
IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 11 (45 ΛΕΠΤΑ): ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΠΙΟΥ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

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

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις κλειδιά 
µαγειρική, ήπιο ψήσιµο, µαγειρική µέδοθος, συστατικά, θρεπτικές
ουσίες, σύσταση 
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Ηµερολόγιο
Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε
περίοδο του χρόνου. 

Διάρκεια 
Περίπου 45 λεπτά

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από
διάφορες µαγειρικές µεθόδους. Θα ενηµερωθούν για τις κατάλληλες
µεθόδους µαγειρέµατος συγκεκριµένων τροφίµων, καθώς και για τη
διατήρηση των θρεπτικών ουσιών και συστατικών στα λαχανικά κατά
το µαγείρεµα. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να
αναλύουν τις επιλογές που έχουν σε σχέση µε τις διάφορες µαγειρικές
µεθόδους και να γνωρίζουν ποιες από αυτές είναι κατάλληλες για
συγκεκριµένα τρόφιµα. Θα πρέπει επίσης να µάθουν για τα
πλεονεκτήµατα των µαγειρικών µεθόδων και να µπορούν να τα
αναλύουν. 

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



3

Εργασία 

Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Υλικό 
Κόλλες Α4, φύλλα εργασιών 

Οι εκπαιδευόµενοι διαβάζουν για τις διάφορες µαγειρικές
µεθόδους που υπάρχουν. Ο εκπαιδευτής διανέµει τα φύλλα
εργασιών και επεξηγεί στους εκπαιδευόµενους τις διάφορες
µεγειρικές µεθόδους που υπάρχουν.  
Οι εκπαιδευόµενοι συζητούν την εξής ερώτηση: ποιοι  τρόποι
µαγειρέµατος είναι καταλληλότεροι για συγκεκριµένα προϊόντα 
 και γιατί (σύσταση, γεύση, συνδυασµός); Οι εκπαιδευόµενοι στη
συνέχεια καλούνται να κατατάξουν τα διαφορετικά είδη υλικών
στις µαγειρικές µεθόδους που ανταποκρίνονται καλύτερα και
περιγράφουν τη διαδικάσια. 

Επιπρόσθετο Υλικό 
Βίντεο

Μαγειρικοί µέθοδοι, Πηγή: Westwood Community
Initiative

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/UCe7iTpkj3_oDYHcdKzFc1Xw


IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 12 (45 ΛΕΠΤΑ): ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΜΕΝΟΥ ΜΕ
ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΑΤΩΝ 

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

Εκπαιδευτικός Οδηγός 



Λέξεις κλειδιά
µενού, σεζόν, συνταγή 
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Ηµερολόγιο
Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο
του χρόνου. 

Διάρκεια 
Περίπου 45 λεπτά

Μαθησιακοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά µε τα υλικά
που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία εποχιακών συνταγών για
µενού. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζουν τα
διάφορα υλικά για να δηµιουργούν εποχιακές συνταγές για µενού.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν πώς µπορούν να συνδυαστούν
συγκεκριµεµένα υλικά για τη δηµιουργία συνταγών και τρόπους µε τους
οποίους µπορούν να παρουσιαστούν σε ένα πιάτο. 

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
εισηγήσεις µε παραδείγµατα από εικόνες που παρουσιάζουν
εποχιακές συνταγές ενός µενού (που αποτελείται από ένα ορεκτικό,
κυρίως πιάτο και επιδόρπιο)

Ποια εποχιακά προϊόντα µπορώ να αγοράσω την περίοδο αυτή;
(ανασκόπηση)
Πώς µπορώ να συνδυάσω τα προϊόντα µαζί; Πώς αυτά µπορούν
να συνδυαστούν µαζί γευστικά;
Πώς µπορώ να διακοσµήσω το πιάτο; 

Οι εκπαιδευόµενοι ερευνούν και συζητούν:

Οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε µικρότερες οµάδες. Οι οµάδες
συνεργάζονται µαζί για να δηµιουργήσουν µια συνταγή για µενού
(τρια γεύµατα: ορεκτικό, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο) µε εποχιακά
προϊόντα και σκέφτονται πώς µπορούν να διακοσµήσουν τα πιάτα
τους µε παραδείγµατα από εικόνες που κρέµονται στον πίνακα. 

Επιπρόσθετο Υλικό 
Βίντεο

Τρόποι παρουσίασης πιάτων, Πηγή: WebstaurantStore

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

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  
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