
 

 

  

  

     

 

Ενότητα 4 

Επεξεργασία Προϊόντων Περμακουλτούρας, Αποθήκευση 

και Τρόποι Συντήρησης 



 

1 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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2 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. 

 

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 δια δραστικής 

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. 

 



 

3 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. 

 

ΜΑΘΗΜΑ 8 

1. Η ΣΩΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ 

Οι βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης 

• Στόχος της αποθήκευσης είναι να επιβραδύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον  

μεταβολισμό των λαχανικών, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την περίοδο 

από την συγκομιδή τους  

• Κατά συνέπεια, η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε δροσερό, σκοτεινό και  όχι πολύ στεγνό 

μέρος.  

• Αυτό θα αποτρέψει τα λαχανικά από το να χυλώσουν, να μαραθούν, να σαπίσουν ή να 

μουχλιάσουν. 

• Οι βέλτιστες θερμοκρασίες είναι γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία γύρω στο 

90%. 

 

2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ 

Ορισμένα λαχανικά που έχουν συλλεχθεί πρόσφατα θα πρέπει να καταναλωθούν αμέσως 

για να διατηρηθούν οι βιταμίνες και η γεύση τους. Αυτά περιλαμβάνουν τα φυλλώδη 

λαχανικά όπως τα μαρούλια, το σπανάκι και τη σέσκουλα. Τέτοια λαχανικά διατηρούνται 

ιδανικότερα στο ψυγείο μέχρι και στους 7 βαθμούς Κελσίου για βραχυπρόθεσμη 

αποθήκευση. Επίσης, μπορείτε να τα τυλίξετε σε υγρές πετσέτες κουζίνας για να τα 

προστατέψετε από το στέγνωμα και το μαρασμό. Με τον τρόπο αυτό, πολλά φυλλώδη 

λαχανικά θα διαρκέσουν από μία μέχρι και δύο εβδομάδες. Ο αρακάς, το καλαμπόκι, οι 

αγκινάρες, τα πράσα, τα μανιτάρια και τα σπαράγγια είναι ανθεκτικά στο κρύο και στην 

υψηλή υγρασία του ψυγείου. Τα λαχανικά που δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο είναι 

οι ντομάτες, το τσίλι και οι πιπεριές, επειδή χάνουν τη γεύση τους. Τα αγγουράκια, τα 

κολοκυθάκια, η κολοκύθα, οι πατάτες και τα φασόλια χάνουν επίσης τη γεύση τους στο 

ψυγείο.  

 



 

4 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. 

3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΕΛΑΡΙ 

Ειδικά τα λαχανικά που έχουν σφιχτή, αμυλώδη σάρκα μπορούν να αποθηκευτούν 

ιδανικότερα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο κελάρι. Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα ριζώδη 

λαχανικά όπως το σέλινο, η γογγυλοκράμβη, η πατάτα, η κολοκύθα, η γλυκοπατάτα, και 

γενικά τα λαχανικά που ξεριζώνονται από το χώμα με το κοτσάνι τους ανέπαφο για να 

μπορούν να κρεμαστούν. Εάν είναι δυνατόν, τα λαχανικά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή 

μεταξύ τους, γιατί τα σημεία επαφής τους είναι πιο επιρρεπή στη μετάδοση μούχλας και 

άλλων ασθενειών. Είναι σημαντικό να ελέγχετε και να ξεχωρίζετε τακτικά τους σάπιους 

κονδύλους και τα κεφάλια. 

 

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΜΜΟ – ΣΩΡΟΣ  

Τα ριζώδη λαχανικά όπως τα καρότα, τα παντζάρια και οι παστινάδες μπορούν να 

αποθηκευτούν μέσα σε μια συνηθισμένη άμμο για παιχνίδι, που αγοράζεται από ένα 

κατάστημα. Η άμμος πρέπει να είναι ελαφρώς αλλά όχι πολύ υγρή. Ο πάτος ενός ξύλινου 

κουτιού ή άλλου δοχείου καλύπτεται με ένα στρώμα άμμου και οι ρίζες τοποθετούνται από 

πάνω. Στη συνέχεια η άμμος προστίθεται στο πλάι σαν να φυτεύονται οι ρίζες, δηλαδή με το 

πράσινο μέρος επάνω και την κορυφή της ρίζας προς τα κάτω. Το πράσινο που ξεμυτίζει από 

την άμμο μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει ακόμα λίγο κατά την αποθήκευση του. Ωστόσο, 

αυτό δεν είναι κακό. Μερικές φορές οι πράσινες κορυφές μπορούν ακόμα και να 

χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση με συγκεκριμένους μαγειρικούς τρόπους. Από καιρό σε 

καιρό θα πρέπει να ελέγχετε τις συνθήκες αερισμού του χώρου αποθήκευσης. Αυτή η 

μέθοδος εφαρμοζόταν ευρέως όταν δεν υπήρχαν ψυγεία. Αλλά ακόμη και σήμερα, αυτή η 

μέθοδος είναι κατάλληλη αν θέλετε να αποθηκεύσετε το πλεόνασμα της συγκομιδής σας σε 

μήλα ή λαχανικά. Ένας άλλος τρόπος αποθήκευσης των λαχανικών είναι να τοποθετηθούν 

βαθιά στο χώμα σε κρεβάτια/σωρούς, σε ένα δροσερό αλλά χωρίς παγετό μέρος. Αρχής 

γενομένης από τον Οκτώβριο, μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία των 

κρεβατιών/σωρών. Τα λαχανικά που αποθηκεύονται στο έδαφος πρέπει να ξεσκονίζονται 

ελαφρώς για να μην υποστούν φυσικές φθορές οι οποίες μπορούν να βλάψουν την 

συντήρησή τους. Η κάλυψη με χώμα τα προστατεύει από την αποστράγγιση.  



 

5 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. 

Η αποθήκευση στο έδαφος είναι καταλληλότερη για τα ριζώδη λαχανικά και ποικιλίες 

λαχάνων που δεν είναι πολύ ευαίσθητες στο κρύο. Οι πατάτες μπορούν επίσης να 

αποθηκευτούν στο έδαφος. Στην περίπτωση αυτή όμως φροντίστε ο λάκκος να είναι αρκετά 

βαθύς, γιατί οι πατάτες δεν αντέχουν τον παγετό. Σε παγωμένες περιοχές, συνιστάται η 

μεταφορά της σοδειάς στο κελάρι του σπιτιού γύρω στον Ιανουάριο.  

Τα μήλα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στο έδαφος, μακριά από τα λαχανικά. Στη 

συνέχεια θα αποκτήσουν το δικό τους κουκούτσι. Και πάλι, τα αλλοιωμένα ή σάπια φρούτα 

δεν πρέπει να αποθηκεύονται. 

 

 

Σχήμα 1. Πηγή: https://www.rhs.org.uk/vegetables/root-vegetables-storing 

 

Σχήμα 2. Πηγή: https://inhabitat.com/diy-building-a-root-cellar-from-recycled-materials/diy-backyard-root-cellar/ 

https://inhabitat.com/diy-building-a-root-cellar-from-recycled-materials/diy-backyard-root-cellar/


 

6 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. 

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ 

Τα φρούτα είναι συχνά δυσκολότερο να αποθηκευτούν σε σύγκριση με τα λαχανικά. Τα 

μούρα που μαζεύονται φρέσκα από τους θάμνους συνήθως χαλάνε σχετικά γρήγορα. 

Ωστόσο, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε πλαστικά κουτιά στο ψυγείο για λίγες μέρες. Με 

τον ίδιο τρόπο, τα πυρηνόκαρπα όπως τα δαμάσκηνα, τα κεράσια ή τα ροδάκινα χάνουν τη 

γεύση τους όταν φυλάσσονται στο ψυγείο. Οι παπάγια, οι μπανάνες, τα πεπόνια, τα 

εσπεριδοειδή, τα αβοκάντο και οι ανανάδες επίσης δεν ανήκουν στο ψυγείο. Τα φρούτα 

πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό και φρέσκα. Τότε είναι ακόμα τραγανά 

και πλούσια σε αρώματα και έχουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνες.  

Βίντεο 

 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=66FB9XhGN6E 

Βίντεο 

 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=NedV9TPZCiQ 
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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. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1. https://www.meine-ernte.de/kueche/gemuese-lagern/    

2. Selbstversorger, Kraft der Natur, 1st Edition 2020 

3. Root Cellaring, Natural Cold Storage of Fruits & Vegetables, Storey Publishing; 2nd Edition (1. 

September 1991) 
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πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

ΜΑΘΗΜΑ 9 

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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 

φυλάσσονται σε κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η προσβολή τους από 

βακτήρια και μύκητες. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για αυτό, οι οποίες θα παρουσιαστούν 

εν συντομία εδώ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των 

τροφίμων όπως τα φρούτα, τα λαχανικά ή το κρέας.  

 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Η κονσερβοποίηση είναι μια μέθοδος συντήρησης η οποία είναι καταλληλότερη για φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά καθώς και για έτοιμα μαγειρεμένα πιάτα, ενώ είναι παράλληλα ένας 

απλός τρόπος να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής πολλών εποχιακών προϊόντων. Στην 

ιδανικότερη περίπτωση, τα τρόφιμα τα οποία διατηρούνται κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν 

να διαρκέσουν ακόμα και για χρόνια. Στην κονσερβοποίηση, το φαγητό τοποθετείται σε 

καθαρά βάζα, τα οποία στη συνέχεια σφραγίζονται και θερμαίνονται. Η θερμότητα 

δημιουργεί υπερπίεση στο βάζο, ενώ η ψύξη δημιουργεί κενό. Αυτό διατηρεί το βάζο 

αεροστεγές και προστατεύει το περιεχόμενο του από τα μικρόβια. Εάν το φαγητό ζεσταθεί 

μόνο για λίγο στους 60 με 90 βαθμούς, τα βακτήρια σκοτώνονται, αλλά οι βιταμίνες και τα 

θρεπτικά συστατικά διατηρούνται (παστερίωση). Ωστόσο, τα τρόφιμα που συντηρούνται με 

τον τρόπο αυτό δεν διατηρούνται τόσο πολύ. 

 

3. ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 

Τόσο οι μύκητες όσο και τα βακτήρια χρειάζονται νερό για να μπορέσουν να εξαπλωθούν. 

Τα περισσότερα τρόφιμα αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από νερό και, ως εκ τούτου, 

παρέχουν έναν ιδανικό βιότοπο για τους οργανισμούς αυτούς. Εάν προφυλάξετε τα τρόφιμα 

από την υγρασία, αυτοί οι οργανισμοί δεν μπορούν πια να εξαπλωθούν. Όταν τα τρόφιμα 

στεγνώσουν στον αέρα ή στεγνώσουν ή καπνιστούν σε σταθερή ζέστη (π.χ. σε φούρνο, 
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μπαλκόνι, σοφίτα, πλακάκια), αποστραγγίζονται και έτσι μπορούν να διατηρηθούν 

περισσότερο.  

 

4. ΤΟΥΡΣΟΠΟΙΗΣΗ 

Η τουρσοποίηση είναι μια διαδικασία διατήρησης των τροφίμων σε ένα υγρό - συνήθως 

ξύδι, λάδι ή αλκοόλ. Η τουρσοποίηση λειτουργεί καλύτερα με φρούτα, βότανα και λαχανικά. 

Η τουρσοποίηση μπορεί να γίνει με αγγούρια καθώς και με άλλα σκληρά λαχανικά όπως 

φασόλια, καρότα, κουνουπίδι, κρεμμύδια, πιπεριές, κολοκύθα ή παντζάρια. Τα λαχανικά δεν 

πρέπει να έχουν φυσικές φθορές ή αποχρωματισμό. Μπορείτε να τα προετοιμάσετε 

καλύτερα καθαρίζοντας και κόβοντάς τα σε κομμάτια. Τα αγγούρια μπορούν να μείνουν για 

λίγες ώρες πασπαλισμένα με αλάτι πριν την διαδικασία της τουρσοποίησης. Η 

τουρσοποίηση σε λάδι δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η τουρσοποίηση με ξύδι, γιατί το 

λάδι δεν συντηρείται εξίσου αποτελεσματικά όσο το ξύδι, αλλά το προστατεύει από τους 

μικροοργανισμούς. Επομένως, η τουρσοποίηση λειτουργεί καλύτερα στην περίπτωση 

τροφίμων που έχετε προηγουμένως συντηρήσει με κάποιον άλλο τρόπο όπως, για 

παράδειγμα, μέσω αποξήρανσης, βρασίματος ή τηγανίσματος. 

 

5. ΖΑΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗ  

Με τη μέθοδο συντήρησης αυτή, η περιεκτικότητα του φρούτου σε ζάχαρη αυξάνεται 

τουλάχιστον κατά 70% και η περιεκτικότητα σε νερό μειώνεται. Περιχύνοντας το φρούτο με 

χλιαρό διάλυμα ζάχαρης 500 γραμμαρίων ανά λίτρο νερού, αυτό αρχίζει να γλυκαίνει έντονα 

ενόσω το νερό αποστραγγίζεται μέσω ωσμωτικών διαδικασιών. Μετά από μια μέρα, το 

διάλυμα ξαναβράζεται προσθέτοντας κι άλλη ζάχαρη και περιχύνεται χλιαρό πάνω από τα 

αποστραγγισμένα φρούτα. Αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές για να σχηματιστεί μια 

κρούστα ζάχαρης. Στη συνέχεια, τα φρούτα αφήνονται να στεγνώσουν καλά και αφού τα 

καλύψετε με μια στρώση από ζάχαρη, τότε τα αποθηκεύετε σε ζαχαρωμένη μορφή. Για να 

διευκολυνθεί η διαδικασία αποστράγγισης, μπορείτε να τρυπήσετε τα φρούτα πολλές φορές 

με μια βελόνα ή να τα κόψετε σε φέτες.  
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6. ΖΥΜΩΣΗ 

Στη ζύμωση λαχανικών και φρούτων χρησιμοποιούνται βακτήρια γαλακτικού οξέος, 

βακτήρια οξικού οξέος και ζυμομύκητες. Αυτά διασπούν τα συστατικά των τροφίμων (π.χ. 

σάκχαρα όπως η γλυκόζη) και τα μετατρέπουν σε άλλα συστατικά (π.χ. οργανικά οξέα, αέρια 

ή αλκοόλη). Η ζύμωση βοηθά στη συντήρησή τους, διευκολύνει την πέψη και δίνει 

παράλληλα στο φαγητό άρωμα, υφή και μια ιδιαίτερη γεύση. Με τη διαδικασία της ζύμωσης 

μπορούμε να μετατρέψουμε μη βρώσιμα τρόφιμα σε βρώσιμα. Οι επιτραπέζιες ελιές, για 

παράδειγμα, πρέπει να ζυμωθούν για να αφαιρεθούν οι φαινολικές τους ενώσεις, στις 

οποίες οφείλεται και η πικρή τους γεύση.  
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