
IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 8 (45 ΛΕΠΤΑ): ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΚΕΛΑΡΙ/ ΣΩΡΟΣ/ ΚΟΥΤΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

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

Φύλλο Εργασίας για Εκπαιδευόµενους ΣΕΕΚ  



Λέξεις κλειδιά
αποθήκευση, έδαφος, κελάρι, κουτί, άµµος, χειµερινά λαχανικά,
αποθέµατα
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Ηµερολόγιο 
Δεν υπάρχει ενδεδειγµένη περίοδος κατά την οποία µπορεί να
ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα και µπορεί να γίνει οποιαδήποτε
χρονική περίοδο. 

Διάρκεια
Περίπου 20 λεπτά. 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν µεθόδους συντήρησης λαχανικών και
φρούτων και τις λειτουργίες τους. Θα συλλέξουν ιδεες αναφορικά µε
τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους για τη συντήρηση τροφίµων.
Θα αντιληφθούν τους οικονοµικούς παράγοντες (κόστος/όφελος) σε
σχέση µε τις διάφορες µεθόδους συντήρησης. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Oι εκπαιδευόµενοι πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν τις διαθέσιµες
µεθόδους συντήρησης και τις συγκεκριµένες λειτουργίες που
εξυπηρετούν. 

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 

Απαραίτητος Εξοπλισµός και Υλικό

φορητός υπολογιστής, τηλεόραση ή οθόνη, κόλλες Α4

Ανάλυση των διαθέσιµων µεθόδων συντήρησης των προϊόντων
της περµακουλτούρας µέσω επεξηγηµατικών βίντεο.
Διάλογος/ ανταλλαγή απόψεων αναφορικά µε το αν οι µέθοδοι
που αναλύθηκαν στο βίντεο οί άλλοι τους είναι οικείες (από το
σπίτι, τους παππούδες/γιαγάδες, κτλ.). Καταιγισµός ιδεών
αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα των εν λόγω µεθόδων
συντήρησης (από οικολογικής άποψης - εάν δηλαδή είναι φιλικές
προς το περιβάλλον σε σχέση µε την κατανάλωση ενέργειας, από
οικονοµικής άποψης - σε σχέση µε την αγορά αποθέµατος
φρούτων και λαχανικών για µακροπρόθεσµη κατανάλωση, και
κατά πόσον αυτή µπορεί να εξοικονοµήσει χρήµατα) - συλλογή
και καταγραφή ιδεών. 

Σχετική Θεωρία 
Η σωστή αποθήκευση λαχανικών 

Στόχος της αποθήκευσης είναι να επιβραδύνει όσο το δυνατόν
περισσότερο τον µεταβολισµό των λαχανικών, ο οποίος εξακολουθεί να
υφίσταται κατά την περίοδο µετά τη συγκοµιδή. Κατά συνέπεια, η
αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε δροσερά, σκοτεινά και όχι πολύ
στεγνά µέρη. Αυτό θα αποτρέψει τα λαχανικά από το να χυλώσουν, να
µαραθούν, να σαπίσουν ή να µουχλιάσουν. 

Για κάθε προϊόν ισχύουν διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης. Για
κάποια λαχανικά είναι καλύτερο να αποθηκεύονται στο ψυγείο ενώ για
κάποια άλλα η αποθήκευση σε κελάρια, στην άµµο ή σε σωρούς στο
έδαφος µπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά.

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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Βίντεο 1

Μικρά κελάρια για ριζώδη λαχανικά, Πηγή: You Tube,
Country Living Experience: A Homesteading Journey

Η µακροχρόνια αποθήκευση των καρότων στην άµµο για τη
χειµερινή περίοδο | Πώς να αποθηκεύσετε σωστά τα
ριζώδη λαχανικά, Πηγή: You Tube, The Grey Gardener

Επιπρόσθετο Υλικό

Βίντεο 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

https://www.youtube.com/channel/UCPSGBI1OOfO_RWwjMdswglw
https://www.youtube.com/channel/UCLt55hMqAQeN5TpL44Y-3hQ
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Διάρκεια 
Περίπου 20 λεπτά. 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Πώς να φτιάξετε το δικό σας κιβώτιο αποθήκευσης για µακροβιότερα
λαχανικά. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν τις
διαφορετικές λειτουργίες που εξυπηρετούν οι διάφορες µέθοδοι
αποθήκευσης (οικονοµικό κόστος, απόθεµα, µεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
κτλ.)

Δραστηριότητα 2

Δεν υπάρχει ενδεδειγµένη περίοδος κατά την οποία µπορεί να
ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα και µπορεί να γίνει οποιαδήποτε
χρονική περίοδο. 

Ηµερολόγιο 

αποθήκευση, έδαφος, κελάρι, κουτί, άµµος, χειµερινά λαχανικά,
απόθεµα

Λέξεις Κλειδιά

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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Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό 

Τα λαχανικά (καρότο, παντζάρι ή άλλα λαχανικά µε ρίζες), ένα ξύλινο
κιβώτιο ή χαρτοκιβώτιο λαχανικών ή φρούτων που να είναι
αεριζόµενο, εφηµερίδα, ένας µικρός σάκος άµµου και ένα καλαµάκι αν
είναι δυνατό. 

Εργασία
Πώς µπορώ να φτιάξω το δικό µου κιβώτιο αποθήκευσης: Ζητείται
από τους εκπαιδευόµενους να σκεφτούν τι είδους υλικά µπορούν
να χρησιµοποιήσουν για να κατασκευάσουν το δικό τους κιβώτιο
αποθήκευσης. 
Η διαδικασία κατασκευής γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των
καθηγητών/ εκπαιδευτών)
Προβάλλεται σχετική επίδειξη κατασκευής κιβωτίου αποθήκευσης
στους εκπαιδευόµενους ή τους δίνεται φύλλο εργασίας µε
κατευθυντήριες γραµµές. 

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 4: Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 9 (45 ΛΕΠΤΑ): ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

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

Φύλλο Εργασίας για Εκπαιδευόµενους ΣΕΕΚ  



Λέξεις κλειδιά
κονσερβοποίηση, συντήρηση, αποξηραµένα φρούτα, ζύµωση
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Ηµερολόγιο 
Δεν υπάρχει ενδεδειγµένη περίοδος κατά την οποία µπορεί να
ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα και µπορεί να γίνει οποιαδήποτε
χρονική περίοδο. 

Διάρκεια 
Περίπου 45 λεπτά.
.

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά
τους τρόπους συντήρησης λαχανικών και φρούτων. Θα µάθουν για
τους λόγους για τους οποίους γίνεται η συντήρηση. Θα ενθαρρυνθούν
να υιοθετήσουν πιο βιώσιµες πρακτικές και να κάνουν πιο συνειδητές
επιλογές.

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να
αναλύουν τους διαφορετικούς τρόπους συντήρησης τροφίµων. Θα
πρέπει επίσης να ξέρουν τα οφέλη της συντήρησης τροφίµων και να
µπορούν να τα εξηγούν. 

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

Απαραίτητος Εξοπλισµός και Υλικό 

Λαχανικά και φρούτα που διατηρούνται σε διαφορετικές συνθήκες
το καθένα (γίνεται αναφορά πιο κάτω), κόλλες Α4

Συγκέντρωση και καταγραφή ιδεών, διανοµή φύλλων εργασιών µε
διαφορετικές επιλογές στον τρόπο συντήρησης λαχανικών και
φρούτων και συζήτηση γύρω από αυτές. Οι εκπαιδευτές
παρουσιάζουν διάφορα δείγµατα λαχανικών και φρούτων που έχουν
αγοράσει ή φέρει από το σπίτι για να δώσουν παραδείγµατα
συντήρησης λαχανικών και φρούτων σε σχέση µε την εµφάνιση και
τη γεύση τους. 

Συντήρηση
Ζαχαροποίηση
Αποξήρανση και Αφυδάτωση
Ζύµωση
Τουρσοποίηση σε λάδι ή ξύδι

Συντήρηση τροφίµων 
Όταν οι τροφές αλλοιώνονται, πολύ συχνά αυτό οφείλεται στη δράση
των βακτηρίων. Τα βακτήρια διασπούν τις ουσίες που απαρτίζουν τα
τρόφιµα και δηµιουργούνται νέες ουσίες που δεν είναι πλέον βρώσιµες
για τον άνθρωπο. Οι µύκητες µπορούν επίσης να επιφέρουν το ίδιο
αποτέλεσµα. 

Εποµένως, η βασική ιδέα της συντήρησης των τροφίµων είναι πάντα να
φυλάγονται σε κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η
προσβολή τους από βακτήρια και µύκητες. Υπάρχουν διάφορες τρόποι
µε τους οποίους αυτό µπορεί να επιτευχθεί:

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



IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 10 (45 ΛΕΠΤΑ): ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ/
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΚΑΡΥΚΕΥΜΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ

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

Φύλλο Εργασίας για Εκπαιδευόµενους ΣΕΕΚ  



Λέξεις Κλειδιά 
κουζίνα, συνταγές, αλάτι, βότανα, αποξήρανση, υπόδειγµα συνταγής 
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Ημερολόγιο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 

Διάρκεια 
Περίπου 45 λεπτά. 

Μαθησιακοί Στόχοι 
Ο σχεδιασµός ενός βιβλίου συνταγών (παράδειγµα: σπιτικό καρύκευµα
µε αλάτι και βότανα 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να
εφαρµόσουν τα βήβατα ένα προς ένα για να υλοποιήσουν τη συνταγή.
Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προετοιµάσουν ένα µενού για το
οποίο θα πρέπει να εργαστούν ατοµικά. 

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 

Ποικιλία βοτάνων (βόραγο, ρίγανη, µαϊντανός, θυµάρι, κτλ.),
φούρνος, δοχεία µε καχλιωτά καπάκια (δοχεία µαρµελάδας), αλάτι
(θαλασσινό ή ορυκτό), συνταγή, µίξερ ή κονίαµα. 

Σχηµατίζονται µικρές οµάδες. Κάθε οµάδα φτιάχνει τη δική της
συνταγή για το βιβλίο που θα εκδοθεί, συµπληρώνοντας το
υπόδειγµα συνταγής. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, οι
εκπαιδευόµενοι φτιάχνουν το καρύκευµα µε το αλάτι και τα βότανα
και καταγράφουν τη συνταγή, χρησιµοποιώντας τα υλικά
προετοιµασίας. 

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



Οι Εταίροι 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  


