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Μια καλή άσκηση των παιδιών στις πράξεις των αριθμών είναι οι με-
τατροπές από ένα μέτρο μέτρησης μιας ποσότητας σε ένα άλλο. 
Παραδείγματα
• Πόσες κουταλιές της σούπας είναι 12 κουταλάκια του γλυκού;

12 : 3 = 4
• Πόσα φλιτζάνια είναι 12 κουταλιές της σούπας;

. . . . . . . . . . . . . .

Με τα κουτάλια και τα φλιτζάνια μετράμε στερεά, όπως τη 

ζάχαρη ή το αλάτι, και υγρά, όπως το ξίδι ή το λεμόνι. Βέ-

βαια, τα κουτάλια και τα φλιτζάνια δεν κατασκευάζονται για 

να μετράμε, αλλά για να τρώμε και να πίνουμε. Γι’ αυτό και 

η ακρίβεια των μετρήσεων με κουτάλια και φλιτζάνια είναι 

προσεγγιστική, δηλαδή στο περίπου, αφού εξαρτάται από 

το συγκεκριμένο κουτάλι και το συγκεκριμένο φλιτζάνι. 

Άρα, διαλέγουμε τυπικά κουτάλια και φλιτζάνια. 

Όταν μετράμε με ένα κουτάλι ή ένα φλιτζάνι, το κρατάμε 

οριζόντιο και φροντίζουμε να γεμίζει μέχρι τα χείλη του. Αυτό 

που στις συνταγές διαβάζουμε «ένα κουτάλι ή ένα φλιτζάνι 

κοφτό», όταν μετράμε στερεά, σημαίνει «ακριβώς» στα χείλη 

του κουταλιού ή του φλιτζανιού, χωρίς το υλικό να ξεχειλίζει. 

  Όγκος είναι ένα άλλο μέτρο της ποσότητας των υλικών. 

  Όταν μαγειρεύουμε, μετράμε τον όγκο πολλών υλικών με μέτρο: 

το κουταλάκι του γλυκού   1 κ.γ. = 5 milliliters (mL)
το κουτάλι της σούπας   1 κ.σ. = 15 milliliters (mL) = 3 κ.γ.
το φλιτζάνι του τσαγιού   1 φλ. = 240 milliliters (mL) = 16 κ.σ. 

Μετράμε τον όγκο
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ΜΕΤΡΑΜΕ 
τον όγκο

Στην κουζίνα

  Στην κουζίνα μετράμε τον όγκο και με ποτήρια και διάφανα δοχεία 
με χαραγμένες υποδιαιρέσεις σε λίτρα (Lt) και χιλιοστά του λίτρου 
(mL ή ml) ή σε κλάσματα του λίτρου. 

   Το βάρος και ο όγκος των υλικών είναι διαφορετικά μέτρα της 
ποσότητάς τους. 

   Το βάρος είναι ανάλογο της μάζας ενός υλικού, άρα και της πυκνό-
τητάς του, ενώ ο όγκος εξαρτάται από τον χώρο που καταλαμβά-
νει το υλικό. 

   Αν ζυγίσουμε ίσους όγκους διαφορετικών υλικών, θα δούμε ότι 
έχουν διαφορετικό βάρος. Νερό όγκου 100 ml έχει βάρος 100 
γραμμ., ενώ λάδι όγκου 100 ml έχει βάρος 92 γραμμ.  Άρα το λάδι 
είναι πιο ελαφρύ από το νερό και γι’ αυτό επιπλέει στο νερό.

Ζητήστε από 

τα παιδιά να 

μετρήσουν τον 

όγκο των υλικών 

μιας συνταγής που 

θα μαγειρέψετε.  

1

Σε τι διαφέρουν το βάρος και ο όγκος των υλικών;
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 Βάζουμε σε ένα μπολ το βούτυρο με τη ζάχαρη και τα ανακα-
τεύουμε πολύ καλά ή για ευκολία τα χτυπάμε στο μίξερ. 

 Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά και ανακατεύουμε.
 Διαλύουμε το μπέικιν πάουντερ στο γάλα με ένα κουταλάκι και 

το ρίχνουμε στο μείγμα. 
 Προσθέτουμε το ξύσμα του πορτοκαλιού.
 Ρίχνουμε λίγο λίγο το αλεύρι και ανακατεύουμε πολύ καλά μέ-

χρι να γίνει μια μαλακή ζύμη.

ΕΜΕΙΣ
 Αλείφουμε με βούτυρο και αλευρώνουμε ένα μικρό στρογγυλό 

ταψάκι τάρτας. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 Απλώνουμε τα 2/3 της ζύμης ομοιόμορφα σε όλη την επιφά-

νεια και στα πλαϊνά τοιχώματα του ταψιού πιέζοντας με τα δάχτυ-
λά μας. Τρυπάμε τη ζύμη με ένα πιρούνι σε πολλά σημεία.

ΕΜΕΙΣ

 Απλώνουμε στη ζύμη τη μαρμελάδα ώστε να έχει παντού το ίδιο 
πάχος.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 Κόβουμε από την υπόλοιπη ζύμη μικρά κομμάτια και πλάθουμε 

λεπτά κορδόνια πάχους όσο το μικρό μας δάχτυλο και τα τοποθε-
τούμε πάνω στη μαρμελάδα σχηματίζοντας τετράγωνα ή ρόμβους.

ΕΜΕΙΣ

Ψήνουμε την πάστα φλόρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 
180 βαθμούς για 30-40΄. Τη βγάζουμε από τον φούρνο και την 
αφήνουμε να κρυώσει και να πήξει η μαρμελάδα. Την κόβουμε 
σε τετράγωνα ή τρίγωνα κομμάτια. 

και τα παιδιά

και τα παιδιά

και 
εμείς

ΥΛΙΚΑ

•   1 φλ. βούτυρο  

ή μαργαρίνη  

σε θερμοκρασία  

δωματίου (ή 220 γρ.)

•  2/3 φλ. ζάχαρη 

•  4 φλ. αλεύρι  

•  2 αυγά
•   ½ φλιτζανάκι 

 (του καφέ) γάλα

•   1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

•   1 φλ. μαρμελάδα 

 πορτοκάλι ή φράουλα

•   ξύσμα από τη φλούδα  

ενός πορτοκαλιού

Πάστα φλόρα της κυρίας Μάχης
ΜΕΤΡΑΜΕ 
τον όγκο

Στην κουζίνα


