
ΚΟΡΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ – ΜΩΣΑΪΚΟ (ΣΤ1 – 2022-2023) 

 

ΥΛΙΚΑ 

 1 συσκευασία ζαχαρούχο γάλα (400 γρ.) 

 1 συσκευασία πτι μπερ (250 γρ.) 

 1 κουτί κακάο (20 γρ.) 

 1 βιτάμ (100 γρ.) 

 1 κουβερτούρα  (150 γρ.) 

 1 πακέτο ζάχαρη άχνη 

 1 πακέτο τρούφα χρωματιστή 

      ……………………………………………. 

 2 μπολ 

 1 φλιτζάνι μεγάλο 

 1 ταψάκι μιας χρήσης 

 1 κουτάλι της σούπας 

      …………………………………………… 

 Γκαζάκι 

 Κατσαρολάκι μικρό 

 Λαδόκολλα 

 Αλουμινόχαρτο 

 Σπάτουλα ανακατέματος 

 Μαχαίρι κοπής 

 Χαρτοπετσέτες (πακέτο) 

 Χαρτί κουζίνας (πακέτο) 

 Σουπλά αντιπυρικό για την κατσαρόλα 

 

Έγιναν δύο πάγκοι εργασίας για την παρασκευή δύο γλυκών συνολικά. Σε κάθε πάγκο 

βρίσκονταν 7-9 παιδιά. Κάθε πάγκος χωρίστηκε σε τρεις ομάδες των 2-3 ατόμων 

(Ομάδα 1,2 και 3). 

 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Σπάω στο πρώτο μπολ με τα χέρια την κουβερτούρα σε κομμάτια (150 γρ) 

2. Κόβω κι απλώνω ένα μεγάλο κομμάτι λαδόκολλα (να εξέχει αρκετά) στα 

ταψάκια μιας χρήσης  (ΟΜΑΔΑ 1) 

………………………………….. 

3. Παίρνω το δεύτερο μπολ και σπάω σε αυτό τα μπισκότα πτι μπερ σε κομμάτια 

(όχι πολύ ψιλά) 250 γρ. 

4. Ρίχνω κακάο σε ένα μεγάλο φλιτζάνι και παίρνω από αυτό 2 κουταλιές της 

σούπας. 

5. Μετά ρίχνω τις 2 κουταλιές κακάο πάνω στα τριμμένα μπισκότα και 

ανακατεύω με το κουτάλι (ΟΜΑΔΑ 2) 

……………………………………. 

6. Ανάβω το γκαζάκι σε όχι πολύ δυνατή φωτιά και βάζω πάνω το κατσαρολάκι 

7. Ρίχνω το βούτυρο κόβοντάς το με το μαχαίρι (100 γρ.) 

8. Ρίχνω το ζαχαρούχο γάλα (400 γρ.) 

9. Ρίχνω την κομμένη κουβερτούρα και ανακατεύω με τη σπάτουλα 

ανακατέματος μέχρι να γίνει το μείγμα καθώς βράζει.  

(ΔΑΣΚΑΛΟΣ και ένας βοηθός) 

………………………………………. 

10. Ρίχνω το μείγμα προσεκτικά στο μπολ με τα τριμμένα μπισκότα και 

ανακατεύω. 

11. Απλώνω πάνω στη λαδόκολλα στο ταψάκι και τυλίγω. 

12. Καλύπτω με αλουμινόχαρτο το ταψάκι και το βάζω στο ψυγείο. 

13. Απλώνω τη ζάχαρη άχνη πάνω στο γλυκό χρησιμοποιώντας ένα σουρωτήρι 

μικρό. 

14. Ρίχνω τα χρωματιστά τρουφάκια πάνω στη ζάχαρη άχνη (ΟΜΑΔΑ 3) 

      ………………………………………… 

15. Κόβουμε με προσοχή (δάσκαλος) και σερβίρουμε. 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=EnCAn9Cwf_o  

https://www.youtube.com/watch?v=EnCAn9Cwf_o


ΠΑΓΚΟΣ 1 

1. Κωστούλα Αγγελική 

2. Μουχάμαντ Λίζα 

3. Μανιού Σοφία 

4. Γκιόργκο Αλεξία 

5. Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

6. Καρακυριάκος Μίλτος   

7. Νταγιούμπ Μιχαήλ 

8. Λιλουασβίλι Γκιόργκι 

9. Γιασάρ Ογλού Ισαάκ  

 

ΠΑΓΚΟΣ 2 

1. Αλεξάνδρου Αθηναΐδα  

2. Τζίκα Κατερίνα 

3. Μπιζίμη Μαρία 

4. Κατσάνος Απόστολος 

5. Μουχάμαντ Αμπντουλάχ 

6. Δαφνής Μήλιος Αλέξανδρος 

7. Σαλή Ογλού Γκιουλτζάν  

8. Κραβαριώτη Χριστίνα 

9. Αλούσι Μαριάννα  

 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ: Σατλάνης Γεώργιος 

                                                Κατερίνα 



 

 

 

66
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

Τμήμα: ΣΤ1 

 

 

Με αφορμή την Ενότητα 4 του βιβλίου 

της Γλώσσας Στ Δημοτικού με τίτλο 

''Διατροφή'', τα παιδιά θέλησαν να 

δοκιμάσουν την τύχη τους στη 

ζαχαροπλαστική. Ακολουθώντας λοιπόν 

τις οδηγίες της συνταγής και βάζοντας 

μπόλικο κέφι, χαμόγελο και φαντασία, 

κατάφεραν στο τέλος να μας σερβίρουν 

έναν κορμό ψυγείου (μωσαϊκό) 

πραγματικά πεντανόστιμο!  

 

 

Άξιοι chefs! 

 

 


