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Αυγόφετες. 

Από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής μας και σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής μας, το αυγό ως διατροφική επιλογή παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο: πλούσιο σε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, βιταμίνες και 

μέταλλα, συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου, στην 

πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και ενισχύει τη συγκέντρωση στο 

σχολείο, στη δουλειά και στο παιχνίδι. 

 

Γνώριζες ότι: 

 τα αυγά περιέχουν την υψηλότερης ποιότητας πρωτεΐνη που 

μπορείτε να αγοράσετε; 

 ο κρόκος του αυγού είναι μία από τις ελάχιστες φυσικές πηγές 

βιταμίνης D; 

 ένα μεγάλο αυγό περιέχει μόλις 70 θερμίδες και 5 γραμμάρια 

λίπους; 

 η πρωτεΐνη του αυγού περιέχει το ιδανικό μείγμα αμινοξέων 

που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να φτιάξει ιστό; 

 η διατροφική αξία του αυγού μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτή 

του μητρικού γάλατος; 

 

Γι’ αυτούς και για πολλούς ακόμα λόγους, το αυγό είναι μια 

πραγματική υπερτροφή. 



Ένας από τους τρόπους για να μαγειρευτεί το αυγό είναι οι 

αυγόφετες. Τι θα χρειαστείς: 

 1 αυγό 

 2 φέτες ψωμί του τοστ ή 2 λεπτές φέτες απλού ψωμιού 

 Λίγο λάδι  

 Λίγο αλάτι και πιπέρι 

 Ένα τηγάνι  

Πρώτα θα σπάσεις το αυγό σε ένα πιάτο. Θα προσθέσεις λίγο αλάτι 

και λίγο πιπέρι και με ένα πιρούνι θα το χτυπήσεις καλά.  

Θα βάλεις το τηγάνι στην φωτιά και θα προσθέσεις λίγο λάδι, τόσο 

ώστε να καλυφθεί η επιφάνεια του τηγανιού με ένα λεπτό στρώμα 

λαδιού. Μόλις ζεσταθεί καλά, θα περάσεις την μία φέτα του ψωμιού 

από το αυγό και από τις δύο πλευρές και θα την βάλεις στο τηγάνι. 

Το ίδιο θα επαναλάβεις και με την άλλη φέτα. Ψήνουμε για λίγο το 

ψωμί, γυρνώντας το και από τις δύο πλευρές, για να μαγειρευτεί το 

αυγό και το αφαιρείς από την φωτιά. Μπορείς να το φας σκέτο ή αν 

θέλεις μπορείς να προσθέσεις λίγο μέλι στην επιφάνειά του και λίγα 

τριμμένα καρύδια και έχεις ένα υπερπλήρες, δυναμωτικό γεύμα. 

 

 

 

Τώρα ακολούθησε τους παρακάτω συνδέσμους, κάνοντας μία φορά 

κλικ πάνω στα μπλε γράμματα και δες δύο ωραία βιντεάκια: 

https://www.youtube.com/watch?v=i7hFzX_OimQ&t=71s 

Τα Άσχημα Λαχανικά – Παραμύθια για παιδιά – Ελληνική Αφήγηση 

& Ελληνικοί Υπότιτλοι. 

https://www.youtube.com/watch?v=e7kbzKAyWK8 
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