της περιεκτικότητας του σε βιταμίνη Κ μπορεί να δυναμώσει το σκελετό αφού πολλές 
έρευνες έχουν συσχετίσει τη βιταμίνη Κ με την ενδυνάμωση των οστών. Είναι καλή πηγή 
αντιοξεδωτικών ουσιών, λουτεϊνη και ζεαξανθίνη, απαραίτητες για την υγεία των ματιών.
Επιλέγουμε ρόκα με μακριά φύλλα και ζωηρό πράσινο χρώμα που δεν έχουν μαραθεί. 
Αποφεύγουμε αυτά που έχουν κιτρινίσει ή τρυπήσει.
Αποθηκεύεται χωρίς να πλυθεί τυλιγμένη σε μερικές χαρτοπετσέτες, κρατώντας έτσι μακριά 
την υγρασία, μέσα σε πλαστική σακούλα. Ετσι μπορεί να διατηρηθεί και μέχρι μια εβδομάδα, 
αλλά είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται όσο πιο φρέσκια γίνεται.
Μπορούμε να την καταναλώσουμε κλασικά σε σαλάτα με λίγο ξύδι, λάδι, και ξυσμένη 
παρμεζάνα αλλά συνδυάζεται άριστα σε σαλάτα με σύκα και εσπεριδοειδή. Μπορείτε επίσης 
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να τη σοτάρετε και να τη προσθέσετε σε μακαρονάδες αλλά και σε ομελέτες, με πατάτες και 
πίτσες. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει και υλικό σε σάλτσες.

Τόστ με Ρόκα, Γραβιέρα και Ελιές 
Υλικά

4 Φέτες Ψωμί Ολικής Αλέσεως 
2-3 κ.γ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. ψιλοκομμένες ελιές καλαμών
2 φέτες γραβιέρα
1 φλιτζάνι ρόκα

Οδηγίες 

1. Αλείφουμε μία πλευρά από κάθε φέτα ψωμιού με λάδι.
2. Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι που να χωράει τα δύο τοστ.
3. Βάζουμε από μια φέτα ψωμιού στο τηγάνι, από πάνω το τυρί, μετά τις ελιές και τέλος τη 

ρόκα. Σκεπάζουμε με την άλλη φέτα ψωμί.
4. Ψήνουμε μέχρι να ροδίσει η μία πλευρά και γυρνάμε το τοστ προσεχτικά και από την άλλη, 

μέχρι να ροδίσει και η άλλη πλευρά.
      Εναλλακτικά μπορούμε να τα ψήσουμε και σε τοστιέρα.

Συνταγή του Μήνα


