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Μέλι, το νέκταρ των θεών
Η μέλισσα ένα από τα πρώτα πλάσματα της φύσης και του πλανήτη γη, εντυπωσίασε 
τους ανθρώπους αποκτώντας σημαντική θέση στη ζωή τους. Οι 12 θεοί της Ελληνικής 
Μυθολογίας, τρέφονταν με αμβροσία και έπιναν νέκταρ, γιατί πίστευαν ότι έτσι απο-
κτούν αθανασία και δύναμη. Το μέλι, τροφή «θνητών και αθανάτων», θεωρήθηκε θεϊκή 
τροφή που χάριζε αθανασία και δύναμη, ενώ οι άνθρωποι από πολύ νωρίς αντιλήφθηκαν 
και αναγνώρισαν την τεράστια θρεπτική του αξία και το χρησιμοποίησαν στη διατροφή 
τους. 

Λουκουμάδες
 Υλικά
1 κιλό  αλεύρι, 1 κουταλιά ζάχαρη, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 4 ποτήρια  χλιαρό νερό, προ-
ζύμι και λίγο αλάτι.
 
 Εκτέλεση
Σε μια λεκάνη ρίχνουμε όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ένας 
παχύρευστος χυλός. Σκεπάζουμε το χυλό και τον αφήνουμε σε ζεστό μέρος να διπλα-
σιαστεί. Στη συνέχεια βάζουμε ζύμη στα χέρια μας, την «κόβουμε» με το κουτάλι και τη 
ρίχνουμε σε άφθονο καυτό λάδι να τηγανιστεί. Βάζουμε τους λουκουμάδες σε απορ-
ροφητικό χαρτί να στραγγίσουν τα λάδια και τους μεταφέρουμε σε μια πιατέλα. Τους 
ρίχνουμε μέλι ή πετιμέζι, ή σιρόπι φτιαγμένο με νερό και ζάχαρη και τους πασπαλίζουμε 
με τριμμένη κανέλα. 

Η Μέλισσα, στην Ελληνική Μυθολογία ήταν κόρη του βασιλιά της Κρήτης Μελισσέα, αδελφή της 
Αμάλθειας και τροφός του Δία. Σύμφωνα με το μύθο, η Ρέα, κόρη της Γαίας και του Ουρανού, αποφάσισε 

μετά από συμβουλή τους, να γεννήσει τον Δία μακριά από τον Κρόνο, ώστε να μην τον καταβροχθίσει όπως 
έκανε και με τα πέντε προηγούμενα παιδιά τους. Η Ρέα γέννησε τον Δία στο Δικταίο Άντρο, σπήλαιο στην 

οροσειρά Δίκτη της Κρήτης. Έπειτα ανέθεσε την προστασία και την ανατροφή του βρέφους στις νύμφες 
Αμάλθεια και Μέλισσα. Η Μέλισσα ανέθρεψε τον Δία με ιδιαίτερη φροντίδα και ταΐζοντας τον μέλι ώστε 

να μεγαλώσει γρηγορότερα και να διεκδικήσει την θέση του ανάμεσα στους Θεούς. Ο Δίας αγάπησε το 
μέλι και μάλιστα ένα από τα ονόματά του είναι «Μελιττεύς» προς τιμήν της τροφού του Μέλισσας. Όταν ο 
Κρόνος αντιλήφθηκε τον ρόλο της Μέλισσας στην διάσωση του Δία, εξοργίστηκε και την μεταμόρφωσε σε 

γαιοσκώληκα. Ο Δίας την λυπήθηκε και την μεταμόρφωσε ξανά, αυτή την φορά σε μέλισσα…


