
Μέλι 



Μέλι και Παράδοση 

 Όπως και στη αρχαιότητα, έτσι και σήμερα, το μέλι έχει 
και συμβολική σημασία. Πιο αναλυτικά: 
· Το μέλι το χρησιμοποιούσαν στις γιορτές ως σύμβολο 
γονιμότητας και ευζωίας. 
· Μέλι με καρύδια και παστέλια προσφέρονται στους 
νεόνυμφους και στους καλεσμένους. 
· Στην Κρήτη γλυκό του γάμου είναι ένα τηγανητό 
ζυμάρι με μέλι (ξεροτήγανο). 
· Στη Ρόδο την παραμονή του γάμου φτιάχνουν 
μελεκούνια, ένα γλυκό με μέλι, σουσάμι και ανθόνερο. 
· Ψωμιά ζυμωμένα με μέλι δίνουν στις λεχώνες. 
· Τηγανίτες και ομελέτες με μέλι προσφέρονται στα 
κοιμητήρια μετά το Πάσχα για την ανάπαυση των 
ψυχών. 
 



 · Για το καλό του χρόνου οι νοικοκυρές τοποθετούσαν στο τραπέζι 
ξηρούς καρπούς, ένα κλαδί ελιάς και μία κούπα μέλι. 
· Τα γλυκά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι με μέλι: 
μελομακάρονα, δίπλες, ακόμη και γλυκά ψωμιά. 
· Σε όλη την Κρήτη νύφη και γαμπρός επιβάλλεται να τρώνε μια 
κουταλιά από καρύδια και μέλι κατά την τέλεση του γάμου. Σε 
πολλά όμως χωριά υπάρχει το έθιμο να προσφέρουν καρύδια και 
μέλι στους καλεσμένους · Απαραίτητα για το τραπέζι των εορτών 
είναι τα μελίπηκτα γλυκίσματα, σύμβολα ευτυχίας και αφθονίας: οι 
δίπλες, οι λουκουμάδες, τα ξεροτήγανα, τα μελομακάρονα, τα 
λουκούμια, οι μπακλαβάδες, οι καρυδόπιτες  

    και οι καρποί όπως τα ρόδια, τα κάστανα,  
    τα αμύγδαλα και τα καρύδια 



Μέλι και παροιμίες 

 «Όποιος γίνεται μέλι τον 
τρών οι μύγες.» 

 «Όλα γίνανε μέλι γάλα.» 

 «Στην ξένη γυναίκα ο 
διάβολος βάζει ένα 
κουταλάκι μέλι.» 

 «Η γλώσσα στάζει μέλι 
και η καρδιά δηλητήριο.» 

 «Όποιος κρατά το μέλι, 
μελώνεται.» 

 «Αν δεν σε κεντρίσει η 
μέλισσα, μέλι δεν τρως.» 

 

 



 «Αν δεν έχεις μέλι στο πιάτο, έχε μέλι στο στόμα.» 

 «Το κάστανο θέλει κρασί και το καρύδι μελι, και το 
κορίτσι φίλημα, πουρνό και μεσημέρι.» 

 «Η μάνα είναι ζάχαρη, η μάνα είναι μέλι, η μάνα είναι 
μυστικό, κασέλα κλειδωμένη.» 

 « Η ζωή είναι ένα λουλούδι και ο έρωτας το μέλι του.» 



Μέλι και θεραπευτικές ιδιότητες 
 Το μέλι εκτος απο τη ξεχωρισή γεύση και 

τη μεγάλη του συμβολή για έναν υγιεινό 
τρόπο ζωής, έχει τον δικό του ρόλο στον 
τομέα της 

   θεραπείας 

   εγκαυμάτων 

   αλλά και  

  στην ομορφιά. 



Μάσκα ομορφιάς με μέλι και λεμόνι 

 Χυμός από 1/2 λεμόνι 

 2 κουταλιές της σούπας 
μέλι  

 

 Απλώνουμε τη μάσκα σε 
καθαρή επιδερμίδα 
αποφέυγωντας  την 
περιοχή των 
ματιών.Αφήστε για 15-20 
λεπτά και ξεβγάλτε με 
χλιαρό νερό. 

 

 



Για τη φαρυγγίτιδα και τον 
πονόλαιμο 

 Διαλύστε σε 50ml νερό 25ml μέλι, κατά 
προτίμιση θυμαρίσιο, 1ml αιθέριο έλαιο 
φασκόμηλου και 25ml βάμμα πρόπολης. 



   

 

 

 
 

 

              

Μάσκα ομορφιάς με μέλι και 
ελαιόλαδο 

1 κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο 

1/2 κουταλιά του γλυκού κανέλα σε σκόνη 

1 κουταλιά του γλυκού μέλι  

Αφού 

ανακατέψουμε 

τα υλικά, 

απλώνουμε τη 

μάσκα στο 

πρόσωπο 

αποφεύγοντας 

την περιοχή των 

ματιών. Την 

αφήνουμε να 

δράσει 15 

λεπτά και 

ξεπλένουμε με 

χλιαρό νερό.  



Για κοψίματα 

 1/3 μέλι 

 2/3 πρόπολη 

 Αιθέριο έλαιο 
λεβάντας 

 Ανακατέψτε καλά και 
βάλτε το πάνω στο 
έγκαυμα 

 



Τσίζκεικ με μέλι και κανέλα 

 Για τη βάση  
200 γρ. μπισκότα digestive  
100 γρ. καρύδια 
200 μαργαρίνη λιωμένη  
Για τη γέμιση  
250 γρ. τυρί κρέμα  
250. μαλακό κατσικίσιο τυρί  
4 κ.σ χοντροτριμμένα καρύδια  
100 γρ. κρέμα γάλακτος  
¾ φλ. μέλι + ¾ φλ. μέλι 
1 κ.σ. τριμμένη κανέλλα  
Εκτέλεση 

 Βάζουμε τα καρύδια, τα μπισκότα και τη μαργαρίνη στη μουλινέτα και 
δουλεύουμε για 4 -5 λεπτά να θρυμματισθούν και να ενωθούν καλά τα 
υλικά. Απλώνουμε το μείγμα σε φόρμα με σούστα και το πιέζουμε με τις 
παλάμες μας ομοιόμορφα στον πάτο να έχει παντού το ίδιο πάχος. 
Ανακατεύουμε με το μίξερ τα τυριά, το μέλι  και την κρέμα γάλακτος να 
ενωθούν καλά.  Αφήνουμε το μίξερ, ρίχνουμε μέσα τα καρύδια και ξανα –
ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Απλώνουμε την κρέμα επάνω στη βάση 
και βάζουμε στο ψυγείο 5 -6 ώρες. Ρίχνουμε στην επιφάνεια μέλι, 
πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα και σερβίρουμε το τσιζκέικ κομμένο σε 
τρίγωνα.  
 



Παγωτό Σεμιφρέντο 

 Υλικά: 
 3 αυγά 

150 γραμμ. ανθόμελο 
1 λίτρο κρέμα γάλακτος 
1 κ.γ. ανθόνερο 

 Εκτέλεση: 
 Ξεχωρίζετε τα ασπράδια από τους κρόκους. Βάζετε τους κρόκους και το μέλι 

σε μεταλλικό μπολ και αυτό με τη σειρά του πάνω από κατσαρόλα με νερό 
που βράζει (μπεν μαρί). Μαγειρεύετε για 8΄-10΄ ανακατεύοντας συνέχεια, 
ώστε τα παραπάνω να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. 

 Αποσύρετε την κρέμα από τη φωτιά, τη μεταφέρετε σε άλλο μπολ και, μόλις 
κρυώσει, ρίχνετε το ανθόνερο και με τη βοήθεια ενός μίξερ χτυπάτε καλά το 
μείγμα, μέχρι να γίνει αφράτο. 

 Σε άλλο μπολ χτυπάτε τα ασπράδια και την κρέμα γάλακτος ώσπου να 
γίνουν σαντιγί. Αναμειγνύετε την κρέμα και τη σαντιγί και μοιράζετε το 
μείγμα σε ατομικά φορμάκια. Τα σκεπάζετε με διαφανή μεμβράνη και τα 
βάζετε στην κατάψυξη για όλη τη νύχτα. 

 Για να ξεφορμάρετε το παγωτό εύκολα, βουτάτε τα φορμάκια σε ζεστό νερό 
για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια τα γυρίζετε ανάποδα και σερβίρετε 
σε ένα πιάτο. 



Κέικ με μέλι 

 Μέθοδος Εκτέλεσης 
 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160 

βαθμούς. 
 Τοποθετούμε σε μια ορθογώνια φόρμα 

για κέικ (10 x 30 εκ.) μια λαδόκολλα 
την οποία έχουμε αλευροβουτυρώσει. 

 Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το 
αλεύρι, την κανέλα, το τζίντζερ και τη 
ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά με ένα 
κουτάλι. 

 Προσθέτουμε στο μπολ τα αυγά, το 
ηλιέλαιο, 225 ml νερό (κρύο) και το 
μέλι. 

 Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα 
χειρός μέχρι το αλεύρι να διαλυθεί. (το 
μείγμα θα είναι νερουλό) 

 Ρίχνουμε το μέιγμα στη φόρμα και 
ψήνουμε για 1 ώρα και 35 λεπτά. 

 Αφαιρούμε απο το φούρνο και 
αφήνουμε να κρυώσει στη φόρμα για 
20 λεπτά και μετά το 
αναποδογυρίζουμε σε μια σχάρα. 
 

 



Λουκουμάδες με μέλι 

 Διαλύουμε τη μαγιά σε ½ κούπα χλιαρό νερό και αφήνουμε στην άκρη. 
 Σε ένα μέτριο προς μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, 

τη μπέικιν σόδα, τη ζάχαρη και το αλάτι και ανακατεύουμε καλά. 
 Προσθέτουμε στο μπολ τη μαγιά, το ουίσκι και τη 1 ½  κούπα νερό. 
 Με ένα μίξερ χειρός χτυπάμε το μείγμα για 3 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα, 

ώσπου να μην υπάρχουν σβόλοι. 
 Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη για 2 περίπου ώρες για 

να φουσκώσει. 
 Ετοιμάζουμε στο μεταξύ το σιρόπι: Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη, 

το ξυλάκι κανέλας, το νερό και το μέλι. Βράζουμε για 5 λεπτά, μέχρι να 
διαλυθεί η ζάχαρη εντελώς. Το διατηρούμε ζεστό. 

  Όταν φουσκώσει το μείγμα και διπλασιαστεί, ζεσταίνουμε τις δύο κούπες 
καλαμποκέλαιο σε μια κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι. 

 Με δύο κουτάλια φτιάχνουμε λουκουμάδες από το μείγμα και τους 
αφήνουμε έναν-έναν μέσα στο λάδι. Τους γυρίζουμε με μια κουτάλα μέχρι 
να ροδίσουν και αφαιρούμε με μια τρυπητή κουτάλα, τοποθετώντας σε μια 
πιατέλα στρωμένη με απορροφητικό χαρτί. 

 Περνάμε τους ζεστούς λουκουμάδες στο σιρόπι, πασπαλίζουμε με κανέλα 
και καρύδια και σερβίρουμε.  



 



 Kυριακή Ανθουλάκη 

 Γιώτα Δαμιανίδου 

 Ειρήνη Γαβρίλη 

 Βαλεντίνο Γκίνι 

 Αριστοτέλης Λιούμπας 

 


