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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ 
 

Γυμνάσιο Βρυσών, 18 Ιανουαρίου 2017 

Ανακατεύοντας υλικά … 
                              φτιάχνουμε λικέρ … 





 η ονομασία των Λικέρ στα ελληνικά 
Ηδύποτο: ηδύς + ποτό 

 ηδύς < αρχαία ελληνική ἡδύς : γλυκός 

   Φρούτα και καρποί της ελληνικής φύσης 
χαρίζουν το άρωμα και τη γεύση τους στο 
οινόπνευμα και συναρπάζουν με την 
ιδιαιτερότητά τους. Συνοδεύουν γλυκά και 
μπισκοτάκια, αλλά σερβίρονται και μόνα τους 
στο τέλος ενός γεύματος σαν εξαιρετικά 
χωνευτικά ποτά. 





Τα κύρια συστατικά των λικέρ είναι τρία: 

  

– Η καθαρή αλκοόλη ή κάποιο απόσταγμα, όπως 
ούζο, τσικουδιά, ρούμι, ουίσκι, μπράντι ή κονιάκ. 

– Ένας γλυκαντικός παράγοντας, όπως  ζάχαρη ή 
μέλι. 

– Ένας αρωματικός παράγοντας, όπως φρούτα, 
βότανα, φύλλα, άνθη, κρέμα γάλακτος, καφές ή 
κακάο. 



O ρόλος της ζάχαρης…. 

    Η ζάχαρη είναι απαραίτητο συστατικό στα 
λικέρ, μιας και εκτός από τη χαρακτηριστική 
γεύση που τους δίνει, συμβάλλει και στην 
απελευθέρωση του χυμού των φρούτων, ενώ 
λειτουργεί και σαν συντηρητικό. Σ’ αυτή 
οφείλεται η μεγάλη διάρκεια ζωής των λικέρ. 

    Χρόνος ζωής…. 

   Τα καταναλώνουμε έως 8-12 μήνες από την 
παρασκευή τους. 





ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΙΚΕΡ… 

    Οι πρώτοι που φαίνεται να παρασκεύασαν λικέρ είναι 
οι Δυτικοί μοναχοί που πειραματίζονταν με σκοπό να 
παρασκευάσουν ιαματικά ποτά.  

    Τα μίγματα βοτάνων διαλυμένων σε οινόπνευμα 
εμφανίζονταν ως φαρμακευτικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση ασθενειών 
όπως η μαλάρια, οι πόνοι περιόδου και οι 
στομαχικές διαταραχές.  

    Η προσθήκη της ζάχαρης σε αυτά τα μίγματα έγινε 
αρχικά για να είναι πιο εύκολη η χορήγηση τους στους 
ασθενείς, υπήρξε όμως το πρώτο βήμα που έφερε τα 
λικέρ πιο κοντά στην σημερινή τους μορφή.  





Η αρμπαρόριζα η θαυματουργή για 
τα νεύρα & την χοληστερίνη 

Έχει χαλαρωτικές ιδιότητες, βοηθάει στην ανακούφιση από τη ναυτία και τις 
ημικρανίες. Аνακουφίζει από τους πόνους της αρθρίτιδας! Μειώνει τη 

χοληστερόλη.   Επίσης λόγω της αντιβακτηριακής του δράσης βοηθά στην 
ακμή, όπως πλένουμε το πρόσωπο με το χαμομήλι 



Τα καρύδια και το μεγάλο τους 
μυστικό που λίγοι γνωρίζουν... 

   Τα ω3 λιπαρά οξέα τα οποία βρίσκονται μέσα στα καρύδια, 

σύμφωνα με έρευνες έχει βρεθεί να συμβάλλουν σημαντικά στη 
βελτίωση των πνευματικών λειτουργιών του εγκεφάλου, όπως 
μνήμη-συγκέντρωση-ικανότητα μάθησης. Επιπλέον, έχει βρεθεί 
να έχουν κάποια θετική επίδραση στη διάθεση του ατόμου σε 
ό,τι αφορά στον ψυχισμό του, παρεμποδίζοντας την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων της κατάθλιψης αλλά και άλλων μορφών 
σοβαρότερων ψυχώσεων όπως της διπολικής διαταραχής 



Χαρούπι: ένα τρόφιμο πολλών 
καρατίων 

     Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε σάκχαρα, τα οποία αποτελούν το 30%-
40% του συνολικού του βάρους το καθιστούν ιδιαίτερα θρεπτική και 
τονωτική τροφή. Το παράξενο όμως είναι πως το χαρούπι βοηθά και στην 
πέψη, γιατί περιέχει πηκτίνη και λιγνάνες. Το χαρούπι (ή αλλιώς 
ξυλοκέρατο, στα αρχαία ελληνικά "κεράτιον"), είναι ο καρπός της 
χαρουπιάς, ένα είδος φασολιού. Στο Δήμο Αποκάρωνα το χαρούπι 
αποτελούσε παλιά κύριο αγροτικό εισόδημα και το τροφή για τα ζώα. 



Ρόδι 



Mυρτιά 

. 

 

 

      

    Ο Διοσκουρίδης κατέταξε τις μυρτιές σε αυτές με μπλε και σε αυτές 

με λευκούς καρπούς, οι οποίοι έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες. 
Τους έδινε ως αντίδοτο για τσιμπήματα σκορπιών και αραχνών και 
για να θεραπεύσει ασθένειες της κύστης και την διάρροια, σε 
μορφή βρασμένου χυμού. Η συνταγή αυτή χρησιμοποιείται μέχρι 
σήμερα στη παραδοσιακή ιατρική. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1


Bύσσινα 

 Περιέχει μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C (το ελιξήριο της νιότης) και 
αντιοξειδωτικών πολυφαινολών. Θεωρείται ιδιαίτερα δυναμωτικός καρπός, 
ωφέλιμος για το άσθμα, την αναιμία και τις αρθρίτιδες. Επίσης, ενδείκνυται 
για όσους έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα και περιέχει ουσίες που 
βελτιώνουν τη μνήμη, την όραση και τη συγκέντρωση. 



Μανταρίνι... ένα πολύτιμο φρούτο! 

      
 
 
 
     
     
      Σύμφωνα με δύο Ιαπωνικές μελέτες, το 2006, η κατανάλωση μανταρινιού 

μειώνει σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος καρκίνο του ήπατος, 
καρδιοπάθειες, εγκεφαλικό επεισόδιο και διαβήτη. Οι επιστήμονες τονίζουν 
πως το μυστικό της δύναμης των μανταρινιών βρίσκεται στη βιταμίνη Α 
(μάτια –δέρμα- κύτταρα-ανάπτυξη εμβρύου) και ειδικά σε κάποια συστατικά 
της, τα καροτενοειδή, τα οποία, εκτός από πολλές ευεργετικές για τον 
οργανισμό ιδιότητες, δίνουν στα μανταρίνια το πορτοκαλί τους χρώμα. Είναι 
πλούσια πηγή καλίου και βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Τα 
μανταρίνια είναι πολύ πλούσια σε Βιταμίνη C (το ελιξήριο της νιότης) , 
φυτικές ίνες, οι οποίες ενισχύουν την λειτουργία του γαστρεντερικού 
συστήματος 





…το πριν… 







Ευχές  
από μια κυρία 

Καλή μας χρονιά… 
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