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Αλμυρές και γλυκές συνταγές 

1.Παραδοσιακή Γαλόπιτα 
   Βασικά συστατικά της συνταγής 

είναι: 
• Φύλλο κρούστας 
• Αλεύρι σταρένιο 
• Γάλα 
• Βούτυρο 
• Αυγά 



Εκτέλεση 

Φτιάχνεται σε μέτριο ταψί αφού 
στρώσουμε πάνω και κάτω το 
φύλλο κρούστας. Ενδιάμεσα 
μπαίνει η κρέμα. 
Η γαλόπιτα είναι ένα 
παραδοσιακό γλυκό τον 
αποκρεών. 



2. Μπουμπάρια 
   Βασικά συστατικά της 

συνταγής είναι: 
• Αλεύρι σκληρό 
• Λάδι 
• Σπανάκι 
• Ρύζι 
• Σταφίδες 



Εκτέλεση 

Στα μπουμπάρια ετοιμάζουμε πρώτα το 
φύλλο, το οποίο πρέπει να είναι 
χειροποίητο. Στη συνέχεια ετοιμάζουμε 
τη γέμιση αφού πρώτα ετοιμάσουμε το 
σπανάκι. Μετά φτιάχνουμε τα 
μπουμπάρια σαν φακελάκια και τα 
ψήνουμε στο φούρνο. 
Σερβίρεται ως επιδόρπιο σε γεύματα και 
γιορτές. 



3. Μουσούντα 
Βασικά συστατικά της συνταγής είναι: 
•Σπανάκι 
•Ρύζι 
•Σταφίδες 
•Ζάχαρη 
•Φύλλο χειροποίητο 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Η μουσούντα γίνεται σε ταψί 
όπως η σπανακόπιτα.  
Τη σερβίρουμε σε ονομαστικές 
γιορτές και νηστείες. 



4. Τσεραμιδόπιτες 
Είναι μία παραδοσιακή πίτα την οποία 
φτιάχνουν την Μ.Εβδομάδα γιατί νηστεύουν. 
Οι Μεγαρίτισες την Μ.Πέμπτη παίρνουν 
προζύμι από την εκκλησία και με μια 
συγκεκριμένη διαδικασία το κάνουν ζυμάρι. 
Είναι το ψωμί της Μ.Παρασκευής και είναι το 
μόνο φαγητό που έφαγε η Παναγία εκείνη την 
ημέρα. 





Μουστάκα Στέλλα  
Μουστάκα Ελένη 
Νικολάου Αγγελική  
Μανώλη Βάλια 
Μπεθάνη Αφροδίτη 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 



Πολίτικη – Μεγαρίτικη Κουζίνα 

1. Κατσούμπλες 
       Στα Μέγαρα οι λουκουμάδες λέγονται 

κατσούμπλες. Ήταν το γλυκό για 
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια. 
Ακόμα και σήμερα με κατσούμπλες μπορεί 
να αναγγελθεί κάποιο χαρμόσυνο γεγονός 
όπως: 

• Γέννηση μωρού  
• Επιτυχία στο πανεπιστήμιο  
• Πτυχίο   



2. Ατσμάδες 
Βασικά συστατικά της συνταγής είναι: 
•  Φαρίνα 
•  Μαγιά  
•  Γάλα 
•  Βούτυρο 
•  Αυγά 
•  Σουσάμι  

http://www.chefoulis.gr/acma-%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%ae/


Εκτέλεση 

Σε ένα μπολ βάζουμε γάλα, νερό, μαγιά, 
ζάχαρη, λάδι, βούτυρο, αυγό, αλάτι και 
αλεύρι. Σκεπάζουμε το μπολ με μια 
πετσέτα. Στη συνέχεια τα πλάθουμε με 
το χέρι μας και τα ψήνουμε.  
Πρόκειται για παραδοσιακή πολίτικη 
συνταγή. 



Ονόματα Μαθητών 

Κουφής Δημήτρης 
Μπογιατζής Θάνος 
Λουκόπουλος Γιώργος 
Λουκάς Γιάννης 
Μπερκούν Ευαγγελία 



3. Πολίτικο γιουβέτσι 
Βασικά συστατικά της συνταγής είναι: 
• Μανιτάρια 
• Κριθαράκι 
• Ρύζι μαύρο 
• Φιστίκια Αιγίνης  
• Μυζήθρα 



Εκτέλεση 

   Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε τα 
μανιτάρια, το κριθαράκι και το ρύζι. 
Στη συνέχεια σβήνουμε με κρασί και 
προσθέτουμε μυρωδικά. 
Προσθέτουμε νερό ζεστό και το 
βράζουμε για 15΄ λεπτά.  



4. Μεγαρίτικες τηγανίτες 
Βασικά συστατικά της συνταγής 
είναι: 
• Αλεύρι σταρένιο 
•Αλάτι 
•Μαγιά 
 
 



Εκτέλεση 

    Αφού ζυμώσουμε το ζυμάρι το 
χωρίζουμε σε κομμάτια. Στη συνέχεια 
παίρνουμε τα κομμάτια και τα 
ανοίγουμε με τον πλάστη. Τέλος, τα 
βάζουμε σε ένα τηγάνι με λάδι και τα 
ψήνουμε.  

    Τις τηγανίτες τις φτιάχνουμε όλο τον 
χρόνο. 



Ονόματα Μαθητών 

   Γιάννης Νικολάου 

   Γαβριήλ Νερατζής 

   Οικονόμου Ανδρέας 

   Λεοντής Λεόντιος 

   Οικονόμου Αλέξανδρος  



Παραδοσιακές συνταγές με κρέας 

1. Κουνέλι στιφάδο 
Βασικά συστατικά της συνταγής: 
• Κουνέλι 
• Κρεμμύδια  
• Καρυκεύματα 
• Σκόρδο 



Εκτέλεση 

   Χρειάζεται πολύ καλό βράσιμο για 
το κουνέλι και τα κρεμμύδια, ώστε 
να μην γίνει βαρύ το φαγητό. 
Χρειάζεται να προσθέσουμε 
ντομάτα (φρέσκια ή πελτέ) και 
αρκετά καρυκεύματα. Το μυστικό 
της συνταγής είναι λίγη κανέλα.  



2. Προβατίνα 

Βασικά συστατικά της συνταγής: 

 Πρόβατο 

 Κρεμμύδια 

  Πιπεριές 

 Σκόρδο 
 



Εκτέλεση 

   Μαρινάρουμε το κρέας με 
μπαχαρικά. Στη συνέχεια το 
βάζουμε στη γάστρα με λίγο λάδι 
και ψήνουμε στους 170 βαθμούς.  
Το μυστικό είναι το ακτινίδιο. 



3. Σπετσοφάι 
Βασικά συστατικά της συνταγής: 
•Λουκάνικα 
•Πιπεριές 
•Κρεμμύδι 
•Σκόρδο 
•Πελτέ ντομάτας 
 

http://4.bp.blogspot.com/-eDNJkue_ahI/TwIO5HBWNdI/AAAAAAAACCg/2m6JjeOLORI/s1600/%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B9.jpg


Εκτέλεση 

Κόβουμε σε ροδέλες τα λουκάνικα. Το 
ίδιο κάνουμε και με τις πιπεριές. 
Κόβουμε ντομάτα και ψιλοκόβουμε 
κρεμμύδι και σκόρδο. Στη συνέχεια τα 
τοποθετούμε στη γάστρα. Το ψήνουμε 
στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. 



4. Παστίτσιο 
Βασικά Συστατικά της συνταγής: 
• Μπεσαμέλ 
•  Μοσχαρίσιος κιμάς 
•  Μακαρόνια 
•  Βούτυρο 
•  Αυγά 

https://4.bp.blogspot.com/-etllgXAbFvI/VziThW9XfrI/AAAAAAAAbGI/gY-mGC0gytI5oKDbFZKtmR6SBecZD8xAwCLcB/s1600/pastitsio_13a.JPG


Εκτέλεση 

   Σε νερό που βράζει ρίχνουμε τα 
μακαρόνια. Σε μια κατσαρόλα 
ζεσταίνουμε  ελαιόλαδο και 
τοποθετούμε τον κιμά. Φτιάχνουμε 
την μπεσαμέλ και τελειώνουμε 
βάζοντας το παστίτσιο σε ένα ταψί. 



5. Μουσακάς 

Βασικά συστατικά της συνταγής: 

 Μελιτζάνες 

 Μπεσαμέλ 

 Πατάτες 

 Μοσχαρίσιος κιμάς 

 Γραβιέρα 

 

https://1.bp.blogspot.com/-NGlxBK2QeKE/V0iah6G21HI/AAAAAAAAbLY/XPDsqEK77YUD4cng0KLNmtlcG0ZA4YtywCKgB/s1600/mousakas_paradosiakos_20.jpg


Εκτέλεση 

   Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε τον 
κιμά. Προσθέτουμε κρεμμύδι και 
σκόρδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε 
μπαχαρικά και τηγανίζουμε τις 
πατάτες. Φτιάχνουμε τη μπεσαμέλ 
και τέλος βάζουμε τον μουσακά σε 
ένα ταψί. 



   Οι παραπάνω συνταγές είναι 
παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. 
Προτιμούνται σε όλες τις περιοχές 
της Ελλάδας και ιδιαίτερα στις 
τουριστικές περιοχές. Οι ξένοι 
δοκιμάζουν τέτοιες γεύσεις, έχοντας 
ιδιαίτερη προτίμηση στον μουσακά 
και στο παστίτσιο.  



Ονόματα μαθητών 

Κυριακή Μαρκάκη 

Μπούρη Μαρία 

Νάνο Αθηνά 

Μουρτζούκος Άγγελος 

Νταούλια Μαρκέλλα 



Παραδοσιακές νησιώτικες συνταγές  

   Στα Μέγαρα ζουν πολλοί άνθρωποι 
οι οποίοι κατάγονται  από άλλες 
περιοχές της Ελλάδας. Ανάμεσα σε 
αυτούς είναι πολλοί και από 
νησιωτικές περιοχές. Έτσι 
αποφασίσαμε η δική μας ομάδα να 
γράψει  νησιώτικες συνταγές. 



Παραδοσιακές συνταγές της Σύρου 

 Τυράκια απάνω μεριάς 
 Τιριτιτίμ 
Μελιτζανοσαλάτα 
Ρεγγοσαλάτα 
Κουνουπιδοκεφτέδες 
Πατατοκεφτέδες 
Χορτοκεφτέδες 
Σκορδομακάρονα 



 Μελιτζανοπίλαφο 
 Γιουβαρλάκια με μαρούλια 
 Τσίρος λιαστός 
 Χταπόδι με πάστα 
 Σαβόρε 
 Χοιροσφάγια 
 Μυζηθρόπιτα 
 Φοινίκια  



   Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούμε να σας ενημερώσουμε 
για όποια συνταγή σας ενδιαφέρει. 



Ονόματα μαθητών 

Μαυρομάτης Κυριάκος 

Λιάσκος Κωνσταντίνος 

Μακρυγιάννης Στέλιος 


