
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίςιο του Εκπαιδευτικοφ-Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ 

ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΜΑΤΑ  

που υλοποιείται ςτθ Δυτικι Κριτθ τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 με τθν ευκφνθ τθσ Σχολικισ 

Συμβοφλου των Κακθγθτϊν Φυςικϊν Επιςτθμϊν Δυτικισ Κριτθσ. 

Γυμνάςιο Βρυςών

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΘΜΕΡΙΔΑ 

Θ ΧΘΜΕΙΑ ΣΩΝ ΜΙΓΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΙΑΜΑΣΩΝ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΠΙΣΙ 

Συνταγέσ από λικέρ 

Ζνα λικζρ… 

….Όταν κ` αρχίςουν οι βροχζσ, κα βγοφμε να χορζψουμε 

με ζνα βαλσ, ενα ταγκό, τισ ςτάλεσ κα μαηζψουμε 

Κι αν μου βραχείσ, καρδοφλα μου, τα ροφχα ςου κα βγάλω 

δίπλα ςτισ φλόγεσ του τηακιοφ, ζνα ποτό κα βάλω 

Ζνα λικζρ, ζνα κονιάκ, ςε κρφςταλλο ποτιρι 

να γλυκακοφν τα χείλθ ςου κι ερωτα το χατίρι… 

 ΑΜΑΡΤΛΙ 

Στο πλαίςιο του Εκπαιδευτικοφ-Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ 

ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΜΑΤΑ  

που υλοποιείται ςτθ Δυτικι Κριτθ τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 με τθν ευκφνθ τθσ Σχολικισ 

Συμβοφλου των Κακθγθτϊν Φυςικϊν Επιςτθμϊν Δυτικισ Κριτθσ. 

Γυμνάςιο Βρυςών 



 

 

Λικζρ αρμπαρόριηασ 

(μπαρμπαρόςα … ςτα κρθτικά!!!) 

Τλικά 

1 κιλό κονιάκ 

750 γραμμάρια ηάχαρθ( ι και λιγότερο περίπου 650 γραμμάρια για να μθν 

γίνει πολφ γλυκό) 

1 μζτριου μεγζκουσ ματςάκι αρμπαρόριηα (όςο πουλάει ο μανάβθσ το 

μαϊντανό) 

Εκτζλεςθ 

Όλα τα υλικά τα βάηουμε ςε μία μεγάλθ κανάτα και τα κλείνουμε όςο το 

δυνατόν καλφτερα προκειμζνου να μθν μπαίνει αζρασ. 

Μία φορά τθν θμζρα ανακατεφουμε για να λιϊνει καλά θ ηάχαρθ. 

Μετά από 15 περίπου μζρεσ είναι ζτοιμο, το φιλτράρουμε, το βάηουμε ςε 

μπουκάλι και είναι ζτοιμο για ςερβίριςμα. 

Ιδιαίτερθ λεπτομζρεια : 

* Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ μπορεί να φυλαχκεί ςτο ψυγείο και να 

ςερβιριςτεί παγωμζνο. 

* Είναι ζνα ποτό που μπορεί να φτιαχτεί όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ αφοφ 

βρίςκουμε πάντοτε αρμπαρόριηα! 

Λικζρ καρφδι 

Τλικά 

5-6 καρφδια 

1 κιλό κονιάκ (κατά προτίμθςθ άςπρο κονιάκ) 

1.250 γραμμάρια ηάχαρθ 

1 ξφλο κανζλλασ 

Λίγο γαρφφαλλο (όχι ςε ςκόνθ) 

Εκτζλεςθ 

Κόβουμε τα καρφδια (με μαχαίρι) ςε μικρά κυβάκια, βάηουμε τθ ηάχαρθ, το 

κονιάκ, τθν κανζλλα και το γαρφφαλλο ςε μια μεγάλθ κανάτα. 

Ανακατεφουμε καλά να διαλυκεί θ ηάχαρθ και ςκεπάηουμε τθν κανάτα, να 

μθν μπαίνει αζρασ. 

Για 15 μζρεσ αφινουμε τθν κανάτα ςτον ιλιο. 

Στθ ςυνζχεια το φιλτράρουμε και το βάηουμε ςτο μπουκάλι, οπότε είναι 

ζτοιμο για ςερβίριςμα. 

Ιδιαίτερθ λεπτομζρεια: 

* Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ μπορεί να φυλαχκεί ςτο ψυγείο και να 

ςερβιριςτεί παγωμζνο. 

* Το άςπρο κονιάκ ζχει καλφτερθ εμφάνιςθ ςτο τελικό χρϊμα του ποτοφ. 

Δεν είναι δθλαδι πολφ ςκοφρο. 



Λικζρ από Βφςςινα 
Τλικά 

1 κιλό βφςςινα χωρίσ κοτςάνια 

 αλλά με τα κουκοφτςια τουσ 

1 κιλό ηάχαρθ 

10 γαρφφαλα  

2 ξφλα κανζλασ 

1 κιλό κονιάκ 5 αςτζρων (μεταξά) 

Εκτζλεςθ 

Αποςτειρϊνουμε τα βάηα ( λίγο ςτον φοφρνο) 

Πλζνουμε καλά τα φροφτα και τα αφινουμε να ςτεγνϊςουν (πάνω από 1 

ϊρα) 

Βάηουμε τα φροφτα ςε ζνα μεγάλο βάηο μαηί με τθ ηάχαρθ και τα μυρωδικά 

(αφοφ τα ζχουμε πλφνει καλά) και τα αφινουμε ςτον ιλιο μζχρι να 

διαλυκεί θ ηάχαρθ και να μθν υπάρχει οφτε καν ςτον πάτο του βάηου για 

τουλάχιςτον 2-3 μινεσ.( 3/4 του βάηου) 

Βάηουμε 1000 γρ ηάχαρθσ . Κλείνουμε αεροςτεγϊσ και τοποκετοφμε ςε 

ταράτςα ςτον ιλιο. Μετά τουσ 3 μινεσ τα παίρνουμε κ ςουρϊνουμε το 

περιεχόμενο ςε πολφ λεπτό τοφλι. (2 φορζσ) Δεν τα ηουλάμε τα αφινουμε 

να ςτραγγίξουν φυςικά 

Αφοφ τα ςτραγγίξουμε ςτον χυμό προςκζτουμε το κονιάκ και τα 

δοκιμάηουμε. Προςκζτουμε ι αφαιροφμε κονιάκ κατά βοφλθςθ και 

ανακατζβουμε. Πρϊτθ δοκιμι max 700 γραμ. 

Τζλοσ το ςουρϊνουμε ςε ζνα τουλπάνι και κρατάμε το ποτό ςε ζνα 

μπουκάλι. 

Με τα φροφτα μποροφμε να ςυνοδεφουμε κάποιο παγωτό ι να βάηουμε 

μερικά μζςα ςτο ποτό μασ όταν το ςερβίρουμε. 

Ιδιαίτερθ λεπτομζρεια: Σε περίπτωςθ που κζλουμε να ςερβίρουμε το λικζρ 

τθσ ϊρασ , φυλάμε τα βάηα με τα ηυμωμζνα φροφτα ςε δροςερό χϊρο και 

βάηουμε το κονιάκ όταν κζλουμε να το ςερβίρουμε. 

 

Λικζρ μανταρινιοφ 

Τλικά  

6 μανταρίνια 

1 κιλό κονιάκ ι οφηο (κατά προτίμθςθ οφηο) 

320 γραμμάρια ηάχαρθ 

1 ξφλο κανζλλασ 

Εκτζλεςθ 

 

Με ζνα μαχαίρι αφαιροφμε το εξωτερικό μζροσ του φλοιοφ των 6 

μανταρινιϊν. Στίβω τα μανταρίνια και τθν ψφχα που απομζνει τθν κόβω ςε 

πολφ ψιλά κομματάκια (κυβάκια) . 

Σε μία φιάλθ προςκζτω το χυμό των μανταρινιϊν, τα κυβάκια των 

μανταρινιϊν, τθ ηάχαρθ και τθν κανζλλα. Ανακατεφουμε καλά να λιϊςει θ 

ηάχαρθ. Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε το οφηο. 

Ξανακουνάμε πάλι για λίγεσ φορζσ το μίγμα και το αφινουμε να ςτακεί για 

2 μινεσ,( πολφ καλά κλειςμζνθ τθ φιάλθ), ϊςτε να μθν μπαίνει αζρασ. 

Μετά 2 μινεσ το ανοίγουμε και το φιλτράρουμε (οπότε είναι ζτοιμο). 

Βάηουμε πάλι το ποτό - καλά κλειςμζνο - ςτθ φιάλθ και είναι ζτοιμο να το 

ςερβίρουμε. 

 

Ιδιαίτερθ λεπτομζρεια: 

* Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ μπορεί να φυλαχκεί ςτο ψυγείο και να 

ςερβιριςτεί παγωμζνο. 

* Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται – αντί για το μανταρίνι – το πορτοκάλι ι το 

λεμόνι. 



Λικζρ ροδιοφ 

Τλικά 

1 κοφπα ρόδι 

1 κοφπα (ι και λίγο λιγότερθ) ηάχαρθ 

1 ξφλο κανζλλασ ( ίςωσ και 2 ξφλα, ανάλογα με τθν ποςότθτα) 

Λίγα γαρφφαλλα ολόκλθρα 

κονιάκ (για τθν ποςότθτα δεσ τθν εκτζλεςθ) 

 

Εκτζλεςθ 

Βάηουμε ςε μία λεκάνθ το ρόδι και τθ ηάχαρθ, τθν κανζλλα και τα 

γαρφφαλλα. 

Ανακατεφουμε να λιϊςει θ ηάχαρθ. Αφοφ λιϊςει θ ηάχαρθ, ςτφβουμε τα 

ρόδια και όςεσ κοφπεσ είναι το ρόδι και θ ηάχαρθ τόςο κονιάκ 

προςκζτουμε. Αφινουμε το μίγμα να ςτακεί 2-3 μζρεσ κλειςμζνο για να 

μθν χάςει το άρωμά του. 

Φιλτράρουμε το μίγμα και το βάηουμε ςτο μπουκάλι. 

Αφινουμε για λίγεσ μζρεσ το ποτό ςφραγιςμζνο και ςτθ ςυνζχεια 

ςερβίρουμε. 

 

Λικζρ με χαροφπι … 

ζνα βάμμα...ζνα φυςικό ίαμα ...  
Τλικά 

 

Τθν ψίχα από χαροφπι και τςικουδιά 

Εκτζλεςθ 

Αλζκουμε το χαροφπι ςε λεπτοφσ κόκκουσ και το ανακατεφουμε με 

τςικουδιά ςε αναλογία ζνα προσ δφο, τοποκετϊντασ το ςε ζνα καλά 

αποςτειρωμζνο γυάλινο βάηο. Το αφινουμε για φφλαξθ τουλάχιςτον 1-2 

μινεσ μζχρι να αναδειχτοφν όλα τα αρϊματα του χαρουπιοφ.  

 



Λικζρ Κραςί 

Τλικά 

1 ½ λίτρο κραςί κόκκινο ξθρό 

500γραμμάρια ηάχαρθ 

25-30 φφλλα αρμπαρόριηασ 

Εκτζλεςθ 

Ανακατεφουμε το κραςί με τθ ηάχαρθ ςε ζνα τςακάλι και το ηεςταίνουμε 

για 10 λεπτά για να λιϊςει θ ηάχαρθ. Το κατεβάηουμε από τθ φωτιά και 

προςκζτουμε τα φφλλα τθσ αρμπαρόριηασ. Μετά από 24 ϊρεσ το 

ςουρϊνουμε και το βάηουμε ςε μπουκάλια. 

** Mονάδεσ μάηασ : kg : κιλό/ g :γραμμάρια 

1 kg : 1000g 

**Μονάδεσ όγκου : L : λίτρο/ ml: Χιλιοςτόλιτρο 

1 L : 1000ml 

Λικζρ Μαςαλά με εςπεριδοειδι 

Τλικά 

1 λίτρο τςικουδιά 

1 κιλό ηάχαρθ 

Τισ φλοφδεσ από 2 μζτρια μανταρίνια 

από 2 μζτρια πορτοκάλια 

από δυο μζτρια περγαμόντο 

1 μοςχοκάρυδο ολόκλθρο 

5-6 γαρφφαλα 

 

Εκτζλεςθ 

Αποςτειρϊνουμε τα βάηα ( λίγο ςτον φοφρνο).Πλζνουμε καλά τα φροφτα 

και τα αφινουμε να ςτεγνϊςουν (πάνω από 1 ϊρα). Βάηουμε τισ φλοφδεσ 

των φροφτων ςε ζνα μεγάλο βάηο μαηί με τθ ηάχαρθ, τθ τςικουδιά και τα 

μυρωδικά. Το βάηουμε 4-5 μζρεσ ςτο ψυγείο. Μετά το ςουρϊνουμε και το 

βάηουμε ςτο μπουκάλι. Αφινεται 25 μζρεσ ςτον ιλιο ι 25 μζρεσ ςτο 

καλοριφζρ. 

* Η λζξθ Masala ςθμαίνει «πικάντικο» και ζλκει τθν καταγωγι τθσ από τθν Περςικι 

λζξθ: مصالح (maṣālih) που ςθμαίνει «μπαχαρικά», «υλικά». Το Masala μπορεί να 

είναι είτε ζνα μείγμα αποξθραμζνων (ι και ξεροψθμζνων) μπαχαρικϊν ι αλλων 

ςυςτατικϊν 



Λικζρ απο ρόδι 

Τλικά: 

5-6 φλιτηάνια ςπόρουσ απο ρόδια 

2 ρόδια χυμό 

5-6 φλιτηάνια ηάχαρθ 

5-6 φλιτηάνια ρακί   ι   3 φλιτηάνια ρακί και 3 ροφμι 

1 ποτιρι νερό 

1 ξφλο κανζλασ 

1 φφλλο αρμπαρόριηασ (μπαρμπαροφςα) 

2 μοςχοκαρφια (γαρφφαλλο) 

Εκτζλεςθ  

Σε μια μεγάλθ κατςαρόλα ρίχνουμε τουσ ςπόρουσ με τθ ηάχαρθ, το νερό 

και τα μπαχαρικά και τα ανακατεφουμε μζχρι να λιϊςει θ ηάχαρθ. Το 

ςκεπάηω και το αφινω μζςα ςτθν κατςαρόλα για 24 ϊρεσ. Τθν άλλθ μζρα 

ρίχνω τθ ρακί και το αφινω να πάρει βράςθ για 6 λεπτά περίπου και ςτθ 

ςυνεχεία κλείνω το καπάκι και το αφινω να κρυϊςει για 3-4 ϊρεσ. 

Φιλτράρω το ποτό με ςουρωτιρι (ίςωσ χρειαςτεί να το ςουρϊςω 2-3 

φορζσ) Και προςκζτω το χυμό απο τα 2 ρόδια. Ζτοιμο….  

 

 

Λικζρ με μφρτα 

(καρπόσ μυρτιάσ) 

Τλικά 

1κιλό τςικουδιάσ 

Δφο χοφφτεσ μπαλάκια μυρτιάσ ϊριμα (μαφρα) 

1 κιλό ηάχαρθ 

3 ποτιρια νερό 

Εκτζλεςθ 

Σε ζνα κιλό τςικουδιάσ ρίχνουμε δφο χοφφτεσ μπαλάκια μυρτιάσ ϊριμα 

(μαφρα).Επι ζνα μινα, μια φορά τθν εβδομάδα τα ανακατεφουμε. Ζπειτα 

από ζνα μινα τα ςουρϊνουμε με τουλουπάνι και πετάμε τα μπαλάκια, 

Ετοιμάηουμε ζνα ςιρόπι με 3 ποτιρια νερό και ζνα κιλό ηάχαρθ. Το 

κερμαίνουμε ιςα ιςα να λιϊςει θ ηάχαρθ. Το αφινουμε να κρυϊςει και 

μετά το ανακατεφουμε με τθ ςουρωμζνθ τςικουδιά …. και είναι ζτοιμο.  

(Παραδοςιακι Κρθτικι Συνταγι) Α.Ξ.  

 

 



 

 

 

Ευχαριςτοφμε πολφ 

τουσ αγαπημζνουσ φίλουσ και ςυναδζρφουσ για τη βοήθειασ τουσ 

κ. Αριάδνησ Κωνςταντινίδου Καβουλάκη 

Χαροκόπειοσ Σχολή , Αγροτικήσ Οικιακήσ οικονομίασ 

κ Κωνςταντίνα Χζλμη ( νοικοκυρά εκ τησ Ηλείασ) 

κ Σοφία Ψαράκη (νοικοκυρά) 

Α.Ξ. 

κ Αναςταςία Χζλμη-Κανζλη ΠΕ 01 

κ . Έφη Κορτςιδάκη ΠΕ 11 

τον κ .Χαράλαμπο Κουτςουπάκησ ΠΕ03 

 

Καταγραφι & Επιμζλεια φυλλαδίου : Αρχοντάκθ Νεκταρία Χθμικόσ 

 

 

 

 

Η Δράςθ αυτι γίνεται ςτο πλαίςιο του Περιβαλλοντικοφ μασ προγράμματοσ   

Γνωρί-ΗΩ  τθ Φφςθ …αφουγκράηομαι το ΝΕΡΟ… Ανα-ΚΤΚΛΩΝΟΝΣΑ τισ 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

 

 

 

Τπ Περιβαλλοντικισ ομάδασ : Αρχοντάκθ Νεκταρία Χθμικόσ 

υν. κακθγθτζσ : Κορτςιδάκθ Ευτυχία ΠΕ11 

Κουτςουπάκθσ Χαράλαμποσ ΠΕ03 

 


