
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ 

Βαρσαμής Αθανάσιος 

Σολωμός σε αγκαλιά

Υλικά
• αγάπη 3 1/2 κούπες
• αγκαλιά 2
• φως 4 κουταλιές της σούπας
• συμφορά 1/2 κουταλάκι του γλυκού
• δυστυχία 1/ 4 κουταλάκι του γλύκου
• δάκρυ 6 κούπες
• στεναγμός 1 κούπα
• πόθος 1 κουταλιά

Εκτέλεση

Για να πετύχουμε τον Σολωμό σε αγκαλιά θέλουμε πρώτα τις αγκαλιές, την κοπέλα, δυο φιλιά και 3
1/2 κούπες αγάπη-μπορεί και παραπάνω, θα δείτε το μείγμα πόσο σφιχτό είναι. Ανακατεύουμε τα
υλικά και στη συνέχεια προσθέτουμε το φως. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί 1/2 της ώρας.
Μετά την πράξη προσθέτουμε τη συμφορά, γιατί με τον πόθο να σου κι η συμφορά. Ανακατεύουμε
ξανά κι αφήνουμε το μείγμα στην κατάψυξη για 8 με 9 μήνες. Αφού περάσουν προσθέτουμε τα
δάκρυα για γαρνιτούρα. Ο Σολωμός σε αγκαλιά είναι έτοιμος!

Καλή όρεξη

Αναστασία Δισερή 

Ο Πόθος του Σολωμού

Υλικά
• 5 σταγόνες αγάπης
• 3 σταγόνες έρωτα
• 2 σταγόνες χαράς
• 1 κουταλιά αγκαλιά
• 5-6 ηλιαχτίδες
• 1 δάκρυ

Εκτέλεση

Τα συστατικά για έναν τέλειο πόθο είναι 5 σταγόνες αγάπης σε συνδυασμό με 3 σταγόνες έρωτα.
Τα αναμειγνύουμε μαζί με δυο σταγόνες χαράς. Στη συνέχεια τα τοποθετούμε σ΄ ενα μίξερ με μία
κουταλιά αγκαλιά και χύνουμε 5 με 6 ηλιαχτίδες από το φως μας. Έπειτα τα χτυπάμε και βγάζουμε
από  πάνω  κάθε  δυστυχία  και  συμφορά  που  υπάρχει.  Λέμε  έναν  αναστεναγμό  “  Αχ!”  και
σκεφτόμαστε τον αγαπημένο μας. Αφήνουμε το στεναγμό και βγαίνει ένα δάκρυ από τα μάτια μας.
Όλα αυτά τα βάζουμε σ΄ ένα ταψί και το φυσάμε 3 φορές για να βγει καλό. Το ψήνουμε για μία ώρα
και το στέλνουμε στον αγαπημένο μας, επειδή δεν θέλουμε να είναι πλέον μακριά μας. Θέλουμε να
είμαστε  μαζί  στις  χαρές  και  στις  λύπες.  Ευχόμαστε  να  προχωρήσουμε στη  ζωή,  μέχρι  να  μας



χωρίσει ο θάνατος.

Ζαρογιάννη Θεοδώρα 

Ποθότουρτα με  . . .Σολωμό

Υλικά
• 10 κουταλάκια αγάπης
• 2 κούπες αλεύρι
• 2 φκελάκια φως
• 3 πρέζες αγκαλιάς
• 1/4 δάκρυα χαράς
• 6 κουταλάκια υπομονή
• 1 στεναγμός
• 250 gr ξύσμα λεμονιού
• 2 αυγά
• κομματάκια σοκολάτας για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σε  ένα  μπολ  ανακατεύουμε  το  αλέυρι,  τα  αυγά  και  τη  μισή  δόση  αγάπης.  Στη  συνέχεια
προσθέτουμε τα αυγά και το στεναγμό. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να γίνουν ένα όλα τα
υλικά.  Προσθέτουμε  την  υπομονή,  το  φως  και  την  υπόλοιπη  αγάπη.  Αφήνουμε  τη  ζύμη  να
ηρεμήσει για 5' λεπτά και έπειτα προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε πάλι καλά και
αφήνουμε  το  γλυκό  στο  ψυγείο  για  μία  ώρα.  Σερβίρουμε  με  ένα  δάκρυ  χαράς  και  τ  κομμάτι
σοκολάτας.

Αθηνά Γκατζάρα 

Ποθότουρτα με σοκολάτα

Υλικά
• 2 κούπες αγκαλιά
• 5 κουταλιές φιλιά
• 7 κουταλιές αγάπη
• 6 κουταλάκια του γλυκού χαρά
• 1/4 δάκρυ
• 1 πρέζα στεναγμού
• 1/2 κουταλάκι του γλυκού συμφορά
• 3 κουταλάκια του γλυκού φως μου
• 1/6 του κουταλιού δυστυχία
• 1 σακουλάκι πόθο

Εκτέλεση

Ρίχνουμε σε ένα μπολ τις 2 κούπες αγκαλιά, με τις 5 κουταλιές φιλιά. Στη συνέχεια ρίχνουμε τις 7
κουταλιές αγάπη, με τα 6 κουταλάκια του γλυκού χαρά και 1/4 δάκρυ. Τα ανακατεύουμε καλά καλά
και βάζουμε σιγά σιγά τη 1 πρέζα στεναγμού μαζί με το 1/2 κουταλάκι του γλυκού συμφορά και τα
3 κουταλάκια του γλυκού φως μου. Στο σερβίρισμα προσθέτουμε 1/6 του κουταλιού δυστυχία και 1
σακουλάκι πόθο.



Μην ξεχάσετε για να πετύχει η τούρτα χρειάζεται να διαβάσετε Σολωμό!

Χαρίσιος Γαλογαύρος 

Πόθος

Υλικά
• 10 κιλά αγάπη
• 5 κιλά πόθο
• 5 κιλά στοργή
• 100gr εγωισμού
• δάκρυα πόνου
• ενδιαφέρον και φροντίδα

Εκτέλεση

Τοποθετώ σε ένα μπολ την αγάπη και το πάθος.  Ανακατεύω καλά.  Στη συνέχεια ρίχνω και  τη
στοργή,  σιγά  σιγά  και  τον  εγωισμό.  Το  μείγμα  αρχίζει  να  σκληραίνει.  Με  λίγη  προσπάθεια
παραπάνω συνεχίζω να ανακατεύω.  Στο τέλος  χύνω και  τα δάκρυα του πόνου.  Το μείγμα έχει
σχεδόν ολοκληρωθεί.  Για την τελική μορφή τπυ τοποθετώ το  ενδιαφέρον και  τη φροντίδα.  Το
μείγμα μας είναι έτοιμο. Το τοποθετώ στο φούρνο και το ψήνω για μια αιωνιότητα.

Χωρίς όνομα  

Πόθος

Υλικά
• αγάπη
• στοργή

Εκτέλεση

Βάζουμε  σε  ένα  μπολ  μπόλικη  αγάπη  και  την  ανακατεύουμε  με  όσες  περισσότερες  αγκαλιές
μπορούμε. Άμα θέλουμε και άμα έχουμε εύκαιρα προσθέτουμε λίγα φιλιά ίσα ίσα να γλυκάνει το
μείγμα μας. Στη συνέχεια το αφήνουμε να ηρεμήσει και προσθέτουμε πολλά δάκρυα, έτσι ώστε να
γίνει το μείγμα μας υγρό και να μην κολλήσει στον πάτο του μπολ. Βάζουμε έναν στεναγμό και το
ανακατεύουμε καλά για να γίνει ένα με την αγάπη, την αγκαλιά, το δάκρυ και τα φιλιά. Τέλος,
βάζουμε το μείγμα στον φούρνο της καρδιάς μας και το αφήνουμε μέχρι να είμαστε εμείς σίγουροι
ότι έχουμε φτιάξει τον πόθο.

 


