
Μικρόβια αλά Γαλλικά 

θα χρειαστώ 

3 σακούλες τροφίμων που κλείνουν  

3 φέτες ψωμί για τοστ 

1 μαρκαδόρο ανεξίτηλο 

 

Τι έκανε η δασκάλα  

Μια δασκάλα από τη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, 

στην προσπάθεια της να διδάξει στα παιδιά πόσο σημαντική είναι η 

υγιεινή των χεριών, αποφάσισε να κάνει ένα απλό και αποστομωτικό 

πείραμα που αποδεικνύει τη δύναμη των μικροβίων και πως αυτά 

εξαπλώνονται πάνω σε ένα τρόφιμο όταν το ακουμπάμε με άπλυτα 

χέρια. 

 

«Σε όλους τους φίλους και συναδέλφους, αυτό είναι το πιο 

αηδιαστικό και ταυτόχρονα κουλ πείραμα. Το έκανα καθώς δίδασκα 

για τα μικρόβια και πόσο εύκολα αυτά εξαπλώνονται. Παίρνεις τρεις 

φέτες ψωμί. Τις δείχνεις σε όλα τα παιδιά και ξεκινάς να τις βάζεις 

κάθε μια σε ένα ξεχωριστό διάφανο σακουλάκι για τρόφιμα», γράφει 

περιγράφοντας την αρχή της διαδικασίας. 

 

«Την πρώτη την πιάνεις με ένα γάντι και τη βάζεις μέσα γράφοντας 

απ’ έξω την ένδειξη «Ελεγχόμενο». Στη συνέχεια πλένεις τα χέρια σου 

και βάζεις και τη δεύτερη φέτα μέσα σε ένα σακουλάκι με την ένδειξη 

«Καθαρό». Τέλος, παίρνεις την τρίτη φέτα, τη δίνεις σε κάθε παιδί 

στην τάξη να την πιάσει και τη βάζεις σε ένα τρίτο σακουλάκι με την 

ένδειξη «Βρώμικο».  



 

Παρατήρησε πως θα αλλάξει το ψωμί με την πάροδο των ημερών 

εξαιτίας των μικροβίων. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξεις τη σημασία 

του να πλένει κανείς τα χέρια του πριν φάει!», προσθέτει αναλύοντας 

το πανέξυπνο κόλπο της. 

 

Πηγή: https://politisonline.com/ygeia-eyexia/462120/to-pirama-daskalas-pou-epise-ta-

pedia-poso-epikindyno-ine-na-tros-me-vromika-cheriato-pirama-mias-daskalas-pou-

apodiknyi-poso-epikindyno-ine-na-tros-me-vromika-cheria/ 

 

Ο Λουί Ζαν Παστέρ (Louis Jean Pasteur), 

απαντώμενος στην παλαιότερη ελληνική 

βιβλιογραφία και με την εξελληνισμένη μορφή 

Λουδοβίκος Παστέρ (27 Δεκεμβρίου 1822 – 28 

Σεπτεμβρίου 1895), ήταν Γάλλος χημικός που έγινε διάσημος για τις 

ανακαλύψεις του στη Μικροβιολογία, τόσο ώστε να αποκληθεί 

«Πατέρας της Μικροβιολογίας» και της Ανοσολογίας. Τα πειράματά 

του επιβεβαίωσαν τη θεωρία ότι πολλές ασθένειες προκαλούνται από 

μικρόβια, ενώ ο ίδιος δημιούργησε το πρώτο εμβόλιο για τη λύσσα 

(αντιλυσσικός ορός). Είναι επίσης γνωστός από τον τρόπο που εφεύρε 

για να αποτρέπεται το ξίνισμα του γάλακτος και του κρασιού, καθώς 

αυτή η διαδικασία πήρε το όνομά του και ονομάζεται παστερίωση. 

[Πηγή : Wikipedia] 


