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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτές ΕΕΚ χρειάζεται να έχουν ένα ισορροπημένο συνδυασμό τεχνικών, 

μεθοδολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων για να μπορούν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευομένων και να διευκολύνουν τις μαθησιακές διαδικασίες. Η επιλογή της 

διδακτικής μεθοδολογίας καθορίστηκε από την αρχική ανάλυση των μαθησιακών αναγκών 

και των ειδικών χαρακτηριστικών της ομάδα-στόχου. 

Η ενότητα κατάρτισης για εκπαιδευόμενους στην μαγειρική/γαστρονομία περιέχει τις 

διδακτικές μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν όσοι επιθυμούν να διδάξουν στον τομέα 

των βιολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων της περμακουλτούρας. Στην 

ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την ποιότητα και τις 

γευστικές διαφορές μεταξύ των οικολογικά παραγόμενων προϊόντων και των συμβατικά 

παραγόμενων προϊόντων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν επίσης πώς να χρησιμοποιούν 

αυτά τα προϊόντα, πώς να τα πλένουν σωστά, πώς να ρυθμίζουν την ποσότητα των 

συστατικών με βάση την πιο έντονη γεύση τους και πώς να παρασκευάζουν τρόφιμα με 

οικολογικό και βιώσιμο τρόπο. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν επίσης σημαντικές δεξιότητες 

για να μπορούν να εργαστούν σε εστιατόρια υψηλής κατηγορίας με υψηλό ποσοστό 

βιολογικών τροφίμων.  

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η μέθοδος διδασκαλίας και το 

περιεχόμενο να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ανεξάρτητα από 

τα προϊόντα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές.  

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί κυρίως τη μέθοδο της βιωματικής και διαδραστικής 

μάθησης, με έμφαση στην οικοδόμηση γνώσης και την πρόσκτηση δεξιοτήτων μέσω 

πρακτικών ασκήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία για να δημιουργήσουν τις δικές τους εμπειρίες και να αποκτήσουν 

σημαντικές γνώσεις και νέες δεξιότητες. 
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ΦΥΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Στο σημείο αυτό, θα παρουσιαστούν διάφορα είδη φυτών που παράγουν περισσότερα από 

ένα προϊόντα για κατανάλωση.  

 

1. ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 

Το κολοκυθάκι ως καλλιεργούμενη ποικιλία ανήκει στην οικογένεια της κολοκύθας. Στα 

γεωγραφικά μας πλάτη, τα κολοκυθάκια είναι γνωστά εδώ και 25 περίπου χρόνια. Τα 

κολοκυθάκια παράγονται σε διάφορα χρώματα. Έτσι, η χρωματική τους παλέτα κυμαίνεται 

από πράσινο σε κίτρινο έως πράσινο-κίτρινο. Επίσης, ποικίλουν στα σχήματά τους. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κολοκυθάκια στην κουζίνα 

Όσο πιο μικρά είναι τα κολοκυθάκια, τόσο πιο εύγεστα είναι. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 

ένα κολοκύθι που καλλιεργείται σε έναν αγρό από τις λευκές κηλίδες στη φλούδα τους. Τα 

κολοκυθάκια μπορούν να καταναλωθούν ωμά, μαγειρεμένα, ψητά, γεμιστά και τουρσί. Τα 

άνθη τους μπορούν επίσης να καταναλωθούν (γεμιστά, στον ατμό ή στο φούρνο χωρίς 

γέμιση). Εάν τα κολοκυθάκια είναι πολύ μεγάλα, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τους 

σπόρους τους. 

Βέλτιστη αποθήκευση κολοκυθιών 

● Στο χώρο λαχανικών του ψυγείου, τα φρέσκα κολοκυθάκια θα διατηρηθούν φρέσκα 

για περίπου μια εβδομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποθηκεύονται δίπλα 

σε φρούτα ή ντομάτες. Αυτό συμβαίνει επειδή η εγγύτητα με αυτά τα φρούτα ή 

λαχανικά θα προκαλέσει το σάπισμα των κολοκυθιών. Τα κολοκυθάκια δεν πρέπει 

ποτέ να φυλάσσονται σε θερμοκρασία κάτω των 5 °C. Η φύτευσή τους σε παρτέρια 

κήπου πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια διάταξη χώρου από φυτά υψηλής και χαμηλής 

ανάπτυξης.  

● Η καλή διαχείριση/ρύθμιση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους μέσω 

αμειψισποράς φυτών υψηλής, μέτριας και χαμηλής ανάπτυξης. 

● H συμφύτευσή τους με άλλες ποικιλίες όπως βότανα και λουλούδια που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως φάρμακο κατά των παρασίτων, βακτηρίων και μυκήτων.  

● Χλωρή λίπανση για ανάπαυση του εδάφους και αναπλήρωση θρεπτικών συστατικών. 

● Δυνατότητα γεωργικής εκμετάλλευσης παράλληλα με μια καινούργια φύτευση  
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2. Κολοκύθα 

Η κολοκύθα ανήκει σε ένα γένος της οικογένειας των κολοκυνθοειδών φυτών. 

Αντιπροσωπευτικά δείγματα της οικογένειας των κολοκυνθοειδών είναι η γιγάντια 

κολοκύθα, η κολοκύθα κήπου, το Χοκάιντο, η κολοκύθα βουτύρου και η κολοκύθα 

μοσχοκάρυδο. Υπάρχει μόνο μια πολύ μικρή διάκριση μεταξύ των καλλιεργίσιμων ποικιλιών 

της κολοκύθας. Αυτή η διάκριση αφορά κυρίως τους τρόπους με τους οποίους η κολοκύθα 

μπορεί χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική.  

Πώς να χρησιμοποιήσετε την κολοκύθα στην κουζίνα 

Η κολοκύθα μπορεί να σερβιριστεί ως ένα βραστό, ψητό ή ψημένο στη σχάρα λαχανικό. Η 

φλούδα της κολοκύθας μπορεί να αποξηραθεί ωμή και να διατηρηθεί με αυτόν τον τρόπο.  

Σε κάποιες χώρες, η κολοκυθόπιτα αποτελεί παραδοσιακό πιάτο. Οι σπόροι της μπορούν να 

καταναλωθούν καβουρδισμένοι ως σνακ και από αυτούς μπορεί επίσης να παραχθεί λάδι. 

Τα άνθη της μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διακόσμηση ή να καταναλωθούν ψητά.  

Η βέλτιστη αποθήκευση/συντήρηση της κολοκύθας 

● Οι κολοκύθες πρέπει πάντα να αποθηκεύονται σε χώρους όσο πιο δροσερούς και 

σκοτεινούς γίνεται. Έτσι, ποικιλίες της κολοκύθας όπως είναι το Hokkaido μπορούν 

να διατηρηθούν για αρκετούς μήνες. Εάν η κολοκύθα είναι ήδη κομμένη, μπορεί να 

διατηρηθεί στο ψυγείο για περίπου 2-3 ημέρες, στη θερμοκρασία των 12 βαθμών 

Κελσίου 

● Είναι ευαίσθητη στο κρύο 

● Ακόμα και όταν ωριμάσουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους πυρασφάλειας  

 
 

3. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ/ΜΠΡΟΚΟΛΟ 

Το μπρόκολο αναπτύσσεται κατά παρόμοιο τρόπο με το κουνουπίδι, και όπως και το 

κουνουπίδι, τα «ανθύλλια» του κεφαλιού του αποτελούνται από ταξιανθίες που δεν έχουν 

ακόμη αναπτυχθεί πλήρως. Σε αντίθεση με το κουνουπίδι, τα μπουμπούκια των ανθών του 

είναι καλά ανεπτυγμένα και ευδιάκριτα. Το κεφάλι τους έχει συνήθως βαθύ πράσινο έως 

πρασινο-μπλέ χρώμα. Οι μωβ, κίτρινες και λευκές ποικιλίες είναι λιγότερο κοινές. 
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Πώς να το χρησιμοποιήσετε στην κουζίνα 

Από το μπρόκολο και το κουνουπίδι, απολαμβάνουμε κυρίως τα νόστιμα ανθύλλια τους. 

Αυτές είναι, από βοτανικής άποψης, οι μη σχηματισμένοι ακόμη ταξιανθίες. Αλλά όπως και 

άλλες ποικιλίες λαχάνων, μπορούν επίσης να μαγειρευτούν και τα λαχανόφυλλα που τα 

περιβάλλουν. Εάν αφαιρέσετε την ελαφρώς ξυλώδη φλούδα από το κοτσάνι του μπρόκολου 

και την ψήσετε, θα σας θυμίσει λίγο από τη γεύση του σπαραγγιού - που παλαιότερα 

ονομαζόταν και «λάχανο σπαράγγι». 

Η βέλτιστη αποθήκευση και συντήρηση του κουνουπιδιού και μπρόκολου 

Το φρέσκο μπρόκολο και το κουνουπίδι μπορεί εύκολα κανείς να τα διακρίνει στην αγορά 

από το ζωηρό χρώμα και τα κλειστά τους άνθη. Πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος, 

κατά προτίμηση σε μεμβράνη στη θήκη λαχανικών στο ψυγείο. Έτσι μπορούν να διαρκέσουν 

μέχρι και τρεις μέρες. Εάν διατηρούνται σε πολύ ζεστό μέρος, θα χάνουν τουλάχιστον το 10% 

της περιεκτικότητάς τους σε βιταμίνη C κάθε μέρα. 

Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης/ συντήρησής τους, σχηματίζονται ένζυμα που οδηγούν 

σε ταχύτερη αλλοίωση. Για να αποφευχθεί αυτό, το μπρόκολο και το κουνουπίδι μπορούν 

να ασπρίσουν για λίγο και μετά να καταψυχθούν αμέσως. Αυτό απενεργοποιεί τα ένζυμα. 

 

4. ΚΑΡΟΤΑ 

Το καρότο είναι διετές ποώδες φυτό, αλλά καλλιεργείται μόνο ως μονοετές - εκτός από την 

παραγωγή των σπόρων. Τον πρώτο χρόνο, σχηματίζει μια βασική ροζέτα φύλλων από διπλά 

έως τριπλά πτεροειδή φύλλα και μια ρίζα. Αυτό αρχίζει να πυκνώνει καθώς μεγαλώνει και 

γίνεται αποθηκευτικό όργανο. Το δεύτερο έτος, ο άξονας των βλαστών του επιμηκύνεται, η 

ροζέτα των φύλλων διαλύεται και αναπτύσσεται ένα διακλαδισμένο, φυλλώδες στέλεχος 

που φέρει άνθη. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα καρότα στην κουζίνα 

Εκτός από το κύριο μέρος που απαρτίζει το καρότο, μπορείτε επίσης να καταναλώσετε και 

τα πράσινα του φύλλα. Από αυτό μπορείτε να φτιάξετε και σάλτσα πέστο. Ανακατέψτε με 

λιαστή ντομάτα, σκόρδο, σιρόπι σφενδάμου, λάδι και αλάτι. 
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Βέλτιστη αποθήκευση/συντήρηση των καρότων 

Για τα καρότα σε δέσμη, θα ήταν καλύτερο να αφαιρέσετε τα πράσινα φύλλα. Τα καρότα 

είναι καλύτερο να φυλάσσονται στο χώρο λαχανικών του ψυγείου. Εδώ επικρατούν οι 

καταλληλότερες θερμοκρασίες για τη συντήρησή τους. Ιδανικά, τα λαχανικά πρέπει να 

διατηρούνται ελαφρώς υγρά. Για παράδειγμα, μπορείτε να τυλίξετε τα καρότα σε ένα υγρό 

πανί. Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε τα καρότα μέσα σε δοχεία κονσερβοποίησης 

ή πλαστικά δοχεία προσθέτοντας νερό. Στην περίπτωση αυτή, τα ριζοματώδη λαχανικά θα 

πρέπει επίσης να φυλάσσονται στο ψυγείο και το νερό να ανανεώνεται τακτικά. Με αυτόν 

τον τρόπο, τα καρότα θα διατηρηθούν μέχρι και δύο εβδομάδες. 

 

5. ΒΟΤΑΝΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΘΟΣ) 

Ο βασιλικός είναι ένα ετήσιο, θαμνώδες βότανο ύψους 20-50 cm. Οι μίσχοι του είναι 

τετράγωνοι, κούφιοι, κυρίως λείοι και έχουν καφέ χρώμα στο πάνω μέρος. Τα πράσινα 

φύλλα πλάτους 3-5 cm έχουν μακρόστενο-ωοειδές σχήμα και ακανόνιστη οδοντωτή 

απόληξη. Ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών Λαμίδων (δυόσμων), ενώ διακρίνονται 

μεταξύ τους κυρίως όσον αφορά την καλλιέργεια τους στον κήπο ή στον αγρό. Στην πρώτη 

περίπτωση, μετά τη σπορά του σε ένα περιβάλλον που επικρατεί κρύο, μπορεί να 

μεταφυτευτεί σε ανοιχτό έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σπέρνεται απευθείας στον 

αγρό.  

Ο μαϊντανός είναι ένα διετές ποώδες φυτό. Έχει μια ρίζα λίγο πολύ σε σχήμα τεύτλου. Από 

αυτό, συνήθως προκύπτουν αρκετοί λείοι μίσχοι, οι οποίοι είναι όρθιοι, με μίσχους έως 

ελαφρώς αυλακωτούς, καθώς και συχνά σωληνοειδείς. Όλα τα μέρη του φυτού είναι λεία. Η 

κορύφωση της ανάπτυξής του μπορεί να φτάσει τα 30 μέχρι τα 90 εκατοστά, ενώ σπάνια 

μέχρι και το ένα μέτρο.  

Ο άνηθος είναι γνωστό μπαχαρικό και φαρμακευτικό βότανο. Ο άνηθος μπορεί να φτάσει 

από τα 40 μέχρι τα 120 εκατοστά και ανθίζει μεταξύ Ιούλη και Σεπτέμβρη. Τα λεπτά φύλλα 

του είναι το σήμα κατατεθέν του. Τα κίτρινα και πράσινα άνθη του άνηθου έχουν τη μορφή 

διπλών σκιαγραφιών, που περιέχουν 15 έως 30 ακτίνες. 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τα βότανα στην μαγειρική 

Τα λεπτά φύλλα πολλών βοτάνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καρυκεύματα και 

στρογγυλοποίηση της γεύσης, ενώ οι κάπως πιο δυνατοί μίσχοι είναι ιδανικοί για smoothies, 

σαλάτες και σούπες δίνοντας μια ιδιαίτερη γεύση. Με τα άνθη του άνηθου, μπορείτε να 

καρυκεύσετε ξύδια και λάδια και να φτιάξετε νόστιμα ξυδάτα αγγουράκια.  

 

Βέλτιστη αποθήκευση/συντήρηση βοτάνων 

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε φρέσκα βότανα για λίγες μόνο ημέρες, μπορείτε να τα τυλίξετε 

σε ένα υγρό πανί ή να τα ραντίσετε με καθαρό νερό και να τα αποθηκεύσετε σε ένα πλαστικό 

κουτί στο ψυγείο. Τα τσαμπιά από βότανα μπορούν να διατηρηθούν φρέσκα για λίγες μέρες 

σαν ένα μπουκέτο με λουλούδια σε ένα ποτήρι νερό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ακόμα 

καλύτερα με λίγη δεξτρόζη. Τα φρέσκα βότανα μπορούν εναλλακτικά να καταψυχθούν 

σωστά και να διατηρηθούν με αυτόν τον τρόπο μέχρι και για ένα χρόνο. Για να το κάνετε 

αυτό, πλύνετε τα βότανα, στεγνώστε τα προσεκτικά και αφαιρέστε τα μαραμένα φύλλα. Στη 

συνέχεια, μπορείτε είτε να τα κόψετε σε μικρά κομμάτια είτε απλά να αφαιρέσετε τα φύλλα 

και να τα παγώσετε σε σακούλες κατάψυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Σελίδα  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 
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