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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτές ΣΕΕΚ 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 στη μαγειρική/γαστρονομία περιέχει τις 

διδακτικές μεθόδους για όσους επιθυμούν να διδάξουν στον τομέα των βιολογικών και 

φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων της περμακουλτούρας. Στην ενότητα αυτή, οι 

εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις ποιοτικές και γευστικές διαφορές μεταξύ 

των τροφίμων βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς 

να χρησιμοποιούν τα βιολογικά 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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Μάθημα 4 

1. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

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.  

 

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ  

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). 

 

3. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Η αγορά εποχιακών λαχανικών είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο στη βιώσιμη διατροφή. 

Το εποχιακό ημερολόγιο βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές λαχανικών ανά μήνα, από τον 

Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Την άνοιξη ξεκινά η παραγωγή των πρώτων μαρουλιών και 

ραπανιών. Το καλοκαίρι ακολουθούν πολλά μεσογειακά λαχανικά όπως οι ντομάτες, οι 

πιπεριές και τα κολοκυθάκια. Στη συνέχεια, το φθινόπωρο, ξημερώνει η εποχή των ριζών και 

των κονδύλων. Το χειμώνα, ευημερούν ακόμη μερικά είδη μαρουλιών, τα πράσα καθώς και 

άλλα ανθεκτικά λάχανα.  
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Σχήμα 1. Πηγή: 
https://ariadni144.wordpress.com/2009/07/05/e%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-

%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-
%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD/ 

 

4. ΤA ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑTA ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

Συχνά επικρατεί η άποψη ότι η τοπική διατροφή είναι βαρετή και μονότονη. Αληθεύει όμως 

το αντίθετο. Αν εμπνευστείτε από τα εποχιακά προϊόντα και εδέσματα, θα αποκομίσετε νέες 

γευστικές εμπειρίες και θα μάθετε καινούργιες συνταγές και νέους τρόπους παρασκευής. Η 

αγορά  εποχιακών προϊόντων σημαίνει επίσης ότι προϊόντα τα οποία έχετε τυχόν ξεχάσει, 

επανέρχονται στο τραπέζι σας. Επίσης είναι καλό να μην παρασυρόμαστε από στερεότυπα 

τα οποία μας θέλουν να πιστεύουμε ότι όσο πιο σπάνιο είναι κάτι σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι 

είναι και πιο νόστιμο.   

Το καλοκαίρι είναι η εποχή συγκομιδής τοπικών λαχανικών. Η μεγαλύτερη ποικιλία 

λαχανικών είναι διαθέσιμη από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Ανάλογα με την περιοχή, αυτά 

περιλαμβάνουν φασόλια, μπρόκολο, αγγούρι, πιπεριές ή ντομάτες. Το γεγονός ότι τα τοπικά 

λαχανικά δε χρειάζεται να περάσουν χρονοβόρες διαδικασίες μεταφοράς, αυτό βοηθά στην 

ισορροπία των ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα που περιέχουν.  

Ακόμη και το χειμώνα, γίνεται μεγαλύτερη συγκομιδή λαχανικών από την αναμενόμενη. Για 

του λόγους λοιπόν αυτούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εποχικό ημερολόγιο για να 

ξέρετε ακριβώς πότε, που και τι μπορεί να παραχθεί σε μια περιοχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ariadni144.wordpress.com/2009/07/05/e%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD/
https://ariadni144.wordpress.com/2009/07/05/e%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD/
https://ariadni144.wordpress.com/2009/07/05/e%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD/
https://ariadni144.wordpress.com/2009/07/05/e%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD/
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. https://www.regional-saisonal.de/saisonkalender-gemuese  

 

2. Έξυπνο εποχιακό ημερολόγιο, ανά εποχή και περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια του 

έτους. 

 

3. Insight business, εποχιακά τρόφιμα, https://www.wlw.de/de/inside-

business/branchen-insights/lebensmittel/saisonalelebensmittel.de  
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ΜΑΘΗΜΑ 5 

1. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ 

Επιπλέον, οι ποσότητες υλικών συσκευασίας που χρειάζονται για τη μεταφορά προϊόντων 

μεταξύ μακρινών αποστάσεων είναι τεράστιες. Και τα δύο αυτά φαινόμενα, δηλαδή τα υλικά 

συσκευασίας και οι μεταφορές οδηγούν σε αυξημένες εκπομπές CO2 και συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη «βουνών» και «νησιών» από πλαστικά απόβλητα. Επίσης, σαν καταναλωτές 

δεχόμαστε συμβιβασμούς που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων. Τα φρούτα συχνά 

συλλέγονται άγουρα για να μπορούν να επιβιώσουν στο χρόνο μεταφοράς τους και τα 

λαχανικά υποβάλλονται σε μια χημική επεξεργασία για λόγους συντήρησης.  

Ταυτόχρονα, πολλές τοπικές ποικιλίες λαχανικών και φρούτων περιθωριοποιούνται. Δεν 

καλλιεργούνται σχεδόν ποτέ πια, επειδή η ζήτηση μειώνεται ολοένα και περισσότερο. 

Ωστόσο, εκτός από νόστιμα μπορούν επίσης να παρασκευαστούν με διάφορους τρόπους, 

αλλά συχνά απαιτούν πολύ λιγότερη ή καθόλου επεξεργασία με εντομοκτόνα και 

συντηρητικά επειδή είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Οι μικρές αποστάσεις 

μεταφοράς, οι μειωμένες ανάγκες για συσκευασία και η καλύτερη γεύση και ποιότητα είναι 

πολύ καλοί λόγοι για να καταναλώνουμε πιο συχνά τοπικά και εποχιακά προϊόντα.  

Όσοι αγοράζουν εποχιακά και τοπικά προϊόντα μπορούν να εξοικονομήσουν πολλά 

χρήματα. Το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης είναι πολύ χαμηλότερο, γεγονός που 

επηρεάζει τις τιμές. Ακόμη και τα βιολογικά τρόφιμα είναι συχνά προσιτά όταν παράγονται 

στην εποχή τους. Υπάρχουν επίσης πολλοί τρόποι για να αποθηκεύσετε τοπικά φρούτα και 

λαχανικά κατά τη διάρκεια των πιο κρύων μηνών. Αυτό επίσης συμβάλει στη μείωση πολλών 

αποβλήτων που προέρχονται από τις συσκευασίες εισαγόμενων αγαθών.  

 

2. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Καλύτερη γεύση 

Τα τρόφιμα που συλλέγονται όταν είναι πλήρως ώριμα έχουν πολύ καλύτερη γεύση από ό,τι 

όταν συντηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν φτάσει στη βέλτιστη τους γεύση 

όταν είναι φρέσκα από τη συγκομιδή και μπορούν να καταναλωθούν αμέσως. Στη φάση 

αυτή είναι τραγανά, ζουμερά και γεμάτα φρέσκα χρώματα.  

 



 

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. 

Τα εποχιακά τρόφιμα περιέχουν τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά 

Τα φυτά αναπτύσσουν τα θρεπτικά συστατικά τους μέσω του ηλιακού φωτός και της καλής 

ποιότητας εδάφους. Όταν τα τρόφιμα συλλέγονται στην εποχή τους, είναι ώριμα και πλήρως 

ανεπτυγμένα.  

Τα εποχιακά προϊόντα είναι φθηνότερα 

Δεδομένου ότι πάντα υπάρχει πλεόνασμα εποχικών 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.  

Για την προστασία του περιβάλλοντος  

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.  

 

Βίντεο 

 

Πηγή: 

https://www.google.de/url?sa=t&amp;rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=

2ahUKEwj5rLvHk_LyAhUN_rsIHWt4CjYQtwJ6BAgJEAM&url=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

Ewj5rLvHk_LyAhUN_rsIHWt4CjYQtwJ6BAgJEAM&url=https%F2%FA 

3DNL5A6Lw49PM&usg=AOvVaw04-tTETi0WF1N8vZI5JO79 



 

9 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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lebensmittel.de 

3. Selbstversorger, Kraft der Natur, 2020 

 


