
IO2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά προς
το περιβάλλον παραγόμενα τρόφιμα (συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση ΣΕΕΚ μαγειρικής/
γαστρονομίας) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1 (45 ΛΕΠΤΑ): ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η
ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ; 

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

Φυλλο Εργασίας εκπαιδευόμενων ΣΕΕΚ



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

Δραστηριότητα 1 
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Παραδείγµατα καλλιεργειών περµακουλτούρας µέσω
φωτογραφιών



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

2. Ποια είναι η δοµή µιας καλλιέργειας της περµακουλτούρας; 
Να ονοµάσετε τις 5 ζώνες. 

Ζώνη 1
 
Ζώνη 2

Zώνη 3 

Ζώνη 4

Ζώνη 5

Δραστηριότητα 1
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Τι είναι η πολυκαλλιέργεια; Nα αναφέρετε τα τρια βασικά
χαρκτηριστικά της. 

Φύλλο Εργασίας για τις καλλιέργειες της περµακουλτούρας
 

1.

 
 
 

3. Σε τι αναφέρεται ο όρος «συντροφικά φυτά»;



Eκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά προς το
περιβάλλον παραγόµενα τρόφιµα (συνεχής
επαγγελµατική κατάρτιση ΣΕΕΚ µαγειρικής/
γαστρονοµίας) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ 2 (45 ΛΕΠΤΑ): ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΥΔΡΕΥΣΗ/
ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

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

Φυλλο Εργασίας εκπαιδευόμενων ΣΕΕΚ



5

 Ποιοι τύποι εδάφους είναι οι καταλληλότεροι για την
περµακουλτούρα;

Ποια είναι η σηµασία της σύστασης του εδάφους και της ύδρευσης
στην περµακουλτούρα; Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις και
κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

1.

       α)   Αργιλόχωµα
       β)   Άµµος και αργιλώδες έδαφος
       γ)   Χουµοπηλώδες έδαφος

    2. Τι είναι ο χούµος; (περισσότερες από µια απαντήσεις µπορεί να 
        είναι σωστές)
       α)   Σκληρό, µη καλλιεργίσιµο έδαφος. 
       β)   Έδαφος που µπορεί να συγκρατεί και να αποθηκεύει νερό και                
             θρεπτικά συστατικά.
       γ)   Έδαφος πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, αποτελούµενο 
             από οργανικές ουσίες, που αυξάνουν τη γονιµότητα του και 
             είναι πολύ καλό για καλλιέργεια. 

    3. Από τι αποτελείται το κοµπόστ;
       α)   Πλαστικό, γυάλι και χαρτί. 
       β)   Απορρίµµατα κουζίνας όπως υπολείµµατα λαχανικών, κατακά-
             θια καφέ, τσόφλια αυγών και υπολείµµατα φρούτων. 
       γ)   Υπολείµµατα κρέατος και ψαριών/ ακατέργαστη τροφή. 

    4. Τι µπορεί να επιτευχθεί µε την οργανική εδαφοκάλυψη; (περισσό-
        τερες από µια απαντήσεις µπορεί να είναι σωστές)
       α) Το υλικό εδαφοκάλυψης αποσυντίθεται και µετατρέπεται σε 
           γόνιµο χούµο. 
       β) Επιβραδύνεται η εξάτµιση του νερού και συγκρατούνται τα όµ-
           βρια ύδατα. 
       γ) Το έδαφος σκληραίνει. 

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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      5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης των υδάτων σε µια 
          καλλιέργεια της περµακουλτούρας; (περισσότερες από µια απαν-
          τησεις µπορεί να είναι σωστές)
       α)   Η συχνή χρήση µεγάλων ποσοτήτων νερού. 
       β)   Η πολυκαλλιέργεια για την προστασία του εδάφους από την
              αποστράγγιση. 
       γ)   Η εφαρµογή µεθόδων αποδοτικών ως προς τη διαχείριση των 
             υδάτων όπως είναι ο σχεδιασµός καναλιών, νερόλακκων, 
             κοιλοτήτων στο έδαφος, ειδικών στρωµάτων για ύδρευση, η
             οργανική εδαφοκάλυψη κλπ., για τη συγκράτηση των αποθεµά-
             των στο έδαφος. 

    6. Πώς να ρυθµίσετε και να εξοικονοµήσετε τα υδάτινα αποθέµατα σε 
        µια καλλιέργεια της περµακουλτούρας; (περισσότερες από µια απα-
        ντήσεις µπορεί να είναι σωστές)
       α)   Με οργανική εδαφοκάλυψη και επίστρωση.
       β)   Συνδέοντας το λάστιχο στη βρύση και αφήνοντάς το να τρέχει.
       γ)   Κατασκευή κοιλοτήτων στο έδαφος

Δραστηριότητα 2
Φτιάξτε κοµπόστ (σε δοχείο ή κουβά µε καπάκι)

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



ΙΟ2 Εκπαιδευτική Ενότητα για βιολογικά και φιλικά
προς το περιβάλλον παραγόµενα τρόφιµα (συνεχής
επαγγελµατική κατάρτιση ΣΕΕΚ µαγειρικής/
γαστρονοµίας 

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

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ - ΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1 (45 ΛΕΠΤΑ): H ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Φυλλο Εργασίας εκπαιδευόμενων ΣΕΕΚ
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Δραστηριότητα 1
Μπρόκολο και κουνουπίδι
Αντιστοιχίστε τις σωστές προτάσεις µε τις εικόνες τους.

Τα άνθη των λαχανικών αυτών µπορούν να καταναλωθούν είτε
βραστά είτε τηγανιτά ή ως συνοδευτικό σαλάτας.
Μπορείτε επίσης να µαγειρέψετε τα λαχανόφυλλά τους. Αν
αφαιρέσετε την ελαφρώς ξυλώδη φλούδα από το κοτσάνι τους και
την µεγειρέψετε, η γεύση της θα θυµίζει σπαράγγι. 

1.

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



Άνηθος 
Αντιστοιχίστε σωστά τις προτάσεις µε τις εικόνες στις οποίες
ανταποκρίνονται. 

9

Είναι γνωστό καρύκευµα και φαρµακευτικό βότανο. Οι κορυφές του
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καρυκεύσετε σαλάτες µε
αγγούρι και γεύµατα µε ψάρι. Επίσης ταιριάζει γευστικά µε τις
πατάτες. 
Το βότανο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διακόσµηση, τη
συντήρηση των αγγουριών και ως καρύκευµα για λάδια και ξίδια. 

1.

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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Μαϊντανός 
Αντιστοιχίστε σωστά τις προτάσεις µε τις εικόνες στις οποίες
ανταποκρίνονται.  

Το µαγειρικό αυτό βότανο χρησιµοποιείται ως καρύκευµα για σαλάτες
(π.χ ποιµενική σαλάτα ή ταµπουλέ), πέστο, βούτηρο ή τυρόπηγµα
βοτάνων, αλλά και σε σούπες, µε ψάρια και πιάτια µε κρέας. 
Τα κοτσάνια του µπορούν να µαγειρευτούν σε ένα ζωµό λαχανικών ή
µια σούπα για να δώσουν έντονη γεύση. Μπορούν να σοταριστούν
µαζί µε λαχανικά, τόφου, κρέας ή ψάρι. 

1.

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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Βασιλικός 
Αντιστοιχίστε σωστά τις προτάσεις µε τις εικόνες στις οποίες
ανταποκρίνονται. 

Ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών Λαµίδων (δυόσµων) και
είναι ενδηµικό βότανο της Ασίας και της Νοτίου Αµερικής.
Χρησιµοποιείται σαν καρύκευµα σε σαλάτες, σάλτσες, σούπες,
λαχανικά, ζυµαρικά και πιάτα µε κρέας ή πίτσα, καθώς και σε
αποξηραµένη µορφή. 
Το βότανο είναι βρώσιµο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν τουρσί
σε ξύδι και λάδι ή απλά για διακοσµιτικούς σκοπούς σε ένα πιάτο. 
Οι µίσχοι των χειλανθών µπορούν να πολτοποιηθούν και να
προσθέσουν γεύση σε σάλτσες και σούπες. 

1.

2.

3.

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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Κολοκυθάκι 
Αντιστοιχίστε σωστά τις προτάσεις µε τις εικόνες στις οποίες
ανταποκρίνονται. 

Το άνθος αυτού του λαχανικού µπορεί να είναι παναρισµένο,
τηγανιτό, ψητό και γεµιστό. Είναι πολύ νόστιµο. 
Το λαχανικό αυτό ανήκει στην οικογένεια των Κολοκυνθοειδών και
µπορεί να καταναλωθεί ωµό, ψητό, τουρσί και µαγειρεµένο. Εάν
είναι πολύ µεγάλο σε µέγεθος, θα πρέπει να αφαιρέσετε τους
σπόρους που περιέχει. 

1.

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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Κολοκύθα
Αντιστοιχίστε σωστά τις προτάσεις µε τις εικόνες στις οποίες
ανταποκρίνονται. 

Μπορούν να µεγαλώσουν πολύ και να καταναλωθούν ως βραστά,
τηγανιτά ή ψητά λαχανικά. Η φλούδα της κολοκύθας µπορεί να
αποξηρανθεί ωµή και να διατηρηθεί µε αυτόν τον τρόπο. 
Οι σπόροι 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. 

1.

2.

3.

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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Καρότα 
Αντιστοιχίστε σωστά τις προτάσεις µε τις εικόνες στις οποίες
ανταποκρίνονται. 

Είναι διετές ποώδες φυτό. Τα ριζώδη λαχανικά είναι συνήθως
βρώσιµα, έχουν πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά ρίζες που
µπορούν να αποθηκευτούν, και οι οποίες µπορούν να σχηµατίσουν
παντζάρια. 
Το ριζώδες αυτό λαχανικό µπορεί να καταναλωθεί ωµό, βραστό,
µαγειρεµένο και τηγανιτό. 
Μπορείτε ακόµη να καταναλώσετε και τα λαχανόφυλλά τους.
Μπορείτε να φτιάξετε πέστο µε αυτό. Ανακατέψτε µε λιαστή
ντοµάτα, σκόρδο, σιρόπι σφενδάµου, λάδι και αλάτι. 

1.

2.

3.

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  


