
IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ 4: ΠΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ & ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 

Αριθµός Έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις Κλειδιά 
εποχιακά προϊόντα, συγκοµιδή, σεζόν, φαινολογικό ηµερολόγιο, ετήσιο
ρολόι 
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Ηµερολόγιο 
Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο
του χρόνου. 

Διάρκεια 
Περίπου 45 λεπτά. 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι µαθητές θα ενηµερωθούν για τη σηµασία της αγοράς εποχιακών
και τοπικών προϊόντων σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή και το
περιβάλλον (π.χ. µείωση εκποµπών CO2). Οι µαθητές θα
παροτρυνθούν να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές µε βάση τη
βιωσιµότητα. Για το σκοπό αυτό, ετοιµάστηκε ένα φαινολογικό/
εποχιακό ηµερολόγιο λαχανικών και φρούτων για να τους βοηθά µε
τις επιλογές τους. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ξέρουν ποια είναι
η κατάλληλη περίοδος για συγκεκριµένα λαχανικά και φρούτα και τα
πλεονεκτήµατα της επιλογής εποχιακών προϊόντων. 

Δραστηριότητα 1

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644
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Εργασία

Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό 

Ενα κουτί φτιαγµένο από χαρτί, ξύλο ή άλλο υλικό, 20 φρούτα και
λαχανικά, εικόνες (πιθανόν πλαστικοποιηµένες) µε φρούτα και
λαχανικά,  κουκκίδες Velcro (40 κοµµάτια), ένα ετήσιο πρόγραµµα
τυπωµένο (ή πιθανόν ένα εποχιακό ηµερολόγιο για βαθύτερη
κατανόηση), κολλητική ουσία

Ανάρτηση στον πίνακα ενός ετήσιου ηµερολόγιου σε µορφή
ρολογιού µαζί µε κουκκίδες Velcro 
Σε ένα «κουτί επαφής» (φτιαγµένο από χαρτί ή άλλο υλικό),
τοποθετούνται εικόνες που απεικονίζουν διαφορετικά είδη
φυτών (λαχανικά/φρούτα) οι οποίες επισηµαίνονται µε
διαφορετικούς χρωµατισµούς ανά εποχή και κουκκίδες velcro στο
πίσω τους µέρος. 
Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν εκ περιτροπής µια εικόνα από το
κουτί και την κολλάνε στο ετήσιο ρολόι στην εποχή στην οποία
ανταποκρίνεται σύµφωνα µε το χρώµα 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



Λέξεις Κλειδί
εποχιακά προϊόντα, συγκοµιδή, σεζόν, φαινολογικό ηµερολόγιο, ετήσιο
ρολόι 
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Ηµερολόγιο 
Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο
του χρόνου. 

Διάρκεια 
Περίπου 20-25 λεπτά. 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι µαθητές θα ενηµερωθούν για τη σηµασία της αγοράς εποχιακών
και τοπικών προϊόντων σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή και το
περιβάλλον (π.χ. µείωση εκποµπών CO2). Οι µαθητές θα
παροτρυνθούν να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές µε βάση τη
βιωσιµότητα. Για το σκοπό αυτό, ετοιµάστηκε ένα φαινολογικό/
εποχιακό ηµερολόγιο λαχανικών και φρούτων για να τους βοηθά µε
τις επιλογές τους. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ξέρουν ποια είναι
κατάλληλη περίοδος για συγκεκριµένα λαχανικά και φρούτα και τα
πλεονεκτήµατα της επιλογής εποχιακών προϊόντων. 

Δραστηριότητα 2

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644
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Ποια εποχή του χρόνου είναι διαθέσιµα συγκεκριµένα λαχανικά
και φρούτα;
Η επιλογή εποχιακών λαχανικών και φρούτων, τα οποία επίσης
προέρχονται ιδανικά από τη δική σας περιοχή, έχει πολλά
πλεονεκτήµατα. Αυτό γιατί τα τοπικά προϊόντα που παράγονται σε
µια συγκεκριµένη περίοδο δε χρειάζεται να µεταφερθούν µεταξύ
µακρινών αποστάσεων, εφόσον παράγονται και προµηθεύονται
απευθείας από τον ντόπιο παραγωγό. Η επιλογή εποχιακών
προϊόντων εξοικονοµεί επίσης το κόστος ενέργειας, που υπό
διαφορετικές συνθήκες θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς
αποθήκευσης και συντήρησης των τροφίµων. Πολύ σηµαντική για
τον καταναλωτή είναι και η ανάγκη για φρέσκα προϊόντα: τα
εποχιακά τρόφιµα δεν µεταφέρονται ούτε αποθηκεύονται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα και, ως εκ τούτου, είναι πιο πλούσια σε θρεπτικά
συστατικά και πιο εύγεστα. Τέλος, οι οικονοµικοί παράγοντες
διαδραµατίζουν επίσης ένα σηµαντικό ρόλο - τουλάχιστον για τον
καταναλωτή. Άλλωστε, από τα χρήµατα που δαπανώνται για τα
προϊόντα ξένης προέλευσης δεν επωφελούνται οι τοπικές κοινωνίες
ή τα εθνικά τους κράτη, αλλά οι µεγάλες διεθνείς εταιρείες
εισαγωγών. 
Eποχιακό ηµερολόγιο για ολόκληρο το χρόνο 
Ανάλογα µε την περιοχή, συγκεκριµένα είδη λαχανικών και φρούτων
είναι διαθέσιµα στην αγορά είτε αυτή είναι η περίοδος παραγωγής
τους είτε όχι, και αν όχι µπορούν να διατίθενται αποθηκευµένα
σχεδόν ολόχρονα. Εποχικό διαιτολόγιο που ποικίλλει ανά εποχή (βλ.
εποχικό ηµερολόγιο).

Σχετική Θεωρία 

Απαιτούμενος Εξοπλισμός και Υλικό 
Το φύλλο εργασίας µε το ετήσιο ρολόι ανά εποχές και 5 εικόνες
λαχανικών και φρούτων αντίστοιχα. 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644
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Εργασία
Διανέµονται τα φύλλα εργασίας µε το ετήσιο ρολόι ανά εποχές στους
εκπαιδευόµενους, οι οποίοι στη συνέχεια καλούνται να τοποθετήσουν
τις 5 εικόνες λαχανικών και φρούτων αντίστοιχα στις εποχές που αυτά
ανταποκρίνονται. Εναλλακτικά, αυτό µπορεί να γίνει και γραπτώς σε
ένα χαρτί. 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ 5: ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ
ΑΓΟΡΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)

Αριθµός Έργου: 2020-1-DE02-KA202-007629

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις Κλειδιά
εποχικότητα, αγορά λαχανικών και φρούτων σύµφωνα µε την
εποχικότητα, θρεπτικές ουσίες, γεύση, αέρια θερµοκηπίου 
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Ηµερολόγιο 

Διάρκεια 
Περίπου 20 λεπτά

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν για τα οφέλη και τη σηµασία των
θρεπτικών συστατικών στα εποχιακά προϊόντα, καθώς και γιατί είναι
πιο εύγεστα. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους
λόγους για τους οποίους πρέπει να αγοράζουν εποχιακά και τοπικά
προϊόντα. Θα πρέπει να κάνουν επίσης µια ανακεφαλαίωση των
σηµαντικών σηµείων από το προηγούµενο µάθηµα. 

Δραστηριότητα 1 

Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο
του χρόνου. 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644
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Εργασία 

Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό

Τηλεόραση ή Φορητός Υπολογιστής (οθόνη), κόλλες Α4 

Προβολή βίντεο αναφορικά µε την εποχικότητα. Στη συνέχεια οι
εκπαιδευόµενοι σχηµατίζουν οµάδες. 
Γιατί είναι σηµαντικό για ένα σεφ να αγοράζει εποχιακά προϊόντα;
Οι εκπαιδευόµενοι κάνουν ένα καταιγισµό ιδεών και καταγράφουν
τα αποτελέσµατά τους οµαδικά. 

Επιπρόσθετο Υλικό  

What ist Saisonality, Source: You Tube, The Audiopedia

Βίντεο
 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644

https://www.youtube.com/channel/UC6ZQ-SuhvQAeQIR5tHJGGmQ
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Γιατί είναι σηµαντική η αγορά εποχιακών και τοπικών προϊόντων; 
Τα διάφορα είδη λαχανικών και φρούτων µπορεί να είναι διαθέσιµα
στην αγορά οποιαδήποτε περιόδο του χρόνου, έστω και αν δεν είναι η
η εποχή συγκοµιδής τους. Αυτό όµως έχει το δικό του τίµηµα (η
διάβρωση του εδάφους λόγω της υπερεκµετάλλευσής του στις
µονοκαλλιέργειες, η εξάντληση των υπόγειων υδάτων, η αύξηση των
αποβλήτων που συνδέονται µε τις αυξανόµενες ανάγκες για
συσκευασία των προϊόντων για µεταφορά, η αύξηση των εκποµπών
CO2, η χαµηλότερη ποιότητα και η λιγότερη γευστικότητα στα
λαχανικά και φρούτα)

Τα τρόφιµα που συλλέγονται όταν έχουν φτάσει στην πλήρη ωρίµανσή
τους έχουν πολύ καλύτερη γεύση σε σύγκριση µε αυτά που
αποθηκεύονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό γιατί όταν
συλλέγονται φρέσκα σηµαίνει ότι έχουν φτάσει στο απόγειο της
γεύσης τους. Τα φυτά αναπτύσσουν τις θρεπτικές τους ουσίες από το
φως του ήλιου και της καλής ποιότητας εδάφους. Όταν η συγκοµιδή
των τροφίµων λοιπόν γίνεται στην εποχή τους, αυτά σηµαίνει ότι
βρίσκονται σε ωρίµανση, δηλαδή στην πλήρη ανάπτυξή τους. 

Τα εποχιακά τρόφιµα αναπτύσσονται από µόνα τους χωρίς ανθρώπινη
παρέµβαση. Δεν υπάρχει ανάγκη για φυτοφάρµακα ή γενετική
τροποποίηση. Τα εποχιακά τρόφιµα προέρχονται σχεδόν πάντα από
τοπικά προϊόντα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να µεταφέρονται
µεταξύ µεγάλων αποστάσεων. Αυτό προστατεύει το περιβάλλον όχι
µόνο λόγω των λιγότερων εκποµπών CO2, αλλά και επειδή
χρησιµοποιούνται λιγότερα υλικά συσκευασίας. 

Δεδοµένου ότι πάντα υπάρχει πλεόνασµα εποχιακών προϊόντων, οι
τιµές τους µειώνονται. Στις εβδοµαδιαίες σας αγορές, µπορείτε εύκολα
να παρατηρήσετε τις τάσεις των τιµών. Τα εποχιακά προϊόντα γίνονται
και πάλι ακριβότερα όταν τελειώσει η σεζόν παραγωγής τους. 

Σχετική Θεωρία 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



Λέξεις Κλειδί 
εποχικότητα, αγορά λαχανικών και φρούτων σύµφωνα µε την
εποχικότητα, θρεπτικές ουσίες, γεύση, αέρια του θερµοκηπίου 
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Ηµερολόγιο 

Διάρκεια 
Περίπου 20 λεπτά

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν για τα οφέλη και τη σηµασία της
περιεκτικότητας σε θρεπτικές ουσίες στα εποχιακά προϊόντα καθώς
και των γεύσεών τους. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους
λόγους για τους οποίους πρέπει να αγοράζουν εποχιακά και τοπικά
προϊόντα. Θα πρέπει να κάνουν επίσης µια ανακεφαλαίωση των
σηµαντικών σηµείων από το προηγούµενο µάθηµα. 

Δραστηριότητα 2 

Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο
του χρόνου. 

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644
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Εργασία 
Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να πραγµατοποιήσουν ένα καταιγισµό
ιδεών αναφορικά µε την ερώτηση: πότε είναι η καταλληλότερη
περίοδος του χρόνου για συµπεριλάβετε συγκεκριµένα προϊόντα στο
σχεδιασµό ενός µενού; Για βοήθεια οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να
συµβουλευτούν το εποχιακό ηµερολόγιο (φαινολογικό ηµερολόγιο). 
 Οι εκπαιδευόµενοι σχηµατίζουν 4 οµάδες και κάθε οµάδα θα πρέπει
να φτιάξει µια συνταγή για ένα κυρίως πιάτο που θα ανταποκρίνεται
στις αρχές τις εποχικότητας των προϊόντων. 

Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό 

Κόλλες Α4, εποχιακό ηµερολόγιο

Το έργο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
δηµοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει µόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν. Αριθµός έργου: 2019-3-FR02-KA205-016644



Eταίροι του Έργου 

The Polish Farm Advisory and Training
Centre (Πολωνία)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

C.I.P. Citizens In Power (Κύπρος)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower
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Centre for Work and Environment Giessen
(ZAUG gGmbH) (Γερµανία)
Web: www.zaug.de
Facebook: xxx

Centros Escolares de Ensino Profissional
(CEPROF) (Πορτογαλία)
Web: www.espe.pt
Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho  


