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Κάνε το καλό.
Σώσε φαγητό.



Αλαλούμ αλαλούμ 

Πώς οι μπανάνες αποκτούν 
το χαρακτηριστικό τους σχήμα;
Οι μπανάνες βρίσκονται πολλές μαζί σ’ ένα χοντρό κοτσάνι. Όταν είναι μικρές 

κρέμονται προς τα κάτω, όμως μεγαλώνοντας προσπαθούν να πάνε προς τα 

πάνω, κάτι που είναι αντίθετο με τον νόμο της βαρύτητας. Αυτό συμβαίνει, γιατί 

χρειάζονται περισσότερο ήλιο για την ανάπτυξή τους. Αποτέλεσμα της προσπάθειάς 

τους αυτής είναι να γίνονται καμπυλωτές!

Η σημασία 
των χρωμάτων στο φαγητό σου 

Προσπάθησε να γεμίζεις κάθε μέρα το πιάτο σου με μια ποικιλία λαχανικών και 

φρούτων, που έχουν δανειστεί όλα τα χρώματα τους από το ουράνιο τόξο. Καθένα 

από αυτά τα χρώματα έχει τις δικές του ιδιότητες και σε ωφελεί με διαφορετικό 

τρόπο. Έτσι, θα δημιουργήσεις μέσα σου μια αποθήκη με όλα τα ευεργετικά 

συστατικά για την καλή λειτουργία του οργανισμού σου.

Πώς μπορεί να ζήσει κάποιος 
τρώγοντας μόνο δύο πράγματα;
Παρ’ όλα αυτά που είπαμε παραπάνω, 

υπάρχουν δύο φαγώσιμα, χωρίς χρώμα, 

τα οποία σου δίνουν ό,τι χρειάζεσαι για 

να επιβιώσεις. Οι πατάτες και το βούτυρο. 

Τα φαγώσιμα αυτά, περιέχουν όλα τα 

συστατικά, που είναι απαραίτητα για να 

αναπτυχθεί το ανθρώπινο σώμα, ακόμα 

και αν γίνουν οι αποκλειστικές τροφές του 

ανθρώπου.

Ποιο είναι το ποτό που 
καταναλώνεται περισσότερο 
στον πλανήτη;
Σωστά μαντέψατε: το νερό! Ξέρετε, όμως, 

ποιο έρχεται αμέσως μετά; το τσάι. 

2



Μακριά στην Ισπανία 

Μακριά στο Γουίτσερτς της Αγγλίας… τον Οκτώβριο που πέρασε, Βρετανοί 

Οδηγοί πραγματοποίησαν διανυκτέρευση, θέτοντας ως στόχο τα μηδενικά 

απόβλητα. Ο στόχος αυτός περιστρέφεται γύρω από έναν κεντρικό άξονα: 

την ανακύκλωση. Οι Οδηγοί έπρεπε να επαναχρησιμοποιήσουν όποιο υλικό 

μπορούσαν, έτσι ώστε στο τέλος της διανυκτέρευσης να έχουν ελάχιστο ή 

μηδενικό όγκο απορριμμάτων.  

Οι Οδηγοί, όπως και πολλοί από εμάς, έχουν αδυναμία στα γλυκά. Αυτό, 

όμως, δεν τους εμπόδισε από το να ακολουθήσουν τον στόχο τους. Για το 

απογευματινό τους φρόντισαν να μην καταναλώσουν προϊόντα σε πλαστική 

συσκευασία, αλλά χειροποίητα γλυκά που ετοίμασαν στο σπίτι και έφεραν 

ειδικά για τη διανυκτέρευση. Στο νυχτερινό τους παιχνίδι έπρεπε να εντοπίσουν 

μόνο με την αφή τους όλα τα πλαστικά αντικείμενα στην Εστία τους και να 

τα συγκεντρώσουν στο κέντρο της αίθουσας. Έτσι κατάλαβαν πόσο πλαστικό 

βρισκόταν μέσα στην Εστία τους. Αποφάσισαν να αντικαταστήσουν το πλαστικό 

με αντικείμενα που δημιούργησαν από υλικά της φύσης στον κήπο της Εστίας 

τους και με τη χρήση υλικών που περίσσεψαν από το κατασκηνωτικό υλικό. 

Στη διανυκτέρευση η υπηρεσία του σερβιρίσματος πήρε την πρωτοβουλία και 

οργάνωσε, με τη βοήθεια του υπεύθυνου Στελέχους του Αρχηγείου, εργαστήριο για 

τη μεταμόρφωση παλιών υφασμάτων σε καλύμματα, κατάλληλα για τα τρόφιμα. 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν μελισσοκέρι. Τα καλύμματα αυτά είναι μία 

εναλλακτική οικολογική λύση στο σελοφάν και το αλουμινόχαρτο που συνήθως 

χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας στο σπίτι, στην κατασκήνωση, ακόμη και στη 

διανυκτέρευσή μας. 

Πώς μπορούμε να κερώσουμε ύφασμα στο Σμήνος και να το χρησιμοποιούμε 

για κάλυμμα τροφίμων; Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Χρειάζεται καθαρό, 

βαμβακερό ύφασμα και μελισσοκέρι. Κόβουμε το ύφασμα αρκετά πιο μεγάλο από 

το μπολ μας, έτσι ώστε να το καλύπτει τελείως και περιμετρικά. Με ένα στρόγγυλο 

αντικείμενο (όπως ένα πιάτο) το κόβουμε σε κύκλο. Ντύνουμε ένα ταψάκι με 

λαδόκολλα και απλώνουμε το ύφασμα πάνω σε αυτό. Τρίβουμε μελισσοκέρι πάνω 

από το ύφασμα και το βάζουμε στο φούρνο, σε χαμηλή θερμοκρασία (100 βαθμούς 

Κελσίου), μέχρι να λιώσει τελείως το μελισσοκέρι.
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Μπισκότα 
χωρίς γλουτένη και ζάχαρη 

Ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αλλεργικοί σε κάποια φαγητά; 
Υπάρχουν πολλών ειδών αλλεργίες. Κάποιοι είναι αλλεργικοί σε κάποια 
τρόφιμα, τα οποία δεν θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα μπορούσαν να σου 
κάνουν κακό. Όπως, για παράδειγμα, η ζάχαρη ή το αυγό. Είναι, όμως, 
αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν δυσανεξία στην γλουτένη. Η γλουτένη 
είναι ένα συστατικό που βρίσκεται στο σιτάρι, στη σίκαλη και στο κριθάρι 
και βοηθάει στο φούσκωμα του ψωμιού.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές συνταγές που, ενώ τους λείπουν κάποια 
υλικά, είναι εξίσου νόστιμες και καμιά φορά δεν καταλαβαίνεις ότι λείπουν. Τι 
λες λοιπόν; Θέλεις να δοκιμάσεις μία συνταγή χωρίς ζάχαρη και γλουτένη; 

Υλικά:
- 115 γραμμάρια  μαργαρίνη (χωρίς γάλα και σόγια)
- 100 γραμμάρια ζάχαρη καρύδας (ή 100 γραμμάρια stevia)
- 2 κ.σ (κουταλιές της σούπας) χυμό πορτοκαλιού
- 1 φακελάκι βανίλια
- 100 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα κουβερτούρα (σταγόνες)
- 225 γραμμάρια αλεύρι χωρίς γλουτένη και μαγιά (μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις αλεύρι ρυζιού)

Εκτέλεση:
- Σε ένα μπολ τοποθέτησε τη μαργαρίνη και τη ζάχαρη και χτύπησέ τα για 
περίπου τρία λεπτά.
- Ρίξε τα αυγά και χτύπησε το μείγμα για ακόμα τρία λεπτά, μέχρι να 
δεθούν τα υλικά.

- Σε ένα άλλο μπολ κοσκίνισε το αλεύρι και την βανίλια.
- Ρίξε λίγο - λίγο το μείγμα του αλευριού στο πρώτο 
μείγμα και ανακάτεψέ τα με το μίξερ.
- Έπειτα ρίξε τον χυμό του πορτοκαλιού και, αφού 
ενωθούν όλα τα υλικά πολύ καλά μαζί, πρόσθεσε τη 
σοκολάτα.
- Φτιάξε μικρά μπαλάκια και τοποθέτησέ τα σε ταψί με 
λαδόκολλα.
- Τέλος, βάλε τα μπισκότα σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 170°C για περίπου 20-25 λεπτά.
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Τόλμα 
αν μπορείς

Υπάρχουν μερικά φαγητά που ποτέ δε περίμενες ότι θα μπορούσαν να σε βλάψουν. 

Χρησιμοποίησε τους κωδικούς του πίνακα για να βρεις τις τροφές που προκαλούν 

αλλεργίες και εκείνες όπου κάποιοι έχουν δυσανεξία.

Τροφικές Αλλεργίες:

α) 1.1, 5.4, 3.1, 5.3

β) 3.1, 1.1, 1.3, 1.1

γ) 4.3, 2.2, 2.4, 5.3, 4.2  |  5.2, 1.1, 2.4, 1.4, 5.3, 4.2

δ) 3.2, 1.1, 1.3, 1.1, 3.4, 3.4, 4.2, 3.3, 1.1

Δυσανεξία:

α) 3.1, 1.1, 1.3, 1.1

β) 3.4, 5.3, 5.2, 5.3, 1.3, 1.1, 4.4, 1.1

γ) 1.1, 2.3, 5.4, 1.3, 5.3

δ) 3.1, 1.3, 5.3, 5.4, 4.4, 5.1, 3.3, 2.2

Τροφικές Αλλεργίες: α) αυγό, β) γάλα, γ) ξηροί καρποί, δ) θαλασσινά

Δυσανεξία: α) γάλα, β) σοκολάτα, γ) άμυλο, δ) γλουτένη

Απαντήσεις:



Τα Πουλιά 
ρωτούν…. 

Γνώριζες ότι οι τροφές που 

καταναλώνουμε επηρεάζουν 

άμεσα την υγεία μας αλλά και 

το περιβάλλον που ζούμε; Πώς 

μπορούμε να κάνουμε καλύτερες 

διατροφικές επιλογές, για να ζούμε 

όλοι σε έναν υγιέστερο πλανήτη; 

Μία τετραμελής οικογένεια στην Ελλάδα πετά κάθε χρόνο στα σκουπίδια σχεδόν 120 

κιλά καταναλώσιμων τροφίμων και αυτό μπορούμε και πρέπει να το αποφύγουμε. 

Βρισκόμαστε στη χώρα που γεννήθηκε η μεσογειακή διατροφή, αλλά συνεχώς 

απομακρυνόμαστε από αυτή. Αυτό το διαπιστώνουμε από το γεγονός ότι η διατροφή 

μας χαρακτηρίζεται από μειωμένα οικογενειακά γεύματα και μεγάλη κατανάλωση 

πρόχειρου φαγητού. Με αφορμή αυτούς τους προβληματισμούς, τα Πουλιά του 8ου 

Σμήνους της Αθήνας εκφράζουν τις ανησυχίες τους, όπως διαβάζουμε παρακάτω. 

1. Πώς αντέξατε να μαγειρέψετε τόσο πολύ φαγητό; (Σπύρος, 8ο Σμήνος Αθήνας)

2. Ποιος θα φάει το φαγητό που περίσσεψε; (Ελεάννα, 8ο Σμήνος Αθήνας) 

3. Γιατί μαγειρέψατε τόσα πολλά φαγητά, ενώ ξέρετε πως οι καλεσμένοι έρχονται 

έχοντας φάει ήδη του σκασμού; Γιατί σας πιάνει αυτό το άγχος της προετοιμασίας 

πολλών φαγητών; (Χριστίνα, 8ο Σμήνος Αθήνας) 

4. Μπορούμε να πάρουμε στο σπίτι μας λίγο από το φαγητό που περίσσεψε; 

(Ορέστης, 8ο Σμήνος Αθήνας)

Τα πράγματα είναι πολύ απλά! Αν τρεφόμαστε υγιεινά, κάνουμε καλό και στο 

περιβάλλον. Μαγειρεύοντας στο σπίτι και ακολουθώντας το πρότυπο της μεσογειακής 

διατροφής, αφήνουμε μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα! Αντί για συσκευασμένα 

έτοιμα τρόφιμα επιλέγουμε μαγειρευτό φαγητό. Αντί για τροφές πλούσιες σε λιπαρά 

και ζάχαρη, επιλέγουμε αγνές συνταγές με πολλά φρούτα και λαχανικά!
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Δυναμώνω 
τα φτερά μου

Η συμμετοχή στην παρασκευή του γεύματος μπορεί μελλοντικά να σε βοηθήσει στην 

απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Η μαγειρική είναι μία πρόκληση. Σε 

μαθαίνει να «εκτιμάς» και να αγαπάς τη φύση.  Όταν συμμετέχεις στη διαδικασία της 

μαγειρικής, αποκτάς μεγαλύτερη κατανόηση - οπότε και εκτίμηση για όλα αυτά που μας 

χάρισε γενναιόδωρα η φύση. Μία καταπληκτική εμπειρία που μπορείς να ζήσεις με το 

Σμήνος σου σε μία εκδρομή στη φύση ή σε κάποια κατασκήνωση είναι η μαγειρική. Εσύ 

έχεις μαγειρέψει ποτέ στη φύση;

Θα ήταν εξαιρετική ιδέα να φτιάξεις τον δικό σου λαχανόκηπο! Στο Σμήνος ή στον κήπο 

του σπιτιού, στο εξοχικό σου ή στο σπίτι της γιαγιάς στο χωριό: πολλά λαχανικά θα 

μπορούσες να φυτεύσεις, να φροντίσεις και τελικά να δεις να μεγαλώνουν.

Το ήξερες ότι υπάρχουν σε πολλές πόλεις καταστήματα που παρέχουν δωρεάν είδη 

παντοπωλείου, όπως τρόφιμα, νερό, ενδύματα, παιχνίδια και άλλα, σε οικογένειες 

που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα; Αυτά τα «δωρεάν» σούπερ 

μάρκετ λέγονται Κοινωνικά Παντοπωλεία. Ευαίσθητοι πολίτες και οργανισμοί 

μαζεύουν πράγματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους και οικογένειες, 

που έχουν ανάγκη.

Επίσης, αναρωτήθηκες ποτέ τι είναι η “κοινωνική κουζίνα: Ο άλλος Άνθρωπος”; 

Πρόκειται για μία κίνηση αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης προς κάθε 

άνθρωπο που χρειάζεται  φαγητό και δεν μπορεί να το αποκτήσει. Θα μπορούσατε, 

ως Σμήνος, να προσφέρετε φαγητό σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη κάνοντας μια 

πράξη αγάπης! 

Άλλωστε τα Βήματα και τα Πτυχία σε προετοιμάζουν μέσω 

διαφόρων δραστηριοτήτων, με βασικό στόχο να εξελιχθείς ως 

Πουλί και ως άνθρωπος! Δώσε το Χέρι, λοιπόν, με τον δικό σου 

τρόπο!  

Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα ζωγράφισε τον παράδεισο 

και μπες μέσα… Νίκος Καζαντζάκης
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Eco friendly Σμήνος
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Τελικά πόσο μεγάλη είναι η σπατάλη 

τροφίμων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και 

παγκοσμίως; Πόσο φαγητό σπαταλάται τη 

στιγμή που περίπου ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι υποσιτίζονται παγκοσμίως; Οι 

αριθμοί σοκάρουν:

Τουλάχιστον το ένα τρίτο των τροφίμων 

που παράγονται κάθε χρόνο στον 

κόσμο για κατανάλωση, σπαταλάται! 

Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 1,3 

δισεκατομμύρια τόνοι.

Για κάθε ευρωπαίο πολίτη, 179 κιλά 

τροφίμων σπαταλούνται κάθε χρόνο 

στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής 

τροφίμων αλλά και στο σπίτι. Κάθε 

Ευρωπαίος καταναλωτής σπαταλάει 76 

κιλά τροφίμων ετησίως!!!

Σύμφωνα με έρευνα του Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου, κάθε νοικοκυριό στην 

Ελλάδα σπαταλά 98,9 κιλά τροφικών 

περισσευμάτων ανά άτομο σε ετήσια 

βάση. Από αυτά, περίπου 30 κιλά 

θα μπορούσαν να αποφευχθούν με 

μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας 

καταναλωτικές συνήθειες.

Τί θα μπορούσες κι εσύ ο ίδιος, να κάνεις 

για να συμβάλεις με τον τρόπο σου στην 

εξάλειψη αυτού του φαινομένου;

- Στο οικογενειακό Συμβούλιο, πείτε ο 

καθένας τουλάχιστον από δύο αγαπημένα 

σας φαγητά. Φτιάξτε πρόγραμμα που να 

μπορεί να συνδυάσει τις προτιμήσεις όλων 

και να περιέχει αντίστοιχα τον σωστό 

συνδυασμό τροφών με ποικιλία.

- Προαποφασίστε ότι ό,τι περισσεύει θα 

το μαγειρεύετε μ’ έναν νέο τρόπο ή θα το 

συνδυάζετε πρωτότυπα με κάτι άλλο που 

σας αρέσει εξίσου. Επίσης, ό,τι φαγητό 

περισσεύει μπορείτε να το δωρίζετε σε 

κάποιον που το έχει ανάγκη! 

- Αγοράζετε τρόφιμα που έχουν υψηλή 

διατροφική αξία και προσπαθείτε να 

επιλέγετε την ακριβή ποσότητα που θα 

χρειάζεστε! 

- Μην πηγαίνετε στην αγορά πεινασμένοι! 

Φτιάξτε τη λίστα με όσα χρειάζεστε και 

ακολουθήστε την πιστά!

- Σαν σωστά Πουλιά, μην στενοχωρείτε 

τον/την Σεφ του σπιτιού: τρώτε το φαγητό 

που σας έχουν μαγειρέψει και φροντίστε 

να το συνδυάζετε πάντοτε με φρέσκια 

σαλάτα!

Πολλά παιδιά σε άλλες χώρες 

υποσιτίζονται και αρρωσταίνουν από 

την έλλειψη φαγητού. Ο καθένας μπορεί 

να δραστηριοποιηθεί και να αποτελέσει 

μέρος της λύσης! Σκέψου το καλό του 

πλανήτη μας.
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Πες & βρες 

Βρες τι είναι σωστό και τι λάθος

1. Το ψαρονέφρι είναι κρέας.  

2. Ο ταραμάς, το αυγοτάραχο και το χαβιάρι είναι όλα αυγά ψαριών. 

3. Τα πορτοκάλια περιέχουν πολλή βιταμίνη Α. 

4. Το αβοκάντο ανήκει στα λαχανικά. 

5. Τα λαχανικά μάς ωφελούν περισσότερο όταν τα τρώμε βρασμένα. 

6. Οι πατάτες και τα καρότα μεγαλώνουν κάτω από τη γη. 

7. Τα αράπικα φιστίκια και τα φιστίκια Αιγίνης μεγαλώνουν σε δέντρα.  

8. Πιπεριές υπάρχουν πράσινες, κίτρινες, κόκκινες, πορτοκαλιές και μωβ. 

9. Το βούτυρο προέρχεται από ζώα, ενώ η μαργαρίνη από φυτά.  

10. Η κανέλα βγαίνει μέσα από τη φλούδα δέντρων. 

Σωστά τα 1, 2, 6, 8, 9, 10

Λάθος τα 3, 4, 5, 7

Απαντήσεις:



Τουι τουου 

Αγαπημένο μου Πουλί

Τα χρώματα δεν τελειώνουν 

με τις γιορτές. Πρέπει να είναι 

στην καθημερινότητά μας, 

από τα παιχνίδια μας μέχρι το 

φαγητό μας.

Το φαγητό είναι ανάγκη, 

αλλά είναι και χαρά. 

Το μαγείρεμα μπορεί να είναι 

βαρετό αλλά μπορεί να γίνει και διασκεδαστικό. 

Έχεις προσπαθήσει; Έχεις βοηθήσει τους γονείς ή τους παππούδες σου 

όταν ετοιμάζουν ένα φαγητό ή ένα γλυκό;

Αν ναι, θα έχεις διάφορα να διηγηθείς. Αν όχι, νομίζω ότι χάνεις την ευκαιρία να 

βοηθήσεις αλλά και να χαρείς, να ανακατέψεις, να λερωθείς, γιατί όχι;

Σε κάθε περίπτωση, να θυμάσαι ότι πρέπει να σεβόμαστε την τροφή. Δεν πετάμε 

φαγητό. Το μαγειρεύουμε αλλιώς, το δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Το ΔΩΣΕ ΧΕΡΙ στην καθημερινότητά μας. 

Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526

www.seo.gr - seo@seo.gr
Κλάδος Πουλιών

kladospoulion@seo.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Αλεξάνδρα Βρετού, Έλενα Κουβαρά, Έλενα 

Κωνσταντινίδη, Αθηνά Μπόχτη

Σελιδοποίηση: fine view
Σκίτσο Χελιδονιου: 

Nature vector created by ddraw 
www.freepik.com

Σκίτσο Κουκουβάγιας:
Nature vector created by freepik

www.freepik.com


