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ΑΑγγαα ππηη μμέένναα  μμαα ςς  ππααιι δδιι άά  κκ ααιι   αα γγααππηη ττοο ίί  γγοο ννεείί ςς!!!! !!  

Σήμερα θα φτιάξουμε ένα όμορφο λουλούδι -  μπιζουτιέρα  με τον σπιτικό 

μας πηλό (αλατοζύμη),  το οποίο μπορείτε να χαρίσετε  στην αγαπημένη σας 

μανούλα  την Κυριακή 10 Μαΐου 2020         για την γιορτή της μητέρας! 

Αν χρησιμοποιήσουμε τον  σπιτικό πηλό (αλατοζύμη) που είχαμε κρατήσει 

στο ψυγείο, μπορεί να έχει πάρει λίγη υγρασία, οπότε θα πρέπει να τον 

πλάσουμε με λίγο αλεύρι για να μπορούμε να τον επεξεργαστούμε.  Και 

όπου χρειαστεί χρησιμοποιούμε αλεύρι καθ’όλη τη διαδικασία για να μην 

κολλάει στην επιφάνεια. 

 

1o Βήμα:  φτιάχνουμε πέντε  ίδιες μπαλίτσες στο μέγεθος μεγάλου 

βερίκοκου. 
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2ο Βήμα: φτιάχνουμε μία μικρότερη μπαλίτσα στο μισό μέγεθος απ΄τις άλλες. 

 

 

3ο Βήμα: παίρνουμε μία μία τις πέντε μεγάλες μπαλίτσες και φτιάχνουμε 

βαρκούλες, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία (αυτά θα είναι τα πέταλα του 

λουλουδιού).  
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4ο Βήμα: παίρνουμε το ένα πέταλο και το κολλάμε από την ίσια πλευρά του στην 

μικρή μπαλίτσα, αφού βρέξουμε την πλευρά αυτή με λίγο νεράκι. 

 

 

5ο Βήμα: με τον ίδιο τρόπο κολλάμε όλα τα πέταλα του λουλουδιού με τη σειρά… 
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6ο Βήμα: κάνουμε μικρές τρυπούλες στο κέντρο του λουλουδιού (στη γύρη). 
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7ο Βήμα: βάζουμε το λουλούδι - μπιζουτιέρα σε προθερμασμένο φούρνο στη σχάρα 

ή στο ταψί επάνω σε λαδόκολλα  και το ψήνουμε στους 150ο C για 35 λεπτά στις 

αντιστάσεις πάνω κάτω. 

 

8ο Βήμα: έπειτα το βγάζουμε προσεκτικά από τον φούρνο και το αφήνουμε να 

κρυώσει. 

9ο Βήμα: αφού κρυώσει πολύ καλά μπορούμε να το χρωματίσουμε είτε με 

χρώματα τέμπερας, ή με ακρυλικά χρώματα . 

 


