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υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

ΗΠΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 11 

Πίνακας περιεχομένων 

1. ΗΠΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ 3 

2. ΒΡΑΣΙΜΟ 3 

3. ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 4 

4. ΖΕΜΑΤΙΣΜΑ 4 

5. ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 5 

6. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ 5 

7. ΣΙΓΟΨΗΣΙΜΟ 6 

8. ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 7 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 

 

 

 

 

 

  



 

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 καθηγητές 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. 
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1. ΗΠΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ 

Το μαγείρεμα στον ατμό και το βράσιμο θεωρούνται οι πιο υγιεινές και ήπιες μέθοδοι 

μαγειρέματος, καθώς μέσω αυτών δεν χάνονται σχεδόν καθόλου τα θρεπτικά συστατικά των 

τροφίμων. Όσον αφορά το υγιεινό μαγείρεμα, όσο πιο σύντομο και ελαφρύ είναι, τόσο το 

καλύτερο. 

Τα σκληρά, ανθεκτικά τρόφιμα όπως οι πατάτες, το ρύζι, τα όσπρια ή τα παντζάρια είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλα για μαγείρεμα. Το μειονέκτημα με αυτά τα τρόφιμα όμως συνδέεται με 

το γεγονός ότι τα υδατοδιαλυτά μέταλλα και οι βιταμίνες που περιέχουν διαλύονται κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.  

Οι βιταμίνες C, B1 και B5, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στη θερμότητα - 

τουλάχιστον το ήμισυ της περιεκτικότητας σε βιταμίνες χάνεται στους 100 βαθμούς περίπου. 

Το μπρόκολο, για παράδειγμα, χάνει περίπου το 65 % της περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C 

μετά από μόλις πέντε λεπτά μαγειρέματος. 

Στο μαγείρεμα με θερμοελεγχόμενους φούρνους μαγειρέματος, το κρέας, το ψάρι ή τα 

λαχανικά σφραγίζονται σε πλαστική σακούλα και ψήνονται στον ατμό στους 50 μέχρι 85 

βαθμούς με τη δράση του υδατόλουτρου. Χάρη στους θερμοελεγχόμενους φούρνους, ειδικά 

το κρέας και το ψάρι μπορούν να μαγειρευτούν με απόλυτη ακρίβεια. Η χαμηλή 

θερμοκρασία και το κενό διασφαλίζουν ότι διατηρούνται όλα τα θρεπτικά συστατικά και οι 

γεύσεις. 

 

2. ΒΡΑΣΙΜΟ  

 

Σχήμα 1. Πηγή: omoxx.com-garmethoden-eine-ubersicht 
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Το μαγείρεμα περιλαμβάνει το βράσιμο του φαγητού σε νερό που κοχλάζει στους 100°C. 

(Σε αντίθεση με το σιγοβράσιμο ή το ποσέ όπου το νερό δεν εμφανίζει αισθητές φυσαλίδες 

και η θερμοκρασία παραμένει πάντα ακριβώς κάτω από το σημείο ζέσης). 

 

3. ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 

 

Το ψήσιμο στο φούρνο είναι μια μέθοδος μαγειρέματος κατά την οποία το φαγητό ψήνεται 

και ροδίζει στο φούρνο με ζεστό αέρα. Ανάλογα με τη συνταγή, η θερμοκρασία μπορεί να 

κυμαίνεται μεταξύ 100°C και 250°C. 

 

4. Ζεμάτισμα  

 

Το ζεμάτισμα είναι η σύντομη βύθιση του φαγητού σε βραστό νερό. Αυτό δεν είναι 

ουσιαστικά μια μέθοδος μαγειρέματος αλλά περισσότερο μια προπαρασκευαστική 

διαδικασία. Ανάλογα με το φαγητό, το ζεμάτισμα εντείνει - ή μαλακώνει - ορισμένα χρώματα 

ή γεύσεις. Μερικά λαχανικά ή φρούτα ξεφλουδίζονται ευκολότερα μέσω του ζεματίσματος 

(π.χ. ντομάτες). Το ζεμάτισμα μπορεί επίσης να εξουδετερώσει παθογόνα (σημαντικά για τα 

παραπροϊόντα) ή να αλλάξει τη δομή (μερικές φορές χρησιμοποιείται για το κρέας). 
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5. Ψήσιμο  

 

Το ψήσιμο είναι το μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούν συνθήκες 

ξηρασίας. Το ψήσιμο μπορεί να σημαίνει ψήσιμο στο φούρνο, ψήσιμο στη σχάρα καθώς και 

ανοιχτό ψήσιμο στο τηγάνι (ονομάζεται και σοτάρισμα). Η βασική ιδέα αυτού του τύπου 

μαγειρέματος είναι ότι η θερμότητα απελευθερώνει τους χυμούς του κρέατος, ενώ μια 

αρωματική κρούστα σχηματίζεται γύρω από το εξωτερικό του. Η κρούστα πρέπει να 

σχηματιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα σοτάροντας πολύ το κρέας για να μην στερέψουν 

οι χυμοί του, κάτι που κάνει ζουμερό και τρυφερό. 

Το πιο σημαντικό είναι να αφήσετε το κρέας να ξεκουραστεί μετά το ψήσιμο χωρίς φωτιά 

(αυτό εξαρτάται ανάλογα με το μέγεθος). Αυτό κάνει τους χυμούς του κρέατος που 

απελευθερώθηκαν από τη θερμότητα να απλωθούν ξανά σε όλη την επιφάνεια.  

 

6. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ  

 

 

Το μαγείρεμα στον ατμό είναι μια ιδιαίτερα ήπια μέθοδος μαγειρέματος με χρήση ατμού 

χωρίς πίεση σε θερμοκρασίες μέχρι τους 100 °C. Ιδιαίτερα κατάλληλα για μαγείρεμα στον 

ατμό είναι τα τρυφερά λαχανικά, τα δημητριακά και τα ψάρια με χαμηλά λιπαρά, αλλά και 

τα τρυφερά κρέατα και οι πατάτες. 
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Εκτός από μια κατσαρόλα με καπάκι, το μαγείρεμα στον ατμό απαιτεί ένα σύνθετο 

ατμομάγειρα στον οποίο το φαγητό ψήνεται από το νερό που κοχλάζει στο κάτω μέρος. 

Τέτοια σκευάσματα προσφέρονται ως ενσύρματα ή ως μεταλλικά καλάθια ενώ στην κινεζική 

παράδοση μπορεί επίσης να είναι κατασκευασμένα από μπαμπού. Κατά τη διάρκεια του 

ψησίματος με τον ατμό, πρέπει να υπάρχει ή κατάλληλη ποσότητα νερού στην κατσαρόλα 

ώστε να μην φτάνει στο φαγητό ακόμα και όταν βράζει. Το δοχείο πρέπει να είναι κλειστό 

έτσι ώστε ο αέρας στο δοχείο να είναι κορεσμένος με υδρατμούς. Το μαγείρεμα σε χύτρα 

ταχύτητας είναι παρόμοιο. Δεδομένου ότι αυτή η μέθοδος δεν επιτρέπει στους υδρατμούς 

να διαφύγουν, η εσωτερική πίεση αυξάνεται και το ίδιο συμβαίνει με τη θερμοκρασία. Η 

θερμοκρασία του ατμού μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 120°C, γεγονός που μειώνει πάρα 

πολύ το χρόνο μαγειρέματος. 

 

7. ΤΟ ΣΙΓΟΒΡΑΣΙΜΟ 

 

 

Το σιγοβράσιμο είναι ένας συνδυασμός των μεθόδων μαγειρέματος που περιλαμβάνει 

ψήσιμο, βράσιμο και μαγείρεμα στον ατμό. Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή 

κρέατος, το οποίο έχει μάλλον μακριές ίνες και συνδετικούς ιστούς, και επομένως θα γίνει 

σκληρό κατά το ψήσιμο. Εκτός από το κρέας, μπορούν να ψηθούν και λαχανικά και 

μανιτάρια. Αφού ροδίσει το κοκκινιστό κρέας απότομα και για λίγο, ώστε να δημιουργηθούν 

ουσίες ψησίματος στην επιφάνεια, απελευθερώνει χυμούς. Μετά τελειώνει το μαγείρεμα με 

άλλα υλικά σε κλειστή κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας ή ακόμα καλύτερα στο φούρνο, σε 

μέτρια θερμοκρασία. Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος κάνει το κρέας να αποκτήσει γεύση και 

να γίνει τρυφερό, επειδή ο υγρός ατμός και ο ατμός χωρίς πίεση διατηρούν αυτόματα τη 

θερμοκρασία του πυρήνα στο κατάλληλο εύρος (βλ. Ψήσιμο). Η διαδικασία ψησίματος 

μπορεί να διατηρηθεί για αρκετές ώρες, ειδικά εάν η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 80 
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έως 100 °C, η οποία είναι επαρκής για τη μετατροπή του συνδετικού ιστού σε ζελατίνη. Μια 

ιδιαίτερα αρωματική σάλτσα παράγεται σχεδόν αυτόματα. 

 

8. ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ 

 

Ψήσιμο στη σχάρα είναι το τηγάνισμα με άμεση θερμική δράση. Η αποτελεσματική μέθοδος  

στο ψήσιμο είναι να διατηρείς τη σωστή θερμοκρασία και τη σωστή απόσταση.  

 

ΒΙΝΤΕΟ 

 

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