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Πίνακας Περιεχομένων

01 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ 

ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΜΕΝΟΥ

02 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

ΠΙΑΤΩΝ



ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 01
… ΟΤΑΝ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΜΕΝΟΥ

Οι εποχιακές συνταγές είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε αμείωτο το ενδιαφέρον στην

κουζίνα ενώ χρησιμοποιείτε πιο φρέσκα υλικά. Η αλλαγή του μενού δίνει επίσης την ευκαιρία να

κάμψετε τους δημιουργικούς μύες και να δοκιμάσετε μια νέα συνταγή. Όταν δημιουργείτε ένα

εποχικό μενού, πρέπει να έχετε υπόψη ορισμένα πράγματα:

● ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ και ΠΡΟΒΛΕΨΤΕ: Ο καλύτερος τρόπος για να δουλέψετε με εποχιακά

είδη είναι να κάνετε μακροπρόθεσμες προγραμματισμούς για τις επόμενες σεζόν βάσει

έρευνας και στοιχείων. Μέχρι τον Μάιο, θα μπορούσατε να αρχίσετε τις προετοιμασίες και

να κάνετε καταιγισμό ιδεών για τα στοιχεία του καλοκαιρινού μενού του Ιουνίου. Τον Ιούλιο,

προβλέψτε τα φθινοπωρινά πιάτα για τον Σεπτέμβριο και ούτω καθεξής. Μπορείτε ακόμη αν

θέλετε να κάνετε ακόμα πιο μακροπρόθεσμους προγραμματισμούς. Επιπλέον, μπορείτε να

προγραμματίσετε μια χρονιά έξω, παγώνοντας φρέσκα υλικά κατά τη διάρκεια του χρόνου

για τη χειμερινή περίοδο.



ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 01
… ΟΤΑΝ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΕ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΜΕΝΟΥ

● Να μαθαίνετε και να δανείζεστε στοιχεία από κάθε εποχή για τη μαγειρική σας. Σημειώστε

ποια πιάτα λειτούργησαν καλύτερα και για ποιες περιόδους. Χρησιμοποιήστε όσα μαθαίνετε

από κάθε σεζόν για να κάνετε τους προγραμματισμούς σας για το επόμενο έτος.

● Η παραγωγή δεν είναι ο μόνος τρόπος για να ενσωματωθούν φρέσκα συστατικά.



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΥΠΟΨΗ 01
●Σκεφτείτε το ως έρευνα και ανάπτυξη. Τα εποχιακά πιάτα είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσετε νέες μεθόδους και πιάτα που

μπορούν να βοηθήσουν στην επικαιροποίηση του βασικού σας μενού.

●Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με τυχόν νέα πιάτα και βεβαιωθείτε ότι μπορούν εύκολα να περιγραφούν σε

περίεργους πελάτες.

●Συλλέξτε στοιχεία. Αφιερώστε χρόνο για να ερευνήσετε τα είδη ζήτησης για κάθε σεζόν. Θα πρέπει να λάβατε σοβαρά

υπόψη ότι τα πιάτια σας θα πρέπει να ευχαριστούν και να ανταποκρίνονται στις γευστικές προτιμήσεις όλων.

●Να ευχαριστηθείτε τη διαδαδικασία. Μια νέα σεζόν δεν είναι απλά μια νέα αρχή, αλλά η αλλαγή των εποχών ξυπνά

επίσης όμορφες αναμνήσεις και αρώματα σχεδόν σε όλους. Παίξτε με γνωστές γεύσεις και εργαστείτε για να

δημιουργήσετε ένα μενού που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε νέες αναμνήσεις και γευστικές εμπειρίες στους

πελάτες σας.

●Εποχιακά είδη σημαίνει επίσης τοπικά προϊόντα. Το χειμώνα, προσπαθήστε να συμπεριλαμβάνετε λαχανικά όπως το

μπρόκολο, τη λαχανίδα και το λάχανο.



ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΑΤΩΝ02
Video

https://www.youtube.com/watch?v=r2tuI8uyzA8
https://www.youtube.com/watch?v=r2tuI8uyzA8


ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. https://www.marzettifoodservice.com/blog/ten-things-

to-consider-when-creating-seasonal-menus/

2. https://www.livingathome.de/kochen-

feiern/gaeste/1899-rtkl-menue-rezepte-deko-und-

tipps
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