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ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ:

 ταύτιση με έτοιμο φαγητό
 γρήγοροι ρυθμοί ζωής 
 Ταύτιση με γρήγορο φαγητό , 

βιομηχανική ανάπτυξη χώρας
 Tex-Mex(βάση,συστατικά)



 Μηλόπιτα
 Chicago pizza
 Fried chicken
 Macaroni and cheese
 Hot dog
 Hamburger-Αμβούργο
 Pop corn(B’ Παγκόσμιος Πόλεμος)
 Bagels
 Φυστικοβούτυρο
 Donuts
 Coca-cola



•Μέτρια ή έντονη άσκηση για τουλάχιστον 150 λεπτά 
την εβδομάδα

•Το 40% της τροφής μας να είναι Υγιεινή Διατροφή

•Το ποσοστό σωματικού λίπους να είναι κάτω από 
20% (για τους άνδρες) και κάτω από 30% (για τις 
γυναίκες)

•Και αποφυγή του καπνίσματος



 Η παραδοσιακή διατροφή της ηπείρου περιλαμβάνει 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
(συμπεριλαμβανομένων των οσπρίων) μαζί με 
δημητριακά.

 «πολυφωνία» συνταγών 



 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
 υπερκαταναλωτισμός
 καθιστική ζωή 
 20%-30% πάνω από το μέσο βάρος του ατόμου ανάλογα το 

φύλλο και την ηλικία)

 ΑΣΘΕΝΕΙΑ ADHD 
 Πρόκειται για μια ασθένεια που κάνει φανερή τη παρουσία 

της με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα
και αποτελεί μία από τις συχνότερες και σοβαρότερες 
διαταραχές συμπεριφοράς της παιδικής ηλικίας. 

 Αποτέλεσμα:αϋπνία, έλλειψη συγκέντρωσης, εμφάνιση 
αδιαφορίας και απαξίωσης, προβλήματα στη συμπεριφορά 
και συχνή, έως συνεχή απώλεια μνήμης.



ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ



Bλαστάρια μπαμπού: Xρησιμοποιούνται στις σαλάτες.
Tοφού:  Eίναι είδος τυριού που γίνεται από σόγια 
Πάστες: Oι πάστες χρησιμοποιούνται ως βάση για γλυκές σάλτσες ή ντιπς
Kινέζικο λάχανο: Eίναι το πιο συνηθισμένο λαχανικό 
Nουντλς: Eίναι τα γνωστά κινέζικα μακαρόνια που γίνονται με ρυζάλευρο
Kάστανα: Xρησιμοποιούνται σαν γαρνιτούρα στα κινέζικα φαγητά 
Σάλτσες: Oι σάλτσες χρησιμοποιούνται πολύ  και έχουν ως  βάση τη σόγια. 
Mανιτάρια: Tα μανιτάρια πωλούνται αποξηραμένα ή σε κονσέρβα. 
Tουρσί: Σε τουρσί μπορεί κανείς να βρει το λάχανο ή το λεγόμενο σετσουάν
Mπαχαρικά: Kοινά μπαχαρικά στην κινέζικη κουζίνα είναι το πιπέρι, το
τζίντζερ και ένα μείγμα 5 μπαχαρικών
Σόγια



•H προετοιμασία των υλικών είναι το σημαντικότερο στάδιο στο 
μαγείρεμα.
•Tο μαγείρεμα είναι συνήθως πολύ σύντομο.
•Tα υλικά κόβονται σε μικρά κομμάτια για να μπορούν να ψήνονται 
γρήγορα.
•Tα λαχανικά, τα θαλασσινά και το ρύζι είναι από τα πιο διαδεδομένα 
υλικά στην κινέζικη κουζίνα.
•Tο ευρύτερα διαδεδομένο σκεύος στην κινέζικη κουζίνα είναι το γουόκ, 
ένα σκεύος με στρογγυλή βάση και κοίλες πλευρές, που είναι ιδανικό για 
τηγάνισμα.
•Tα φαγητά έχουν περιορισμένο λίπος, γιατί μαγειρεύονται με λίγο λάδι 
(σπορέλαιο) και άλιπες σάλτσες.



 ΑΡΜΕΝΙΑ
 Καθώς η Αρμενία είναι χώρα που δεν 

βρέχεται από θάλασσα, τα θαλασσινά δεν 
υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία. Πολύ 
δημοφιλή στην Αρμενία είναι τα ψητά 
κρέατα, που αποτελούν το κυρίως πιάτο 
στα εστιατόρια και τρώγονται ακόμα και 
σαν γρήγορο φαγητό. Το χοροβάτς είναι το 
αρμένικο κεμπάπ, στο οποίο το κρέας 
ψήνεται μαζί με το κόκαλο. Το πιο 
διαδεδομένο κρέας είναι το χοιρινό, που 
καθιερώθηκε επί σοβιετικής εποχής, 
όμως οι Αρμένιοι της διασποράς 
προτιμούν το αρνί ή το κοτόπουλο. Το 
αρμενικό ψωμί λαβάς είναι σήμερα 
αρκετά διαδεδομένο στη Μέση Ανατολή, 
ενώ τρώγεται και το μαντνακάς που 
μοιάζει με λαγάνα. Η κουζίνα της αποτελεί 
διασταύρωση αυτής της Μεσογείου και 
του Καύκασου, με ισχυρές επιρροές από 
την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή 
-ειδικά το Λίβανο- και, σε μικρότερο από 
τα Βαλκάνια.  

 ΒΙΕΤΝΑΜ
 Η Βιετναμέζικη κουζίνα παραδοσιακά 

διαθέτει ένα συνδυασμό πέντε 
θεμελιώδεις γεύσεις,καθεμιά τους 
συνδυασμένη με ένα «στοιχείο της 
φύσης»: Πικάντικο (μέταλλο), ξινό (ξύλο), 
πικρό (φωτιά), αλμυρό (νερό) και γλυκό 
(γη). Συνηθισμένα συστατικά είναι η 
σάλτσα ψαριού, η πάστα από γαρίδες, η 
σάλτσα σόγιας, το ρύζι και φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά. Στις βιετναμέζικες συνταγές 
χρησιμοποιείτε τζίντζερ, μέντα, 
κόλιανδρο, κανέλα Saigon, τσίλι και φύλλα 
βασιλικού. Η κουζίνα του βιετνάμ είναι 
γνωστή για τα φρέσκα υλικά της, την 
ελάχιστη χρήση του λαδιού και την 
εκτεταμένη χρήση βοτάνων και 
λαχανικών. Θεωρείται μάλιστα μια από τις 
πιο υγιεινές κουζίνες του κόσμου.



 ΙΑΠΩΝΙΑ
 Ιαπωνική κουζίνα: Είναι το φαγητό - τα 

συστατικά, την προετοιμασία και τον 
τρόπο της διατροφής της Ιαπωνίας. Το 
παραδοσιακό φαγητό της Ιαπωνίας 
βασίζεται στο ρύζι με σούπα miso και 
άλλα πιάτα, το καθένα με το δικό του 
σκεύος και έμφαση. Τα πιάτα συχνά 
αποτελούνται από ψάρια, λαχανικά 
τουρσί και λαχανικά μαγειρεμένα σε 
ζωμό. Τα ψάρια είναι κοινό συστατικό 
στην παραδοσιακή Ιαπωνική 
κουζίνα.Τα ψαριά είναι συχνά στη 
σχάρα, αλλά μπορεί επίσης ωμό να 
υπηρετήσουν ως πρώτες ύλες στην 
προετοιμασία του σασίμι ή σούσι. 
Εκτός από το ρύζι,περιλαμβάνει
ζυμαρικά και ρύζι όπως soba και udon

 ΚΙΝΑ
 Κινέζικη κουζίνα περιλαμβάνει στυλ 

που προέρχονται από τις διαφορετικές 
περιοχές της Κίνας, καθώς και από τους 
Κινέζους σε άλλα μέρη του κόσμου. Η 
ιστορία της κινεζικής κουζίνας στην 
Κίνα εκτείνεται πίσω εδώ και χιλιάδες 
χρόνια και έχει αλλάξει από περίοδο σε 
περίοδο και σε κάθε περιοχή ανάλογα 
με το κλίμα, αυτοκρατορική μόδες και 
τις τοπικές προτιμήσεις . Τα πρώτα 
εξημερωμένα φυτά φαίνεται να έχουν 
το foxtail και broomcorn ποικιλίες κεχρί, 
ενώ το ρύζι καλλιεργείται στα 
νότια.Μέχρι το 2000 π.Χ., το σιτάρι είχε 
φτάσει από τη δυτική Ασία..



Παρόλο που ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται τα καυτά κάρυ όταν 
ακούει για ινδική κουζίνα, πολλά φαγητά της δεν είναι καθόλου καυτερά 
(με εξαίρεση εκείνα του νότου). Τα περισσότερα κυρίως με ρύζι, και 
ιδιαίτερα εκείνα των βορείων περιοχών, έχουν πλούσια γεύση και είναι 
πικάντικα, αλλά όχι καυτερά.
Η ινδική κουζίνα χρησιμοποιεί πολύ τα μπαχαρικά το γιαούρτι και το 
γάλα. Έχει δεχτεί πολλές επιρροές και έχει διαμορφωθεί από τις 
θρησκείες. Το ινδικό φαγητό διαφέρει από περιοχή σε περιοχή μιας και 
εξαρτάται από τις θρησκευτικές δοξασίες των κατοίκων τους. Οι 
Ινδουϊστές δεν τρώνε βοδινό, οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε χοιρινό. Κατά 
το βουδισμό και το Ζαϊνισμό όλα τα έμβρυα θεωρούνται ιερά.



Είναι γεγονός ότι οι διατροφικές και όχι μόνο συνήθειες διαφέρουν ανά τον κόσμο. 
Συμπεριφορές που θεωρούνται δεδομένες για κάποιους που βρίσκονται στην άλλη 
άκρη της γης, μπορεί να αντιμετωπίζονται εντελώς διαφορετικά από εμάς. Ας 
μπούμε σε μερικές μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες και θα καταλάβετε.

 Ρούφα τη σούπα σου…
Μπορεί κάποιοι στη μοναξιά του σπιτιού τους να απολαμβάνουν τα ζυμαρικά ή τη 

σούπα τους ρουφώντας τα με το δικό τους ηχηρό τρόπο αλλά αν αυτό το κάνουν σε 
εστιατόριο ή σε ένα τραπέζι μεταξύ φίλων θα θεωρηθεί αγένεια από μέρους τους. 
Οι Ιάπωνες, κάτι τέτοιο το αποδέχονται ως απόλυτα φυσιολογικό

 Προσοχή στα chopsticks!
Αυτά τα περίεργα ξυλάκια που είναι ανυπόφορα για εμάς στη δύση που μάθαμε να 

τρώμε με μαχαιροπίρουνα, στην Κίνα όπου χρησιμοποιούνται ευρύτατα κρύβουν 
ολόκληρη φιλοσοφία. Αν λοιπόν βρεθείτε προς τα εκεί, καλό θα είναι να μελετήσετε 
πολύ καλά όχι μόνο τον τρόπο που θα τα πιάσετε αλλά ακόμα και το πώς θα τα 
τοποθετήσετε στο τραπέζι σας. Δεν τα χρησιμοποιείτε ποτέ ανάποδα, είναι αγενές και 
δεν δείχνετε κανέναν με αυτά. 



 Ο ορεινός όγκος των Ιμαλαΐων έχει άπειρες λίμνες. Από την περιοχή αυτή πηγάζουν και τα δύο 
μεγάλα ποτάμια της Κίνας. Τα δύο αυτά ποτάμια ενώνονται μεταξύ τους με τεράστια διώρυγα. 
Το σύστημα των διωρύγων εφαρμοζόταν από τα πανάρχαια χρόνια για το πότισμα των 
χωραφιών Η μεγάλη έκταση της Κίνας κι η ποικιλία που παρουσιάζει η διαμόρφωση του 
εδάφους της αποτελούν και τα βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση του κλίματος. Μπορεί να 
χαρακτηριστεί σαν αγροτική χώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει σημαντικά 
αναπτυγμένη βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια  η πατροπαράδοτη δομή της γεωργικής 
παραγωγής έχει αλλάξει. Εξακολουθεί όμως το μεγαλύτερο μέρος ν' ασχολείται με τη γεωργία. 
Η παραγωγή ρυζιού αντιπροσωπεύει το 35 - 40% της παγκόσμιας παραγωγής. Σημαντική είναι 
επίσης η παραγωγή σταριού, κριθαριού, όσπριων, ζαχαρότευτλων, ζαχαροκάλαμου, καπνού, 
βαμβακιού, λιναριού, κανναβουριού, γιούτας, ηλιάνθου, σουσαμιού, φιστικιών και 
ελαιοκράμβης. Στο τσάι έρχεται πρώτη στον κόσμο και στη σόγια πρώτη ή δεύτερη. 
Εκτρέφονται πάνω από 250.000.000 χοιρινά, 70.000.000 βοοειδή και 140 εκατομμύρια 
αιγοπρόβατα. Πολύ αναπτυγμένη είναι και η αλιεία, υπερπόντια και παράκτια.



 Πολλά συστατικά της Ασιατικής κουζίνας μπορούν να καλύψουν ανεπάρκειες θρεπτικών 
ουσιών που παρατηρούνται στην παιδική ηλικία. Ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα 
παιδιά έχουν ανεπαρκή πρόσληψη σε κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο και βιταμίνες Α, C, 
D, E και K, λόγω της μειωμένης κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και προϊόντων ολικής 
άλεσης. Τα φρέσκα λαχανικά που περιέχει το Ασιατικό πιάτο παρέχουν στα παιδιά απαραίτητες 
βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία, ενώ το γεγονός ότι ο χρόνος μαγειρέματος είναι μειωμένος 
εξασφαλίζει την καλύτερη διατήρηση αυτών των θρεπτικών συστατικών. Οι ξηροί καρποί και 
τα όσπρια έρχονται να ενισχύσουν τη θρεπτική αξία του πιάτου, καθώς είναι πλούσια σε 
ασβέστιο, μαγνήσιο και φώσφορο. Τα noodles και το ρύζι, βασικό συστατικό της Ασιατικής 
κουζίνας, παρέχουν άμεσα ενέργεια στα παιδιά, καθώς περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες 
που αποτελούν άλλωστε και τη βάση της Μεσογειακής Πυραμίδας. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες 
που βρίσκονται στα φρούτα και στα λαχανικά, στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς, στο ρύζι και 
στα δημητριακά ολικής άλεσης, προάγουν την καλή λειτουργία του εντέρου, καθώς και τη 
ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερόλης και του σακχάρου στο αίμα, αλλά και τη διατήρηση 
ενός υγιούς βάρους. Το Ασιατικό πιάτο ολοκληρώνεται με τα ψάρια, τα θαλασσινά και το 
κοτόπουλο ή το χοιρινό, τροφές που παρέχουν στα παιδιά πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας 
με όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο παιδικός οργανισμός 



 Η  Ιαπωνική σταθερή και γηγενής Κουζίνα άρχισε να διαμορφώνεται σταδιακά στο διάστημα 
μεταξύ του 6ου και του 16ου αιώνα. Με την έμφυτη δημιουργικότητα που τον διακρίνει, ο 
ιαπωνικός λαός αν και δέχτηκε πολλά πολιτιστικά μηνύματα κυρίως από την Κίνα και την 
Κορέα κατόρθωσε να δημιουργήσει τον δικό του μοναδικό πολιτισμό που μέχρι σήμερα έχει 
καταπλήξει τον υπόλοιπο κόσμο σε όλους τους τομείς. Τα μηνύματα αυτά είχαν επίδραση και 
στις γαστριμαργικές συνήθειες των Ιαπώνων σε συνδυασμό με την επίδραση των 
θρησκευτικών τους συνηθειών που επέβαλε κυρίως το Ζεν του Βουδισμού. Στην Ιαπωνία, 
μπορούμε να βρούμε τις καταβολές του sushi στον 4º αιώνα. Ως διατηρητέα τροφή, το αλμυρό 
ψάρι 'ζυμωμένο' με ρύζι υπήρξε μια σημαντική πηγή πρωτεΐνης. Αφού καθάριζαν τα ψάρια από 
τα εντόσθια και τα έπλεναν καλά, στη συνέχεια τα τοποθετούσαν μαζί με το ρύζι με σκοπό οι 
φυσικές ζυμώσεις του ρυζιού να βοηθήσουν στη διατήρησή τους. Αυτό το είδος του sushi
ονομάζεται nare-zushi, και συνήθως η 'ζύμωση' του διαρκούσε μερικούς μήνες οπότε και 
γινόταν η κατανάλωση μόνο των ψαριών ενώ το ρύζι δε συνόδευε το γεύμα τους. Τον 18ο 
αιώνα, ένας σεφ γνωστός ως Yohei αποφάσισε να σερβίρει το sushi για πρώτη φορά με τη 
σημερινή του μορφή. Η ιδέα αυτή είχε μεγάλη επιτυχία.



 Η σημασία του φαγητού στις ανατολικές θρησκείες είναι πολύ μεγάλη. Ο ινδουισμός όπως και ο 
βουδισμός, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την παράδοση της φυτοφαγίας, χωρίς ωστόσο να 
την επιβάλλουν. Οι κυριότεροι κανόνες του ινδουισμού είναι η σύσταση στους πιστούς να 
αποφεύγουν το κρέας και το αλκοόλ, η απαγόρευση της θανάτωσης της ιερής αγελάδας και 
τέλος η απαγόρευση της κατανάλωσης χοιρινού. Η διατροφική αξία μιας δίαιτας που περιέχει 
σε πολύ μικρό ποσοστό κρέας, ή και καθόλου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την σύνθεση 
και την ποσότητα των υπόλοιπων τροφίμων που καταναλώνονται από αυτούς τους 
πληθυσμούς. Οι διατροφικοί κανόνες των διαφόρων ανατολικών θρησκειών διαφέρουν 
μεταξύ τους. Το ρύζι, ωστόσο, είναι βασικό χαρακτηριστικό της Ασιατικής κουζίνας και 
συνήθως καταναλώνεται σε κάθε γεύμα.   



ΒΑΛΤΑ ΑΛΙΚΗ
ΔΑΝΙΑ ΑΝΡΟΝΙΚΗ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΛΛΙΠΟΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΕΛΟΣ



Πόσο καλά ξέρετε την Αφρικανική κουζίνα?

ΔΙΠΛΑΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ
ΗΛΙΑΔΟΥ  ΑΓΑΠΗ
ΖΕΡΒΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΔΑΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΚΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ



 ~ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 ~ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
 ~ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
 ~ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΑΦΡΙΚΗ
 ~ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ



 Η Κουζίνα της Αφρικής απεικονίζει  επιρροές από 
Άραβες και Ασιάτες.

 Παραδοσιακά , η κουζίνα της Αφρικής χρησιμοποιεί 
έναν συνδυασμό από φρούτα, σιτάρια και λαχανικά, 
γάλα και κρέας. 

 Η αφρικανική κουζίνα διαφέρει στα διαφορετικά μέρη 
της Αφρικής, και Ανατολική Αφρική, Βόρεια Αφρική, 
Δυτική Αφρική, Νότια Αφρική και Κεντρική Αφρική 
κάθε περιοχή έχει τη διακριτική κουζίνα της.



 Τα τρόφιμα είναι εδώ ένα μίγμα πολλών πολιτισμών -
Ευρωπαϊκά, Ασιατικά και Αφρικανικά.
Τα φρούτα περιλαμβάνουν σταφύλια, μάνγκο, 
μπανάνες και papayas, αβοκάντο. Τα περισσότερα 
επιδόρπια είναι απλά φρούτα.

Υπάρχουν επίσης διάφοροι τύποι παραδοσιακών και 
σύγχρονων οινοπνευματωδών ποτών  που 
συμπεριλαμβάνουν ευρωπαϊκές μπύρες



 Η βόρεια Αφρική βρίσκεται κατά μήκος της Μεσογείου 
και καλύπτει μέσα στις πτυχές της διάφορα έθνη, όπως 
Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία και Αίγυπτος.

 Από τον 7ο αιώνα και μετά, οι Άραβες εισήγαγαν 
ποικίλα καρυκεύματα, όπως σαφράν, μοσχοκάρυδο, 
κανέλα, πιπερόριζα και γαρίφαλα.

 Οι περισσότερες από τις βόρειες χώρες της Αφρικής 
έχουν διάφορα παρόμοια πιάτα.



 Η κουζίνα της Ανατολικής  Αφρικής ποικίλλει από  
περιοχή σε περιοχή. Στην εσωτερική σαβάνα, η 
παραδοσιακή κουζίνα περιλαμβάνει βοοειδή.

 Οι πορτογάλοι έφεραν επίσης εξωτικά στοιχεία όπως 
chiles, πιπέρια, αραβόσιτος, ντομάτες, ανανάς, 
μπανάνες.



 Η κουζίνα της δυτικής Αφρικής εκτείνεται από τη 
Σενεγάλη και το Μάλι μέχρι το Καμερούν

 Δημητριακά, σπόροι, διάφορες ρίζες με δύσκολα 
ονόματα και άπειρα μπαχαρικά δίνουν ένα ιδιαίτερο 
άρωμα και υφή στα περισσότερα φαγητά, τα οποία 
λόγω του τρόπου προετοιμασίας τους θα 
αποκαλούσαμε «μαγειρευτά»

 Είναι σπάνιο να δει κανείς σπιτικό φαγητό χωρίς 
μαγειρικούς κύβους, αποτέλεσμα της έντονης 
παρουσίας και δύναμης των πολυεθνικών στην περιοχή.







Η ευρωπαϊκή κουζίνα αποτελείται από 
πλήθος κουζινών όπως… 

…ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Καταναλώνονται  όλα τα είδη τροφίμων
Συνοδεύουν το γεύμα τους με κρασί
Καταναλώνουν μικρές  μερίδες



 Το παράδοξο!!  ανθυγιεινά τρόφιμα  χαμηλό 
ποσοστό παχυσαρκίας

 Κρασί  άμυνα του οργανισμού
 Κρέας, λαχανικά, φρούτα, πουλερικά, πάπια, 

γαλοπούλα  βασικά υλικά
 Βοδινό κρέας, ψάρια  μικρότερη κατανάλωση 
Διάσημα φαγητά…
 Κις Λορέν
 Κρεμμυδόσουπα
 Σαλιγκάρια
 Fondeu



…ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
 Απλά ορεκτικά συνοδευόμενα με σαλάτα, πίτα. 

Κρασί ή βρετανική μπύρα έπειτα σερβίρεται 
επιδόρπιο και στο τέλος τσάι και πούρα 

 Πρωινό  δυναμωτικό γεύμα για όλη την ημέρα
 Λιπαρά φαγητά  μεγάλα ποσοστά παχυσαρκία
Διάσημα φαγητά…
 Fish and chips
 Roast beef
 Steak and kidney pie
 English breakfast 
 Baked beans



…ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
o Παρμεζάνα σε  σούπες, ζυμαρικά, ψητά
o Λαχανικά, μυρωδικά  χρησιμοποιούνται συχνά 
o Το πιεστικό ωράριο εργασίας οδηγεί τους ιταλούς 

στην κατανάλωση προ-μαγειρεμένων φαγητών
o Τα υλικά που συμβάλλουν στην ευεξία του 

οργανισμού 
Διάσημα φαγητά…
o Pasta carbonara
o Κοτόπουλο parmigiana
o Fettuccine alfredo



…ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
 Οι ισπανοί πριν κάτσουν στο τραπέζι τρώνε 

«μεζεδάκια»
 Κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, βότανα, μπαχαρικά, 

καυτερή πιπεριά  βασικά υλικά
 Ισπανία  μεγάλη παραγωγή οίνου 
Διάσημα φαγητά…
 Pulpo a la galleg
 Tortilla
 Gambas ajilo
 Jamon iberico + chorizo
 Paella marisco



…ΣΚΑΝΔΗΝΑΒΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
 Παραδοσιακή, υγιείς κουζίνα 
 Το ψάρι και το κρέας καταναλώνεται  κυρίως από 

το δυτικό ενώ λαχανικά και μανιτάρια από το  
ανατολικό μέρος

 Η σουηδική κουζίνα περιλαμβάνει  διάφορα είδη 
ψαριών, οστρακοειδών, χαβιάρι, κρέας ταράνδου, 
ζαρκάδι και χοιρινό 

Διάσημα φαγητά…
 Σουηδικά κεφτεδάκια
 Παστή ρέγκα 
 Καπνιστά ψάρια 
 Βραστό αρνί



 Ελάφι
 Το πιο διάσημο.. Καπνισμένος σολομός 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
 Γεωργία Κάντα
 Δήμητρα Βουτούρα
 Φερενίκη Καρβέλα 
 Κων/νος Κάρκας
 Δημήτρης Καρατσόλης
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