
Άσκηση 9η – Συνταγές μεταφορικές 
 

Ελλάδα  

 

Για το έδαφος  :  

2 ποτήρια  νερό  

1/3 ποτηριού αλάτι  

3 ποτήρια χώμα  

2 σταγόνες χόρτα + ρίζες  

 

Για τους ανθρώπους :  

1 κουταλιά φιλοξενία  

3 σταγόνες άνοια  

 1 κόπα ηλιθιότητα  

3 κούπες άχρηστους  

6 κούπες επιστήμονες που φεύγουν  

2 λίτρα άνεργους  

3 κούπες χαρά  

8 ποτήρια φτωχούς  

1 κούπα άστεγους  

8 κούπες ιθαγενείς  

106 κούπες πρόσφυγες  

3,5 κούπες θάνατος  

 

Παίρνουμε τα 3 ποτήρια χώμα και τα τοποθετούμε σε ένα μπολ. 

Προσθέτουμε 2 σταγόνες χόρτα και ρίζες .Ανακατεύουμε προσεκτικά. 

Κάνουμε ότι σχέδια θέλουμε ( βουνά, πεδιάδες ,ανηφόρες ) και τα βάζουμε 

στο φούρνο στους 100 βαθμούς . Πάλι σε  ένα μπολ ανακατεύουμε το νερό 

και το αλάτι  .Μόλις το κάνουμε αυτό βγάζουμε το χώμα –έδαφος από το 

φούρνο .Περιχύνουμε από πάνω το αλατόνερο. Έτοιμο  το  έδαφος 

!Παίρνουμε τους άχρηστους και τους άνεργους ε στο φούρνο μέχρι να 

λιώσουν. Παίρνουμε τη ζωή τη χαρά και τη φιλοξενία και τα παγώνουμε . 

Μέσα σε βραστό νερό ρίχνουμε τους πρόσφυγες να πνιγούν, τους ιθαγενείς 

,τους φτωχούς μαζί και την άνοια , αλά και την ηλιθιότητα. Τηγανίζουμε τους 

επιστήμονες και τους αφήνουμε να φύγουν . Παίρνουμε το έδαφος, βάζουμε 

πάνω το παγωμένο μείγμα ζωής- χαράς- φιλοξενίας , μετά το βραστό νερό με 

τους φτωχούς- την άνοια –την ηλιθιότητα –τους πρόσφυγες-τους ιθαγενείς – 



και τέλος τους λειωμένους  άχρηστους και άνεργους . Πριν όμως σερβίρουμε 

περιλούζουμε με ωμό κρύο  ΘΑΝΑΤΟ . Έτοιμη η Ελλάδα !! 

Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη 

 

 

‘Συνταγή του έρωτα’  

 

Υλικά  

2 κιλά εμπιστοσύνη 

Άλλα τόσα αλληλεγγύη 

Άφθονη αγάπη 

2 λάθος αποφάσεις 

1 σωστή για ισορροπία 

Βάλε πάθος μην φοβάσαι 

Και πάνω από ολα ΈΡΩΤΑ , μέσα από την ψυχή σου , όσο περισσότερο 

μπορείς 

Μην τολμήσεις και βάλεις εγωισμό (ίσως καταστρέψεις την συνταγή) 

Δάκρυα; Όσα αντέχεις.. 

Χαμόγελα; Αν μπορείς να ξεχειλίζουν απ’το μπόλ της ευτυχίας 

Για την εκτέλεση μην ρωτήσεις πολλά , θα σου τα πεί από μόνη της η 

καλύτερη μαγείρισσα , η ζωή , αρκεί να αφεθείς σε αυτην άφοβα.. 

Έλενα Τζαγκαράκη 

 

 

 

Υλικά 

 Καταρχάς ταλέντο ( αν δεν το έχεις μην κάνεις καν τον κόπο) 

 Εεε, βαλε και λίγο χιούμορ μην είσαι τσιγκούνης 



 Εντάξει μην βάζεις τόσο θύμο δεν σε είπα και καμπούρη 

 Λίγο ρομαντισμό για ατμόσφαιρα 

 Δεν θέλει και φαντασία; Στρίμωξέ την και αυτή κάπου 

 Πολύ χαρά μην το κάνουμε και μελό  

 Τέλος ένα μολύβι και χαρτί 

 

Εκτέλεση 

Τι τώρα; Θα σου πω και θα το κάνεις; Ααα και πρόσεχε τα ορθογραφικά δεν 

μπορώ τους ανορθόγραφους 

Εβελίνα 

 

Συνταγή θλίψης  

 

Υλικά : 

20-25 σπασμένα χαμόγελα  

3 ποτήρια  νερού δάκρυα  

2 καρδιές  

1 μια χαλασμένη στάλα έρωτα   

 1 άνεργο  

2 άστεγους   

3 νεκρές ματιές αγάπης  

 

Χρειαζόμαστε :  

1 φωτιά από σανταλόξυλα  

1 ταψί αλίμενο με ιδρώτα  

1 ατόφιο διαμάντι 

 Ανάβουμε τη φωτιά ,βάζουμε πάνω το ταψί και μόλις λιώσει ο ιδρώτας  

βάζουμε μέσα το διαμάντι και αφήνουμε περίπου 30 λεπτά .Έπειτα ρίχνουμε 

τις νεκρές ματιές αγάπης και τα δάκρυα. Ανακατεύουμε καλά . Ύστερα σε ένα 



χουδί χτυπάμε τον άστεγο ,τον άνεργο και τα σπασμένα χαμόγελο. Πρέπει να 

γίνουν σχεδόν σαν νερό. Τα βάζουμε στο ταψί. Μετά κόβουμε τις καρδιές  

μέχρι να βράσουν και είναι έτοιμο .Το δίνουμε σε αυτόν που θέλουμε και η 

θλίψη ξυπνάει .Προσοχή μέχρι ένα ποτήρι έχει παρενέργειες . 

-Κωνσταντίνα Τζαγκαράκη 

 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ: 

Υλικά 

2 μπισκότα σε σχήμα καρδιάς 

1 κιλό εμπιστοσύνη  

1 κόσκινο για τα όνειρα 

3 ποτήρια μυαλό  

Εκτέλεση 

Παίρνουμε τα μπισκότα σε σχήμα καρδιάς και απλώνουμε την εμπιστοσύνη και 

κοσκινίζουμε προσεχτικά τα όνειρα και περιέχουμε 3 ποτήρια μυαλό και το 

βάζουμε στο φούρνο μέχρι να δέσουν . Τέλος τα βγάζουμε απο το φούρνο και 

προσπαθούμε να την συντηρίσουμε για πάντα. 

Γωγώ Πιτσάκη 

 


