Οι σπόροι που πετούν
Σελίδα
Μια σπορά
κι έναν καιρό...
από τη βιβλιοθήκη Y
στη φύση
– Δραστηριότητα
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Μπισκοτάκια
για πουλιά

Τα πουλιά χρειάζονται σταθερές πηγές τροφής καθ 'όλη
τη διάρκεια του έτους για να επιβιώσουν τις κρύες νύχτες,
στην περίοδο της μετανάστευσης και στις σκληρές καιρικές
συνθήκες.
Φτιάξτε τα δικά σας μπισκοτάκια για πουλιά από σπόρους
και κρεμάστε τα στο μπαλκόνι σας για να περνούν τα πουλιά
και να “τσιμπούν” το γλύκισμα που θα τους δώσει δυνάμεις
να συνεχίσουν το ταξίδι τους! Έτσι, μαζί με τα πουλιά θα
ταξιδέψουν και κάποιοι σπόροι οι οποίοι πέφτοντας στη γη θα
κάνουν το δικό τους θαύμα, ένα νέο μικρό φυτό!

Υλικά

- 1 πακέτο ζελατίνη σε σκόνη
- 2 κουταλιές της σούπας νερό
σε θερμοκρασία δωματίου
- ₁ ⁄₃ φλυτζάνι βραστό νερό
- 2 φλιτζάνια σπόρους πουλιών
(μπορείτε να αγοράσετε από κάποιο κατάστημα που πουλάνε τροφές για ζώα) ή διάφορα σπόρια (σιτάρι, σπασμένο
καλαμπόκι, σουσάμι) ψίχουλα από ψωμί, ξηρούς καρπούς ή
ό,τι άλλο θα μπορούσαν να τσιμπολογήσουν τα πουλάκια.
Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι χρειάζεται να είναι άψητοι,
ανάλατοι, αποφλοιωμένοι και αν είναι μεγάλοι σε μέγεθος,
να είναι καλά θρυμματισμένοι
- φόρμες για μπισκότα
- αντικολλητικό χαρτί
- λάδι ή βούτυρο για επάλειψη στις φόρμες
- μπολ ανάμειξης
- 1 καλαμάκι
- σπάγκο, κλωστή, πετονιά, κορδέλες
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1 Ανακατέψτε τη σκόνη ζελατίνης μαζί με 2 κουταλιές
της σούπας κρύο νερό. Μετά από 1 λεπτό προσθέστε
₁ ⁄₃ φλιτζάνι βραστό νερό και ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί.
2 Αφήστε το μείγμα να κρυώσει και μόλις αρχίσει να
πήζει και να δημιουργεί πάστα, προσθέστε τους σπόρους πουλιών και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
3 Απλώστε αντικολλητικό χαρτί σε κάποια επιφάνεια.
4 Με ένα πινέλο αλείψτε τις φόρμες με λάδι ή βούτυρο
για να μην κολλήσει το μείγμα.
5 Με ένα κουταλάκι γεμίστε τις φόρμες με το μείγμα και
πιέστε μέχρι να απλωθεί παντού πάνω στην αντικολλητική επιφάνεια.
6 Με ένα καλαμάκι κάνετε μια τρύπα κοντά στην κορυφή.
Από εκεί θα κρεμάσετε τα μπισκότα σας.
7 Τοποθετήστε τα μπισκότα για λίγες ώρες στο ψυγείο
ή βάλτε τα μέσα στην κατάψυξη για 40-60 λεπτά μέχρι
να παγώσουν.
8 Όταν τα μπισκότα σας έχουν πια κρυώσει περάστε
κλωστή, σπάγκο, πετονιά ή κορδέλες από τις τρυπούλες.
9 Κρεμάστε τα μπισκότα σας κοντά στο παράθυρό σας,
έξω στο μπαλκόνι, τον κήπο, την αυλή, την γειτονιά,
πάνω σε κλαδιά δέντρων και περιμένετε να έρθουν τα
πουλιά να τα απολαύσουν τσιμπολογώντας τα.
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Προσοχή:
Τοποθετήστε τα μπισκότα σε
απόσταση τουλάχιστον 1,5
μέτρου από το έδαφος, ώστε
να μην τα φτάνουν γάτες και
άλλα ζώα!
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