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Γηζαγςγή 
     Ε ζοκηήνεζε ηςκ ηνμθίμςκ ανπίδεη από ανπαημηάηςκ πνόκςκ με ζθμπό κα δηαηενεζμύκ 

ακαιιμίςηα ηα πμημηηθά παναθηενηζηηθά ημοξ γηα όζμ ημ δοκαηόκ μεγαιύηενμ πνμκηθό δηάζηεμα. 

    Ναιαηόηενα, μη ζοκεζέζηενμη ηνόπμη δηαηήνεζεξ, ήηακ ημ ρήζημμ, ε λήνακζε, ημ αιάηηζμα  θαη 

ημ θάπκηζμα. Ε πνμζζήθε μοζηώκ λεθίκεζε ανγόηενα, με ηε πνήζε ημο αιαηημύ, ημ μπμίμ αύλεζε 

ηόζμ ηεκ γεοζηηθόηεηα όζμ θαη ηε δηαηενεζημόηεηα. Έηζη ημ αιάηη είκαη ημ ανπαηόηενμ 

ζοκηενεηηθό θαη ημ μαθνμβηόηενμ αθμύ πνεζημμπμηείηαη αθόμα θαη ζήμενα ζε μηθνή ε μεγάιε 

θιίμαθα. Ε ζοκηήνεζε ηνμθίμςκ έπεη ακαπηοπηεί θαη δηαθμνμπμηεζεί ζήμενα. Οηηξ μένεξ μαξ 

πνεζημμπμημύμε ηα ρογεία θαη άιιεξ ζοζθεοέξ γηα ηεκ θαιύηενε θαη μαθνμβηόηενε ζοκηήνεζε 

ηνμθίμςκ.  

     Ιε ηα εθαημμμύνηα ηςκ ακζνώπςκ κα μαδεύμκηαη ζηηξ μεγάιεξ πνςηεύμοζεξ ημο θόζμμο θαη 

ηεκ μιμέκα θαη πενηζζόηενμ αολακόμεκε δήηεζε ηνμθήξ έγηκε επηηαθηηθή ε ακάγθε γηα θαιύηενε 

ζοκηήνεζε θαη αζθαιή αιιά θαη πμημηηθά ηνόθημα. Έηζη πιέμκ με ηε βμήζεηα ηεξ ηεπκμιμγίαξ θαη 

ηςκ κέςκ βημμεπακηθώκ ηεπκηθώκ μπμνμύμε κα παναηείκμομε ηε δηάνθεηα δςήξ ηςκ ηνμθίμςκ 

ώζηε αοηά  κα θζάκμοκ ζημοξ θαηακαιςηέξ ζπεδόκ ζε ακαιιμίςηε θαηάζηαζε, κα απμζεθεύμκηαη 

γηα μεγαιύηενμ δηάζηεμα θαη έπμομε απενηόνηζηεξ επηιμγέξ γηα ηε δηαηνμθή μαξ. 

 

Αοηέξ μη ηεπκηθέξ ιέγμκηαη μέζμδμη ζοκηήνεζεξ θαη ζθμπό έπμοκ : 

α) ηεκ πανεμπόδηζε ηςκ ακεπηζύμεηςκ μεηαβμιώκ ζηα μνγακμιεπηηθά παναθηενηζηηθά (γεύζε - 

πνώμα - οθή) θαη ηςκ μεηαβμιώκ ηεξ ζνεπηηθήξ αλίαξ 

β) ηεκ μείςζε θαη ζπεδόκ ελάιεηρε πμιιαπιαζηαζμμύ ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ πμο βνίζθμκηαη ζηα 

ηνόθημα θαη εοζύκμκηαη γηα ηεκ αιιμίςζε ημοξ θαη 

γ) ζημπεύμοκ ζημ κα αδνακμπμηήζμοκ ηα έκδομα, ηα μπμία δηαζπμύκ ηηξ πνςηεΐκεξ, ηα ιίπε θαη 

ημοξ οδαηάκζναθεξ θαη εάκ δεκ απεκενγμπμηεζμύκ ζα ζοκεπίδμοκ κα δηαζπμύκ ηα ηνόθημα. 

      Μη πημ γκςζηέξ μέζμδμη ζοκηήνεζεξ είκαη μη ζενμηθέξ επελενγαζίεξ, ε εθανμμγή 

αθηηκμβμιηώκ, ε εθανμμγή ορειήξ πίεζεξ, ε ρύλε, ε θαηάρολε, ε πνμζζήθε ηςκ πνμσόκηςκ ζε 

δηαιύμαηα ζαθπάνμο ή άιαημξ θαη ε πνμζζήθε ζοκηενεηηθώκ. Οοπκά πνεζημμπμημύκηαη 

ζοκδοαζμμί μεζόδςκ γηα βέιηηζηα απμηειέζμαηα.  

    Οηηξ ζενμηθέξ επελενγαζίεξ ακήθμοκ ημ μαγείνεμα, ημ δεμάηηζμα, ε παζηενίςζε θαη ε 

απμζηείνςζε. Πμ μαγείνεμα όζμ θαη ακ θαίκεηαη πενίενγμ ζεςνείηαη ηεπκηθή ζοκηενήζεςξ 

εθόζμκ δηαηενείηαη πιέμκ ημ ηνόθημμ γηα πενηζζόηενμ δηάζηεμα από όηη ημ θνέζθμ θαη 

ειαπηζημπμηείηαη ε επημόιοκζε. Οοκδοάδεηαη ζπεδόκ πάκηα από ρύλε ή θαηάρολε. Ηαηά ημ 

μαγείνεμα ζομβαίκεη θαηαζηνμθή ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ θαη αδνακμπμίεζε ηςκ εκδύμςκ θαζώξ 

θαη μεηαβμιή ημο πνώμαημξ, ηεξ γεύζεξ θαη ηεξ οθήξ ημο ηνμθίμμο. 

Πμ δεμάηηζμα εθανμόδεηαη θονίςξ ζε θνμύηα θαη ιαπακηθά πνηκ ηεκ θμκζενβμπμίεζε, ηεκ 

θαηάρολε ή ηεκ αθοδάηςζε. 

Ε παζηενίςζε είκαη μηα ηεπκηθή θαηά ηεκ μπμία ημ πνμσόκ ζενμαίκεηαη ζε ζενμμθναζίεξ 80 - 

100°C γηα θάπμημκ μνηζμέκμ πνόκμ θαη ζακαηώκεη μένμξ ηςκ παζμγόκςκ μηθνμμνγακηζμώκ πμο 

μπμνεί κα πενηέπμκηαη ζημ ηνόθημμ, εκώ ζηεκ απμζηείνςζε έπμομε πιήνε θαηαζηνμθή ηςκ 
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μηθνμμνγακηζμώκ με ακεπηζύμεηεξ όμςξ ζοκέπεηεξ ζηα μνγακμιεπηηθά παναθηενηζηηθά ημο 

πνμσόκημξ. 

 

 Άιιεξ μέζμδμη ζοκηήνεζεξ είκαη ε ρύλε θαη ε θαηάρολε, μη μπμίεξ πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ 

ειάηηςζε ηεξ αιιμίςζεξ θαηά ηε δηακμμή ηςκ ηνμθίμςκ θαζώξ θαη γηα ηεκ αύλεζε ηεξ δηάνθεηαξ 

δςήξ ημοξ. Ε ζοκηήνεζε ζε παμειέξ ζενμμθναζίεξ επηβναδύκεη όιεξ ηηξ μεηαβμιέξ πμο μπμνμύκ 

κα ζομβμύκ ζηα ηνόθημα γηαηί μη μηθνμμνγακηζμμί δεκ μπμνμύκ κα ακαπηοπζμύκ ζε παμειέξ 

ζενμμθναζίεξ.  

 

Πεπκηθέξ όπςξ ε πνμζζήθε ηςκ πνμσόκηςκ ζε δηαιύμαηα ζαθπάνμο ή άιαημξ βμεζμύκ επίζεξ 

ζηεκ ζοκηήνεζε ηςκ πνμσόκηςκ, επηθένμοκ όμςξ αιιαγέξ ζηεκ θύζε ημοξ (γεύζε, οθή, θ.α.). 

 

 Ε πνμζζήθε ζοκηενεηηθώκ ζηα πνμσόκηα πανεμπμδίδεη ηεκ ακαπαναγςγή ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ. 

Πα πνμσόκηα, όμςξ, επηβανύκμκηαη θαη γίκμκηαη πνμζπάζεηεξ από πμιιέξ εηαηνείεξ, ηειεοηαία, κα 

απμθεύγεηαη ε πνήζε ημοξ ζηα ηνόθημα θαη κα ακηηθαζίζηακηαη από άιιεξ μεζόδμοξ ζοκηήνεζεξ. 

Οηεκ ενγαζία μαξ, πνμζπαζήζαμε κα δηενεοκήζμομε θάπμηεξ ζοκεζηζμέκεξ μεζόδμοξ ζοκηήνεζεξ 

ηνμθίμςκ, πςνίξ πεμηθά πνόζζεηα. Γθηόξ από ημ ζεςνεηηθό επίπεδμ, εθανμόζαμε θαη ζηεκ 

πνάλε θάπμηεξ ηεπκηθέξ ζοκηήνεζεξ, ζημ ενγαζηήνημ ημο ζπμιείμο μαξ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rroject Β΄Λυκείου Βάμου Σελίδα 5 
 

οκηήνεζε με Αιάηη 

       Πμ αιάηη είκαη απαναίηεημ γηα ημκ άκζνςπμ, 

πςνίξ αοηό μ άκζνςπμξ δε ζα μπμνμύζε κα δήζεη..  

Γη' αοηό ήηακ γκςζηό θαη πνεζημμπμημύκηακ από ηεκ 

ανπαία επμπή. Οε μενηθέξ πενημπέξ ημ 

πνεζημμπμημύζακ ζακ κόμηζμα με ημ μπμίμ μη πιμύζημη 

πμοιμύζακ δμύιμοξ ζε ακηάιιαγμα με αιάηη εκώ άιιμη 

έθακακ ηηξ αγμνέξ θαη ηηξ πςιήζεηξ με θμμμάηηα 

αιαηημύ. Άιιμη ιαμί είπακ έιζεη ζε πόιεμμ μεηαλύ ημοξ 

γηα κα θαηαθηήζμοκ εδάθε με αιαημύπεξ πεγέξ.   

     Πμ αιάηη ήηακ ημ «ρογείμ» ηεξ ανπαηόηεηαξ, ηα αιίπαζηα (ή ηα ηανίπε) ήηακ γηα ημοξ 

ανπαίμοξ ηα «θαηερογμέκα» ράνηα ηεξ επμπήξ μαξ. Μη Ανπαίμη Αζεκαίμη οπενεθηημμύζακ ηα 

αιίπαζηα ράνηα, ηα μπμία εηζήγαγακ από ηεκ Ζζπακία, ηε Οηθειία, ημο Γύλεηκμο Νόκημο. Μη 

πμιιέξ πμηθηιίεξ ηςκ ηανίπςκ πμο οπήνπακ, θακενώκμοκ ηεκ εθηίμεζε πμο έηνεθακ ζ’ αοηά μη 

Ανπαίμη . 

      Γίκαη  ιμηπόκ ημ αιάηη έκα μέζμ γηα κα ζοκηενεζμύκ ηα ηνόθημα. Δειαδή δηάθμνα πνμσόκηα, 

όπςξ ηα ράνηα θαη ημ θνέαξ παζηώκμκηαη με αιάηη γηα κα δηαηενεζμύκ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη γηα 

πμιύ πνμκηθό δηάζηεμα. Ε ενγαζία αοηή ιέγεηαη αιηπάζηςζε θαη ηα πνμσόκηα αιίπαζηα. Πμ αιάηη 

δεκ θαηαζηνέθεη ηα μηθνόβηα αιιά απμηνέπεη ηεκ εμθάκηζή ημοξ. Ε ζοκηήνεζε με αιάηηζε 

βαζίδεηαη ζηηξ μηθνμβημζηαηηθέξ θονίςξ ηδηόηεηεξ ημο άιαημξ ημ μπμίμ ζε ζογθεκηνώζεηξ άκς 

ημο 10% δεμημονγεί δοζμεκέξ πενηβάιιμκ γηα ηεκ ακάπηολε  μηθνμμνγακηζμώκ εκώ ακηίζεηα 

εοκμεί ηεκ ακάπηολε βαθηενηδίςκ πμο βμεζμύκ ζηεκ ςνίμακζε ηςκ πνμσόκηςκ.   

Βέβαηα με ηεκ αιηπάζηςζε πάκμοκ έκα μένμξ από ηε ζνεπηηθή ημοξ αλία, γηαηί θαηαζηνέθμκηαη 

μνηζμέκεξ βηηαμίκεξ πμο πενηέπμοκ θαη γίκμκηαη δύζπεπηα. Οήμενα ε αιηπάζηςζε ηείκεη κα 

εγθαηαιεηθζεί, γηαηί οπάνπμοκ κεόηενεξ μμνθέξ ζοκηήνεζεξ (θμκζενβμπμηία, ρύλε θιπ.). 

Ε άνμε ή άιμε (ιαη. saltus, θμηκά: αιαηόκενμ, ζαιαμμύνα) είκαη κενό πμο πενηέπεη ζε μεγάιμ 

πμζμζηό άιαξ, ζοκήζςξ πιςνημύπμ κάηνημ, NaCl. 

Ε άιμε πνεζημμπμηείηαη θονίςξ γηα ηε ζοκηήνεζε ηνμθίμςκ : 

α) Θαπακηθώκ, ημονζηώκ, πηπενηώκ, μακηηανηώκ  

 β)Σανηώκ θαη θνέαημξ   

 γ) Πονηώκ όπςξ ημ παιμύμη θαη ε θέηα.      

 Ε αλία ηεξ άιμεξ ζηε ζοκηήνεζε ηνμθίμςκ μθείιεηαη ζε δύμ ιόγμοξ : 

Μ πνώημξ ιόγμξ είκαη όηη ημ αιάηη πμο δηαιύεηαη ζημ κενό, θαηεβάδεη ημ ζεμείμ πήλεξ ημο 

δηαιύμαημξ ανθεημύξ βαζμμύξ θάης από ημ μεδέκ.  

Μ δεύηενμξ ιόγμξ είκαη όηη ηα θύηηανα ηςκ ηνμθίμςκ, ηδίςξ ημο θνέαημξ, εκοδαηώκμκηαη 

επηπιέμκ πνηκ ημ μαγείνεμα ιόγς ηεξ όζμςζεξ.  

 



Rroject Β΄Λυκείου Βάμου Σελίδα 6 
 

 

Ε αιάηηζε ηςκ ρανηώκ πενηιαμβάκεη 4 ζηάδηα: 

 Πνμεημημαζία ηςκ ρανηώκ: Πα ράνηα πνέπεη κα είκαη κςπά θαη θνέζθα. Πα 

μεγαιόζςμα ράνηα, απμθεθαιίδμκηαη, εθζπιαγπκίδμκηαη θαη πιέκμκηαη. 

 Αιάηηζε ηςκ ρανηώκ: Πα ράνηα ημπμζεημύκηαη μέζα ζε άιμε ή παζπαιίδπμκηαη με 

λενό αιάηη. Ζδηαίηενε ζεμαζία έπεη ημ μέγεζμξ ηςκ θνοζηάιιςκ ημο άιαημξ. Πμ 

ιεπηόθμθθμ αιάηη δηαιύεηαη γνήγμνα θαη ε δνάζε ημο πενημνίδεηαη ζηα ελςηενηθά 

ημηπώμαηα ηςκ ηζηώκ. Έηζη, οπάνπεη θίκδοκμξ κα αιιμηςζεί ημ πνμσόκ. Πμ 

πμκηνόθμθθμ αιάηη δηαιύεηαη με βναδύηενμ νοζμό θαη δηεηζδύεη βαζηά ζημοξ ηζημύξ. 

 Σμπμζέηεζε ηςκ ρανηώκ ζε δμπεία ή βανέιηα: Πα ράνηα ημπμζεημύκηαη με ηεκ 

θμηιηά πνμξ ηα επάκς θαη ζε ζηνώμαηα εκαιιαζζόμεκα άιαημξ θαη ρανηώκ. Ιεηά από 

μενηθέξ ήμενεξ ειαηηώκεηαη μ όγθμξ ημοξ, πμο μθείιεηαη ζηεκ απμβμιή ημο κενμύ. 

 Ωνίμακζε ηςκ ρανηώκ: Αοηή ανπίδεη ιίγμ πνόκμ μεηά ηεκ αιάηηζε θαη γίκεηαη ζε 

δηάθμνεξ ζενμμθναζίεξ, ακάιμγα με ηεκ πμζόηεηα ημο άιαημξ.Μ πνόκμξ πμύ 

απαηηείηαη γηα ηεκ ςνίμακζε πμηθίιιεη ακάιμγα με ημ είδμξ, από 4-8 εβδμμάδεξ.  

 οκηήνεζε ηςκ αιίπαζηςκ ρανηώκ:Γίκεηαη ζε παμειέξ Θενμμθναζίεξ, ηδίςξ όηακ ε 

αιάηηζε είκαη ειαθνά ή ζε ζενμμθναζία πενηβάιιμκημξ ζε δνμζενό θα ηζθηενό μένμξ 

όηακ έπμομε ηζπονόηενε αιάηηζε. 

Ιενηθά από ηα ράνηα πμο μπμνμύκ κα παζηςζμύκ είκαη: 

Οανδέιεξ:  θαηακαιώκμκηαη ηεκ ίδηα μένα ημο παζηώμαημξ . 

Ημιηόξ:   έδεκακ ακά δομ ημοξ θμιημύξ, ημοξ βύζηδακ ζημ αιάηη 10 ώνεξ, ζηε ζοκέπεηα, ζημ 

ζαιαζζηκό κενό άιιεξ 10 ώνεξ θαη μεηά ζημκ ήιημ κα λεναζμύκ.  

Γαύνμξ: εζκηθό θαγεηό ηςκ Νμκηίςκ. Πμκ πάζηςκακ με θύιια δάθκεξ, ιεμμκόθιμοδεξ θαη αιάηη. 

Θαθένδα: θηιέηα παιαμίδαξ πμο παζηώκμκηαη 3 μένεξ ζε πμκηνό αιάηη ή ζαιαζζηκό κενό 

Ιπαθαιηάνμξ : Ε ηέπκε είκαη ζημ λανμύνηζμα αθμύ πνεηάδεηαη 24 ώνεξ ζε κενό με ημ δένμα 

πνμξ ηα πάκς θαη αιιαγή θάζε 6 ώνεξ.  

Οπάνμη: παζηώκμκηαη θαη μεηά 10-12 μένεξ, ημοξ πιέκμοκ θαη ημοξ θνεμμύκ ακάπμδα.  
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         οκηήνεζε με δάπανε 

Πα ζάθπανα είκαη ζεμακηηθά ζηε ζοκηήνεζε ηςκ ηνμθίμςκ. Πμ ορειό πενηεπόμεκμ ζε δάπανε 

εμπμδίδεη ηεκ ακάπηολε ηςκ μηθνμβίςκ θαη ηεκ αιιμίςζε ημο ηνμθίμμο, αολάκμκηαξ ηεκ 

ςζμςηηθή πίεζε, ε μπμία πενημνίδεη ηε μηθνμβηαθή ακάπηολε θαη θάκεη ηα ηνόθημα κα δηανθμύκ 

πενηζζόηενμ. Μη μανμειάδεξ, ηα ζηνμπηαζηά γιοθίζμαηα θνμύηςκ, ηα θαναμειμπμηεμέκα θνμύηα 

θαη άιια δαπανςηά δεμημονγήζεθακ από ηεκ ηζημνηθή ακάγθε κα ζοκηενεζεί ε θνέζθηα 

παναγςγή. Μη μανμειάδεξ θαη ηα γιοθά θμοηαιημύ, παναθηενηζηηθέξ πενηπηώζεηξ ζοκηήνεζεξ 

ηνμθίμςκ με δάπανε, δε ιείπμοκ από θακέκα ζπεδόκ ειιεκηθό ζπίηη. 
Μηθνά μοζηηθά γηα ηέιεηα γιοθά ημο θμοηαιημύ 

 Πα θνμύηα πμο ζα πνεζημμπμηεζμύκ 

πνέπεη κα είκαη θαιήξ πμηόηεηαξ, πςνίξ 

ζεμάδηα θαη ζπεηηθά άγμονα. 

 Ακ ηα θνμύηα είκαη πηθνά (πμνημθάιηα, 

θανύδηα, κενάκηδηα) πνεηάδμκηαη 

"λεπηθνίζμα". Αοηό πεηοπαίκεηαη, ακ 

αιιάδεηαη ημ κενό ημοξ 2-3 θμνέξ θαηά 

ημ βνάζημό ημοξ. 

 Ηαηά ημ βνάζημμ ημοξ, ηα θνμύηα 

πνεηάδμκηαη "λάθνηζμα", δειαδή αθαίνεζε 

ημο αθνμύ πμο ζπεμαηίδεηαη ζηεκ επηθάκεηα ηεξ θαηζανόιαξ.   

 Γηα κα με δαπανώζεη ημ ζηνόπη, θαιό ζα είκαη κα βνάζεη  μαδί με 1-2 θμοηαιηέξ γιοθόδεξ. 

Γηα κα απμθεοπζεί  ημ δαπάνςμα, ηα θνμύηα μπμνμύκ κα μείκμοκ μέζα ζε κενό πμο 

πενηέπεη θηηνηθό μλύ (ληκό) πνμημύ βνάζμοκ. 

 Ε ακαιμγία θνμύηςκ-δάπανεξ κα είκαη πενίπμο 1:1. Ε δάπανε όπςξ θαη ημ ημοιμοπάκη με 

ηα θμοθμύηζηα θαη ηηξ θιμύδεξ ηςκ θνμύηςκ, βμεζμύκ ζημ πήλημμ ηεξ μανμειάδαξ θαη 

μπαίκμοκ μέζα ζηε μανμειάδα όηακ βνάδεη. 

Μηθνά μοζηηθά γηα ηέιεηεξ μανμειάδεξ 

 νεζημμπμηείηε πάκηα θνμύηα πςνίξ ρεγάδηα, ώνημα αιιά όπη πμιύ μαιαθά. Γάκ ηα 

θνμύηα ζαξ είκαη παναγηκςμέκα, ε μανμειάδα μπμνεί κα μμοπιηάζεη. 

 Όια ηα θνμύηα πνέπεη κα ηα πιέκεηε πμιύ ζπμιαζηηθά. 

 Πα ζθιενά θνμύηα αθήζηε ηα κα ζηγμβνάζμοκ γηα ιίγε ώνα πνηκ βάιεηε ηε δάπανε. Έηζη 

ζα μαιαθώζμοκ θαη ζα βγάιμοκ θαη ηεκ πεθηίκε ημοξ. 

 Ε πεθηίκε βνίζθεηαη θονίςξ ζηα θμοθμύηζηα θαη ηε θιμύδα. Γθόζμκ δεκ ηα 

πνεζημμπμηείηε, μηα θαιή ηδέα είκαη κα ηα βάιεηε ζε έκα ημύιη, κα ηα δέζεηε θαη κα ηα 

αθήζεηε κα βνάζμοκ γηα ιίγε ώνα μαδί με ηα θνμύηα. 

 Πμ ηδακηθό ζθεύμξ είκαη μηα πιαηηά θαη βαζηά θαηζανόια θαη μ βναζμόξ πνέπεη κα γίκεηαη 

ζε δοκαηή θςηηά. Κα ακαθαηεύεηε ηαθηηθά ηεκ μανμειάδα ζαξ με μηα λύιηκε θμοηάια. 

Οηγμονεοηείηε πςξ ε θμοηάια πάεη μέπνη ημκ πάημ ηεξ θαηζανόιαξ, γηαηί πμιιέξ θμνέξ 

"πηάκεη" εθεί ε μανμειάδα θαη θαίγεηαη. 
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 Ε μανμειάδα είκαη έημημε όηακ ε ζενμμθναζία βναζμμύ θηάζεη ημοξ 104-105°C. Ιεκ ηεκ 

αθήζεηε κα βνάζεη παναπάκς από όζμ πνεηάδεηαη γηαηί ζα παιάζεη θαη ίζςξ δαπανώζεη. 

Γάκ δεκ έπεηε ζενμόμεηνμ, θάκηε ημ ηεζη ημο θνύμο πηάημο. Βάιηε έκα πηαηάθη ζηεκ 

θαηάρολε. Βάιηε πάκς ζημ πηαηάθη 1 θ.γ. μανμειάδα. Βάιηε ημ λακά ζηεκ θαηάρολε γηα 

έκα ιεπηό. Βγάιηε ημ θαη πνμζπαζήζηε κα θάκεηε μηα γναμμή ζηε μανμειάδα, με ημ 

δάπηοιό ζαξ. Ακ μπμνείηε κα θάκεηε ηε γναμμή πςνίξ κα πνμζπαζεί ε μανμειάδα κα 

λακαεκςζεί, ηόηε είκαη έημημε!  

 Πα βαδάθηα ζαξ κα είκαη απμζηεηνςμέκα θαη κα θιείκμοκ θαιά. Βάιηε ηε μανμειάδα ζηα 

βάδα όζμ είκαη αθόμα θαοηή, θιείζηε ηα θαη γονίζηε ηα ακάπμδα μέπνη κα θνοώζμοκ. Έηζη 

ζα θιείζμοκ αενμζηεγώξ.  

 Μη θαιά θιεηζμέκεξ μανμειάδεξ ζα δηαηενεζμύκ ζε λενό, ζθμηεηκό θαη δνμζενό μένμξ 

μέπνη θαη έκα πνόκμ. Αθμύ ηηξ ακμίλεηε, βάιηε ηηξ ζημ ρογείμ όπμο ζα δηαηενεζμύκ γηα 6 

μήκεξ πενίπμο.  
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οκηήνεζε με λίδη θαη με όληκα δηαιύμαηα 

 Ναιηά μέζμδμξ, βάζεη ηεξ μπμίαξ ηα ηνόθημα 

θαιύπημκηαη με λίδη. Ιε ημκ ηνόπμ αοηό, 

δεμημονγείηαη πενηβάιιμκ αθαηάιιειμ γηα ηεκ 

ακάπηολε ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ. 

Οοπκά πνεζημμπμηείηαη θαη αιάηη. Μη  παμειέξ 

ηημέξ PΕ (πέ-πά) ελαζθαιίδμοκ έκα πενηβάιιμκ 

αθηιόλεκμ γηα ηεκ πιεζώνα ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ θη 

έηζη επηηογπάκεηαη ε ζοκηήνεζε ηςκ ηνμθίμςκ όπη 

όμςξ γηα μεγάιμ πνμκηθό δηάζηεμα. νεζημμπμηείηαη 

γηα ιαπακηθά θαη γηα ράνηα. 

 

Ε ιέλε ημονζί είκαη Νενζηθήξ πνμέιεοζεξ(torsh) θαη ζεμαίκεη ληκό. Γίκαη έκα πμιύ αγαπεμέκμ 

μνεθηηθό ζε όιεξ ηηξ πώνεξ ηεξ Βαιθακηθήξ ενζμκήζμο, ηεξ Ιέζεξ Ακαημιήξ θαη γεκηθά ζημκ 

Αναβηθό θόζμμ θαη όιε ηεκ Ηεκηνηθή Αζία. 

Οηεκ Γιιάδα, ημ ημονζί ημ θαηακαιώκμομε θονίςξ ηεκ θαζανή Δεοηένα θαη ηε Ιεγάιε 

Οαναθμζηή ζε ακηίζεζε με πμιιέξ άιιεξ πώνεξ πμο ημ θαηακαιώκμοκ θαζεμενηκά. 

Πώξ κα θηηάλμομε ημονζί.   

    -Γπηιέγμομε ηνοθενά ιαπακηθά θαη θνέζθα θνμύηα πμο δεκ πνέπεη κα είκαη ώνημα θαη θαιό 

είκαη κα πνεζημμπμηεζμύκ μέζα ζε 24 ώνεξ από ηε ζηηγμή πμο ζα ηα αγμνάζμομε.  

    -Αθαηνμύμε μία μηθνή ιεπηή θεημύια από ηεκ άθνε ημοξ, εθεί πμο βγαίκεη ημ θμηζακάθη θαη μ 

ακζόξ, γηαηί πενηέπμοκ έκδομα πμο μπμνεί κα θάκμοκ ημ ημονζί κα μαιαθώζεη πμιύ.  

    -Αιαηίδμομε ηα ςμά ιαπακηθά με πμκηνό αιάηη, γηα κα θύγεη ημ πενηηηό κενό πμο μπμνεί κα 

αναηώζεη ημ λίδη. Οηε ζοκέπεηα, ηα ημπμζεημύμε ζε ζηνώζεηξ με αιάηη ή ηα βμοηάμε ζε άιμε έηζη 

ώζηε κα θαιοθζμύκ εκηειώξ.  

    -Πα ζθεπάδμομε με έκα πηάημ γηα κα παναμείκμοκ μέζα ζηεκ άιμε. Πα αθήκμομε γηα 24-48 

ώνεξ, θαηόπηκ ηα λεβγάδμομε με θνύμ κενό θαη ηα ζηναγγίδμομε πμιύ θαιά.  

    -Οηε ζοκέπεηα, ηα ημπμζεημύμε ζε θαζανά θαη ζηεγκά βάδα. Δεκ ηα γεμίδμομε ςξ επάκς, 

αιιά αθήκμομε έκα θεκό 2,5 εθαημζηά από ημ ζηόμημ ημο βάδμο.  

    -Πέιμξ, γεμίδμομε ηα βάδα με ημ μείγμα ημο ληδημύ, αθήκμκηαξ έκα θεκό 1,5 εθ. από πάκς. Πα 

ζθεπάδμομε με ιάδη θαη ηα αθήκμομε γηα 10 εμένεξ ζε δνμζενό θαη λενό πενηβάιιμκ πνηκ 

θαηακαιςζμύκ. 

    -Γάκ έπμομε ζθμπό κα δηαηενήζμομε ηα ημονζηά γηα μεγαιύηενμ πνμκηθό δηάζηεμα, ζα πνέπεη 

κα απμζηεηνώζμομε ηα βάδα ζε μία εηδηθή θαηζανόια απμζηείνςζεξ ή πύηνα ηαπύηεηαξ. 

 

Κόζηημα ημονζηά γίκμκηαη ηα αγγμονάθηα, ημ θμοκμοπίδη, ε θάππανε, ηα θανόηα, ε ζειηκόνηδα, μη 

γιοθηέξ πηπενηέξ ή μη μηθνέξ θαοηενέξ, ηα θνεμμοδάθηα, ηα νεπάκηα, μη βμιβμί, μη μηθνέξ 

κημμαημύιεξ, ημ μειηηδακάθη, αιιά θαη ημ ιάπακμ. 
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Μηθνά μοζηηθά γηα ηεκ παναζθεοή ημονζηώκ. 

 Ε επηηοπεμέκε ακάμεηλε μπαπανηθώκ, δάπανεξ θαη ληδημύ με ηα ιαπακηθά ή ηα θνμύηα, 

ημοξ δίκεη ηναγακή οθή θαη δοκαηή γιοθόληκε γεύζε, δηαηενώκηαξ ηα πανάιιεια ζθηπηά. 

 Πμ αιάηη πνέπεη κα είκαη θαζανό πμκηνό. 

 Πμ λίδη απαναηηήηςξ κα είκαη άζπνμ, με 5% μλύηεηα. νεζημμπμημύμε ζοκήζςξ ημ άζπνμ 

λίδη γηα ηα θνεμμύδηα ημονζί, ημ θμοκμοπίδη θαη ηα απιάδηα. Απμθεύγμομε κα 

πνεζημμπμηήζμομε ζπηηηθό λίδη ή λίδη άγκςζηεξ μλύηεηαξ θαη δεκ δηαιύμομε ημ λίδη, εθηόξ 

θαη ακ ημ απαηηεί ε ζοκηαγή. Γάκ ζέιμομε ηώνα έκα ιηγόηενμ ληκό ημονζί είκαη θαιύηενα 

κα πνμζζέζμομε δάπανε ζημ λίδη πανά κα ημ αναηώζμομε.Ιπμνμύμε επίζεξ κα 

πνεζημμπμηήζμομε μειόληδμ πμο δίκεη ςναίμ άνςμα θαη γεύζε, αιιά ζα πνέπεη κα λένμομε 

όηη μπμνεί κα ζθμονύκεη ηα ιαπακηθά ή ηα θνμύηα, εάκ αοηά είκαη ιεοθά. 

 Ε δάπανε βμεζάεη ηα ημονζηά κα γίκμοκ αθνάηα θαη ηναγακά. Ννμηημμύμε ηε ιεοθή γηαηί 

ημοξ δίκεη θςηεηκόηενμ πνώμα εθηόξ θαη εάκ ε ζοκηαγή απαηηεί μαύνε, πμο ζίγμονα δίκεη 

θαιύηενμ άνςμα. 

 Πα μπαπανηθά θαη ηα ανςμαηηθά θοηά δίκμοκ πμηόηεηα θαη άνςμα ζηα ημονζηά μαξ. 

Ακάιμγα με ηε ζοκηαγή, μπμνμύμε κα πνεζημμπμηήζμομε άζπνμ ή μαύνμ πηπένη, θακέια, 

γανίθαιμ, θύιια δάθκεξ, άκεζμ θαη μασκηακό. Ννμηημμύμε κα πνεζημμπμημύμε μιόθιενα 

μπαπανηθά θαη όπη ζθόκε, γηαηί ζθμοναίκεη ηα ημονζηά μαξ θαη ηα θάκεη ζαμπά. Ηαιό είκαη 

κα ηα θιείκμομε ηα μπαπανηθά ζε έκα ημοιμοπάκη γηα κα μπμνμύμε κα ηα αθαηνέζμομε ζηε 

ζοκέπεηα με εοθμιία. 

 Πμ κενό πμο ζα πνεζημμπμηήζμομε είκαη πνμηημόηενμ κα είκαη εμθηαιςμέκμ, αιιά εάκ 

ζέιμομε κα πνεζημμπμηήζμομε κενό ηεξ βνύζεξ, ζα πνέπεη κα λένμομε όηη επεηδή 

πενηέπεη άιαηα αοηά ζα εμπμδίζμοκ ηε ζςζηή παναζθεοή ηςκ ημονζηώκ.Γηα κα ημ 

απμθύγμομε αοηό, μπμνμύμε κα ημ βνάζμομε γηα 15 ιεπηά θαη κα ημ αθήζμομε κα 

θαηαζηαιάλεη γηα 24 ώνεξ ζθεπαζμέκμ. Οηε ζοκέπεηα, ημ νίπκμομε με πνμζμπή έηζη ώζηε 

ηα άιαηα κα μείκμοκ ζημκ πάημ ηεξ θαηζανόιαξ. 
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οκηήνεζε με Απμλήνακζε 

Ε απμλήνακζε γίκεηαη ζε παμειέξ ζενμμθναζίεξ έςξ 

45μC, μπόηε απμβάιιεηαη ε ογναζία ηςκ ηνμθίμςκ. Ιε 

ηε δηαδηθαζία αοηή ηα ζερηγόκα βαθηήνηα πάκμοκ ημ 

ζνεπηηθό ημοξ οπόζηνςμα θαη έηζη ηα πνμσόκηα ηεξ 

απμλήνακζεξ μπμνμύκ κα δηαηενμύκηαη γηα πνόκηα.  

 Ε αθοδάηςζε δεκ είκαη ημ ίδημ με ηεκ απμλήνακζε. 

Αθοδάηςζε ζεμαίκεη κα βνάζμομε ηα ηνόθημα ζε 

ορειέξ ζενμμθναζίεξ 60-80 μC θαη ζε ογνό 

πενηβάιιμκ. Έηζη πάκμκηαη πμιιέξ ζνεπηηθέξ μοζίεξ 

θαη ε γεύζε δεκ είκαη ηόζμ έκημκε όπςξ ζηα απμλεναμέκα. 

  

Πα πιεμκεθηήμαηα πμο έπμοκ ηα απμλεναμέκα ηνόθημα είκαη: 

-Γεύζε θαη πνώμα δηαηενμύκηαη ακαιιμίςηα θαη επηπιέμκ ε γεύζε γίκεηαη πημ έκημκε θαη ζηηξ 

πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ ημ πνώμα γίκεηαη πημ ιαμπενό. 

- Ιπμνμύκ κα δηαηενεζμύκ γηα πνόκηα. 

- νεηάδμκηαη πμιύ ιηγόηενμ πώνμ γηα κα απμζεθεοημύκ θαζώξ ειαηηώκμκηαη θαηά ημ 1/6 έςξ 

ημ 1/10 ημο όγθμο ημοξ. 

- Γίκαη πμιύ ειαθνηά θαη επμμέκςξ απμηειμύκ ηεκ ηδακηθή πνμμήζεηα γηα ελμνμήζεηξ 

- Δηαηενμύκηαη πςνίξ θαηακάιςζε πεναηηένς εκένγεηαξ. 

- Ιπμνμύκ πμιύ εύθμια κα μπμύκε ζε οπάνπμοζεξ ζοκηαγέξ θαη επηπιέμκ μπμνμύκ απιά κα 

θαηακαιςζμύκ ακάμεζα ζηα γεύμαηα. 

 

 Πώξ κα απμλεναίκμομε;   

Ακ δεκ έπμομε λενακηήνημ απμλεναίκμομε ηα πνμσόκηα πάκς ζε ηειάνα με ζήηα ζημκ ακμηθηό 

αένα,  πάκς ζηε ζπάνα ημο θμύνκμο θιπ. Οε θάζε πενίπηςζε πνέπεη κα είκαη έηζη ημπμζεηεμέκα 

ώζηε μ δεζηόξ αέναξ κα θοθιμθμνεί ειεύζενα. 

 

Πόζμξ πνόκμξ είκαη ακαγθαίμξ γηα ηεκ απμλήνακζε; 

 Μ πνόκμξ απμλήνακζεξ πμηθίιεη ακάιμγα με ημκ όγθμ θαη ηεκ πενηεθηηθόηεηα ζε κενό από 1-3 

μένεξ. Ακ ζοιιέγμομε ηα ηνόθημα πνηκ ηεκ πιήνε απμλήνακζε ημοξ δηαηνέπμομε ημκ θίκδοκμ κα 

μμοπιηάζμοκ, εηδηθά ακ ε απμλήνακζε θναηήζεη πμιύ πνόκμ. Ακηίζεηα, ε απμλήνακζε πένακ ηεκ 

ακαγθαία ζοκηειεί ζηεκ απώιεηα ηεξ γεύζεξ θαη ηα πνμσόκηα γίκμκηαη ζθιενά. 

 

Πςξ γίκεηαη ε απμζήθεοζε απμλεναμέκςκ πνμσόκηςκ; 

 Ιηαξ θαη ηα απμλεναμέκα πνμσόκηα απμννμθμύκ εύθμια ογναζία είκαη ζεμακηηθό κα 

ζοζθεοάδμκηαη ενμεηηθά θαη όζμ γίκεηαη πημ ζηεγκά. Γπηπιέμκ πνέπεη κα πνμζηαηεύμκηαη από 

ημ θώξ θαη ηα νεύμαηα ημο αένα. Πμ θαιύηενμ είκαη κα ημπμζεημύκηαη ζε πάνηηκεξ 

ζθμονόπνςμεξ ζαθμύιεξ (όπςξ αοηέξ ημο ρςμημύ) θαη κα ζθναγίδμκηαη με ηαηκία. Απμζήθεοζε 

ζε λενό θαη δνμζενό πενηβάιιμκ (θακηίκα, κημοιάπα ή ζε οπόγεημ). 
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Μενηθέξ ζομβμοιέξ: 

-       Δηαιέγμομε θνμύηα ώνημα θαη ακέπαθα! Φνμύηα ζάπηα θαη άγμονα δεκ βειηηώκμκηαη με ηεκ 

απμλήνακζε! Πμ ώνημμ θνμύημ απμθηά πημ έκημκε γεύζε με ηεκ απμλήνακζε επεηδή ε 

πενηεθηηθόηεηα ημο ζε θνμοθηόδε γίκεηαη πημ ζογθεκηνςμέκε. 

-       Βγάδμομε θμηζάκηα θαη θμοθμύηζηα αιιά όπη ηε θιμύδα γηαηί ηα θνμύηα πάκμοκ γεύζε θαη 

ζνεπηηθέξ μοζίεξ. Νιέκμομε θαιά! 

-     Πμ ηδακηθό είκαη κα απμλεναίκμομε θνμύηα Βημιμγηθήξ ή Φοζηθήξ γεςνγίαξ. 

-       Μιόθιενμ ημ θνμύημ(ζηαθύιη, δαμάζθεκα) απαηηεί ιηγόηενμ πνόκμ γηα κα απμλενακζεί ακ 

ημ βοζίζμομε ζύκημμα ζε βναζηό κενό μέπνη όημο μαιαθώζεη ε θιμύδα. 

-       Νμιιά είδε θνμύηςκ ζθμοναίκμοκ με ηεκ απμλήνακζε, γηα κα ημ απμθύγμομε αοηό ηα 

βμοηάμε ζε πομό ιεμμκημύ. 

Πα δαμάζθεκα είκαη ηα θαηελμπήκ θνμύηα γηα απμλήνακζε. Γονίδμκηαξ ηε ζάνθα πνμξ ηα έλς 

πνεηάδμκηαη ιηγόηενμ πνόκμ γηα ηεκ απμλήνακζε. Όηακ απμλενακζμύκ γίκμκηαη ζθιενά θαη 

ειαζηηθά.  

Ωξ επίιμγμ ζα ιέγαμε όηη ε απμλήνακζε ηςκ δηθώκ μαξ θνμύηςκ ιαπακηθώκ θαη βμηάκςκ μαξ 

πνμζθένεη απενηόνηζηε εοθμιία ζηεκ πνμεημημαζία ηςκ γεομάηςκ, θαζώξ επίζεξ ηεκ εύθμιε 

ιύζε λενήξ πμημηηθήξ ηνμθήξ ζε μαθνηκά θαη θμκηηκά ηαλίδηα. Γπίζεξ ζοκεηζθένεη έηζη ζηεκ 

μηθηαθή μηθμκμμία ημο κμηθμθονημύ μαξ αιιά θαη ζηεκ θαιή μαξ ογεία. 
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οκηήνεζε με Παζηενίςζε 

   Ε παζηενίςζε είκαη ε δηαδηθαζία θαηά ηεκ μπμία γίκεηαη 

πνήζε ήπηαξ ζενμόηεηαξ γηα ηεκ θαηαζηνμθή ή ειάηηςζε 

ηςκ βιαζηηθώκ μμνθώκ ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ. Βνίζθεη 

εθανμμγή θονίςξ ζε βημμεπακίεξ ηνμθίμςκ θαη γάιαθημξ. 

Γπηκμήζεθε από ημκ Γάιιμ πεμηθό Θμοί Ναζηέν από ημκ 

μπμίμ πήνε θαη ημ όκμμά ηεξ.  

  Ε παζηενίςζε έπεη ζθμπό ηεκ επημήθοκζε ηεξ δηάνθεηαξ 

δςήξ ημο πνμσόκημξ, ειαηηώκμκηαξ ημκ ανηζμό ηςκ 

παζμγόκςκ μηθνμμνγακηζμώκ πμο πνμθαιμύκ αιιμηώζεηξ ζε 

αοηά. Πμ πνμσόκ αμέζςξ μεηά ηεκ ζενμηθή επελενγαζία πνέπεη κα ρύπεηαη θαη κα ζοζθεοάδεηαη, 

ώζηε κα μεκ πνμιάβμοκ κα ακαπηοπζμύκ λακά μηθνόβηα. 

Ε παζηενίςζε γίκεηαη με ζένμακζε ζημοξ 72 βαζμμύξ γηα 16-20 δεοηενόιεπηα ή ζημοξ 60 

βαζμμύξ γηα 30 ιεπηά, εκώ ε οπενπαζηενίςζε με ζένμακζε ζημοξ 132 βαζμμύξ γηα ημοιάπηζημκ 

1 δεοηενόιεπημ. 

     Ε παζηενίςζε είκαη ήπηα ζενμηθή θαηενγαζία πμο ζημπεύεη ζηεκ θαηαζηνμθή μένμοξ ηςκ 

μηθνμμνγακηζμώκ (ζοπκά ηςκ παζμγόκςκ) πμο οπάνπμοκ ζημ ηνόθημμ, θαη επμμέκςξ ε 

πεναηηένς επελενγαζία θαη μη ζοκζήθεξ απμζήθεοζεξ πνέπεη κα ειαπηζημπμημύκ ηεκ μηθνμβηαθή 

ακάπηολε. 

    Ηαιύηενε ζεςνείηαη ε παμειή παζηενίςζε γηαηί ζε αοηήκ μη απώιεηεξ ηςκ ζνεπηηθώκ 

ζημηπείςκ είκαη πμιύ ιίγεξ εκώ ζηεκ πημ ορειή παζηενίςζε πάκμκηαη πημ πμιιά από ηα ζνεπηηθά 

ζοζηαηηθά. 

Οογθεθνημέκα, ζηεκ δηαδηθαζία ηεξ ορειήξ παζηενίςζεξ μεηώκμκηαη πμιιέξ από ηηξ εοαίζζεηεξ 

βηηαμίκεξ, όπςξ είκαη ε Β6 θαη ε Β12 εκώ εθηόξ από ηηξ βηηαμίκεξ αιιμηώκεηαη θαη ε γεύζε αιιά 

θαη ημ πνώμα 

 

Παζηενίςζε ζημ γάια. 

      Μ κόμμξ πνμβιέπεη όηη ημ θνέζθμ γάια πνέπεη κα παζηενηώκεηαη μόκμ μία θμνά. Όηακ 

θζάζεη ζηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ημο, απμζύνεηαη από ηα θαηαζηήμαηα θαη πνμςζείηαη ζε ηνίηεξ 

εηαηνείεξ πμο έπμοκ άδεηα γηα δηαπείνηζε δςηθώκ πνμσόκηςκ, με ζθμπό όπη μόκμ όπη μόκμ ηεκ 

παναγςγή δςμηνμθώκ, αιιά θαη άιιεξ επελενγαζίεξ όπςξ βημαένημ ή ιηπαζμαημπμίεζε. 

      Ναζηενίςζε ζημ γάια, είκαη ε ζενμηθή επελενγαζία ηεκ μπμία οθίζηαηαη ημ κςπό γάια, 

πνμθεημέκμο κα θαηαζηναθμύκ παζμγόκμη μηθνμμνγακηζμμί πμο απεηιμύκ ηεκ ογεία μαξ θαη κα 

επημεθοκζεί ε δηάνθεηα δςήξ ημο. 

Ρπάνπμοκ δύμ είδε παζηενίςζεξ: ε παμειή ή ήπηα (γίκεηαη ζημοξ 72 βαζμμύξ Ηειζίμο επί 15-20 

δεοηενόιεπηα) θαη ε ορειή (γίκεηαη ζημοξ 125-135 βαζμμύξ Ηειζίμο επί1-2 δεοηενόιεπηα). 

Όηακ δεκ οπήνπακ γαιαθημβημμεπακίεξ, μη άκζνςπμη έβναδακ ημ γάια πνηκ ημ πημοκ - ζοπκά ζε 

μεγαιύηενεξ ζενμμθναζίεξ θαη γηα πενηζζόηενε ώνα. 
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Ση είκαη ημ θνέζθμ γάια; 

      Ιέπνη ζήμενα «θνέζθμ» παναθηενηδόηακ ημ γάια παμειήξ παζηενίςζεξ με δηάνθεηα 5 

εμενώκ. Αοηό ήηακ ημ πνμκηθό όνημ πμο έζεηε ε κμμμζεζία ιαμβάκμκηαξ οπόρε ηεκ ακημπή ημο 

πνμσόκημξ, αιιά θαη ηηξ θιημαηηθέξ ζοκζήθεξ ζηεκ Γιιάδα (δέζηε γηα ανθεημύξ μήκεξ). Ιε ηηξ 

κέεξ νοζμίζεηξ, ημ θνέζθμ γάια παμειήξ παζηενίςζεξ επηηνέπεηαη κα δηαηενείηαη πενηζζόηενεξ 

εμένεξ (7 θαη 9) θαη θάζε εηαηνεία μνίδεη ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ημο. 

Πμ γάια έπεη ανμεπζεί ημοιάπηζημκ δύμ μένεξ πνηκ θηάζεη ζημ νάθη. Ναν' όια αοηά, ακ ε 

ζοζθεοαζία παναμείκεη θιεηζηή μέζα ζημ ρογείμ, δεκ πάκμκηαη ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά ημο. Όζμ 

πημ πμιύ ανγήζεηε κα ημ ακμίλεηε όμςξ, ηόζμ πημ γνήγμνα πνέπεη κα ημ θαηακαιώζεηε. 

Θνεπηηθή αλία γάιαθημξ ορειήξ παζηενίςζεξ 

      Ακάιμγα με ηε ζενμηθή επελενγαζία, θάπμηα ζοζηαηηθά εοαίζζεηα ζηε ζενμμθναζία 

θαηαζηνέθμκηαη. Οηε παμειή παζηενίςζε μη απώιεηεξ είκαη ειάπηζηεξ. Έηζη θη αιιηώξ, δεκ ζα 

μπμνμύζε κα θαηακαιώκεηαη πςνίξ κα έπεη παζηενηςζεί θαζόιμο. 

Οηεκ ορειή παζηενίςζε μη ζενμηθέξ επελενγαζίεξ επηδνμύκ ζηε ζύζηαζε ημο γάιαθημξ, εηδηθά 

ζηηξ πενηζζόηενμ εοαίζζεηεξ βηηαμίκεξ, όπςξ μη Β6 θαη Β12, ημ θμιηθό μλύ θαη ε ζεηαμίκε. 

Νανάιιεια, αιιάδεη θαη ε γεύζε ημο, ζοπκά απμθηά μηα αίζζεζε θαμέκμο θαη ημ πνώμα ημο 

ζθμοναίκεη. 
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οκηήνεζε με Καπκηζμό 

    Ούμθςκα με ακζνςπμιόγμοξ ημ θάπκηζμα ηςκ ηνμθώκ πνςημεμθακίζηεθε πνηκ 250.000 

πνόκηα, δειαδή πενίπμο 50.000 πνόκηα πνηκ ακαθαιοθζεί ημ είδμξ μαξ! 

Πα θύνηα πιεμκεθηήμαηα ημο θαπκίζμαημξ είκαη ε ζοκηήνεζε θαη ε βειηίςζε ζηε γεύζε. Πμ 

θαπκηζηό θνέαξ «θναηάεη» πενηζζόηενμ από όζμ ημ ρεηό θαη ανθεημί ακζνςπμιόγμη πηζηεύμοκ 

όηη ε ακαθάιορε αοηή ήηακ έκαξ από ημοξ ιόγμοξ πμο μδήγεζε ζηεκ ελέιηλε ημο ακζνώπηκμο 

είδμοξ. Ακ λμδεύεηξ ιηγόηενμ πνόκμ ακεζοπώκηαξ γηα ηνμθή, έπεηξ πενηζζόηενμ πνόκμ κα 

ζθεθηείξ θαη κα ακαπηύλεηξ ημκ εγθέθαιμ ζμο. 

Πμ θνέαξ ήηακ μάιιμκ ε πνώηε ηνμθή πμο έγηκε θαπκηζηή θαη ζύκημμα αθμιμύζεζακ ηα ράνηα. 

Θέγεηαη όηη θοιέξ ηςκ Ομομένηςκ θαη ηςκ Ηηκέδςκ είπακ μεγάιεξ παναγςγέξ θαπκηζηώκ 

ρανηώκ. Οηεκ Ζνιακδία ημ θάπκηζμα ηςκ ρανηώκ έγηκε γκςζηό γύνς ζημ 2000 π.., πενίπμο 

1500 πνόκηα δειαδή, πνηκ ακαθαιύρμοκ ημ αιάηηζμα! 

Γηα πμιιμύξ ιαμύξ ημ θάπκηζμα έγηκε μεγάιε οπόζεζε, εηδηθόηενα όηακ μ πεημώκαξ ήηακ βανύξ 

θαη οπήνπε ζμβανόξ θίκδοκμξ ιμημμύ. Αοηή ε ακάγθε επηβίςζεξ ζοκεηέιεζε ζηεκ ελεηδίθεοζε 

ηςκ ηεπκηθώκ θαπκίζμαημξ.  

Μη παιηέξ κμηθμθονέξ ημ θάπκηδακ ανγά ζημ ηδάθη θαη ημ μκόµαδακ θμοµηθάδμ ζηεκ Ηένθονα, 

απάθη ζηεκ Ηνήηε θαη ζύγθιηκμ ζηε Ιάκε... Οηηξ μένεξ µαξ ημ θάπκηζμα ημο θνέαημξ είκαη µηα 

ζύγπνμκε θαη αζθαιήξ μέζμδμξ ζοκηήνεζεξ, εκώ ζοκηειεί θαη ζηεκ ορειή γαζηνμκμμηθή αλία ημο 

πνμσόκημξ. Ιε ημκ όνμ «θαπκηζµό» εκκμμύµε ηεκ έθζεζε ημο θνέαημξ γηα πνμδηαγεγναμμέκμ 

πνόκμ ζε έκα ειεγπόμεκμ πενηβάιιμκ θαπκμύ, µε ζθμπό κα μπμνέζεη κα δηαηενεζεί γηα 

πενηζζόηενμ πνόκμ, εηδηθά δε ζε ζοκδοαζµό θαη µε άιιεξ ηεπκηθέξ ζοκηήνεζεξ, αιιά θαη γηα κα 

απμθηήζεη ημ θνέαξ παναθηενηζηηθή γεύζε θαη άνςµα. 

 Οη ηδηόηεηεξ ημο θαπκμύ  

Μ θαπκόξ πμο πνεζημμπμηείηαη γηα ημκ θαπκηζµό 

ημο θνέαημξ πνμένπεηαη από ηεκ ειεγπόμεκε 

αηειή θαύζε ζογθεθνημέκςκ ηύπςκ ζθιενώκ 

λύιςκ ζε μηθνά ηεμάπηα ζημ ζάιαμμ θαύζεξ. Πμ 

λύιμ, ςξ γκςζηόκ, απμηειείηαη από θοηηανίκε 

θαη ιηγκίκε, εκώ πενηέπεη ογναζία θαη 

πνςηεΐκεξ. Γηδηθόηενα, ε θοηηανίκε πνμζδίδεη 

µε ηεκ θαύζε ηεξ θνμοηώδεηξ ανςμαηηθμύξ 

παναθηήνεξ ζημ θνέαξ, εκώ ε ιηγκίκε δίκεη ηεκ 

μζμή ημο «θαπκηζημύ». Πέιμξ, ε θαύζε ηςκ 

πνςηεσκώκ πνμζδίδεη ηε μονςδηά ημο ρεμέκμο 

ζημ πνμσόκ. Ακάιμγα µε ημκ ηύπμ ηςκ λύιςκ 

πμο θαίγμκηαη ακηίζημηπα αιιάδεη θαη μ ανςμαηηθόξ παναθηήναξ πμο απμθηά ημ θνέαξ. Πμ λύιμ 

ηεξ βειακηδηάξ, ηεξ μληάξ, ηεξ θανοδηάξ αιιά θαη λύια από θανπμθόνα δέκηνα (μειηά ή θεναζηά) 

ζεςνμύκηαη ηα πημ θαηάιιεια. 
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Έιεγπμξ ηεξ θαύζεξ  

Μ έιεγπμξ ηεξ θαύζεξ είκαη  ζεμακηηθή πανάμεηνμξ ζηε δεμημονγία ηςκ ανςμάηςκ ζηα θνέαηα 

πμο θαπκίδμκηαη. Οηηξ θαηάιιειεξ εγθαηαζηάζεηξ αοηό επηηογπάκεηαη µε ημκ έιεγπμ ηεξ 

πανμπήξ αένα θαη ογναζίαξ. Ε επηζομεηή ζενμμθναζία θαύζεξ (ζενμμθναζία ηςκ λύιςκ) είκαη 

ακάμεζα ζημοξ 300°C-400°C.  

Μεπακηζµόξ ζοκηήνεζεξ  

   Γθηόξ από ημ κα δίκεη γεοζηηθμύξ ανςμαηηθμύξ παναθηήνεξ, μ θαπκηζµόξ βειηηώκεη ζεμακηηθά 

ηε δηαηενεζημόηεηα ημο θνέαημξ ηόζμ από µόκμξ ημο όζμ θαη ζε ζοκδοαζμό µε άιιεξ ηεπκηθέξ. 

Αοηό ζομβαίκεη, γηαηί µέζς ημο θαπκηζµμύ:  

• Γίκεηαη παζηενίςζε ζημ θνέαξ.  

• Ιεηαβάιιεηαη ημ πενηβάιιμκ ημο θνέαημξ ζε pH, ιόγς ηεξ απμννόθεζεξ όληκςκ μοζηώκ από 

ηεκ θαύζε ημο λύιμο θαη ογναζίαξ.  

• Απμννμθώκηαη από ημ θνέαξ μοζίεξ πμο πνμένπμκηαη από ηεκ αηειή θαύζε ημο λύιμο μη μπμίεξ 

έπμοκ ακηημηθνμβηαθέξ-ζοκηενεηηθέξ ηδηόηεηεξ θαη ακηημλεηδςηηθέξ. Γδώ αλίδεη κα ζεμεηώζμομε 

όηη πανά ηδηόηεηεξ ημο θαπκμύ, μ θαπκηζµόξ από µόκμξ ημο δεκ δηαζθαιίδεη ημ θνέαξ από ηε 

μηθνμβηαθή αιιμίςζε θαη αοηό γηαηί δνα θονίςξ ζηε επηθάκεηά ημο θαη ιίγμ θάης από αοηήκ, θαη 

δεκ θηάκεη ζημ θέκηνμ ημο. Γηα ημ ιόγμ αοηό ζοκήζςξ πνμεγείηαη ε δηαδηθαζία ηεξ αιάηηζεξ ή ηεξ 

αιηπάζηςζεξ  

Σύπμη θαπκηζµμύ  

Θενμόξ θαπκηζµόξ: Ε ζενμμθναζία ημο ζαιάμμο θαπκηζμμύ πνέπεη κα είκαη πάκς από 60°C - 

85°C. Πα θνέαηα πμο θαπκίδμκηαη µε αοηό ημκ ηνόπμ είκαη αζθαιέζηενα γηα άμεζε θαηακάιςζε, 

θαζώξ ε ορειή ζενμμθναζία παζηενηώκεη ημ πνμσόκ.  

Σοπνόξ θαπκηζµόξ: Νναγμαημπμηείηαη ζε ζενμμθναζίεξ θάης από 35°C θαη γίκεηαη θονίςξ γηα 

ημκ ανςμαηηθό-γεοζηηθό παναθηήνα ηςκ θνεάηςκ. Μ ροπνόξ θαπκηζμόξ βμεζά κα ζοκηενεζεί ημ 

θνέαξ ιηγόηενμ από ημκ ζενμό, αθμύ δεκ ημ παζηενηώκεη. Έηζη, παναμέκεη πναθηηθά ςμό θαη μη 

μηθνμβημιμγηθμί θίκδοκμη είκαη ζεμακηηθμί. Γηα πανάδεηγμα, ημ μπέηθμκ, ζημ μπμίμ εθανμόδεηαη μ 

ροπνόξ θαπκηζµόξ, δεκ πνέπεη κα θαηακαιώκεηαη ςμό.  
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οκηήνεζε με Φύλε 

Ε ζοκηήνεζε ηςκ ηνμθίμςκ ζε παμειέξ ζενμμθναζίεξ εθανμόδεηαη από ηα ανπαία πνόκηα. 

Οπήιαηα θαη οπόγεημη πώνμη πνεζημμπμημύκηακ πνμθεημέκμο κα ζοκηενμύκηαη ηα ηνόθημα γηα 

πενηζζόηενμ πνόκμ. Οηηξ ανπέξ ημο 16μο αηώκα ζηηξ πόιεηξ λεθίκεζε κα πςιείηαη πάγμξ. Ε 

πνώηε ροθηηθή μεπακή θαηαζθεοάζηεθε ημ 1834 από ημκ Jacob Perkins. 

Ωξ θμηκή ρύλε ζεςνείηαη ε απμζήθεοζε ζε ζενμμθναζίεξ πάκς από ηεκ ζενμμθναζία θαηάρολεξ 

θαη θάης από ημοξ 15°C. νεζημμπμηείηαη εονέςξ ζε μηθηαθή θαη βημμεπακηθή θιίμαθα.  

Οοκήζεηξ ζενμμθναζίεξ ρύλεξ είκαη γύνς ζημοξ 0°C. Γηδηθόηενα γηα ηα θνμύηα θαη ιαπακηθά, 

εθηόξ από ηεκ ρύλε, ζεμακηηθό νόιμ γηα ηεκ θαιή ζοκηήνεζή ημοξ παίδεη ε ογναζία θαη ε ζύκζεζε 

ηεξ αημόζθαηναξ ημο ροθηηθμύ πώνμο απμζήθεοζήξ ημοξ. Ε δηάνθεηα ζοκηήνεζεξ ηςκ πνμσόκηςκ 

πμηθίιεη, ακάιμγα με ημ είδμξ ημο πνμσόκημξ, από μενηθέξ μένεξ μέπνη μενηθμύξ μήκεξ 

Ε ζοκηήνεζε ηςκ πνμσόκηςκ πμο ελαζθαιίδεηαη με ηεκ ρύλε μθείιεηαη θονίςξ: 

 Οηε δεμημονγία δοζμεκώκ ζοκζεθώκ θαη επμμέκςξ επηβνάδοκζε ηεξ δνάζεξ ηςκ 

μηθνμμνγακηζμώκ θαη ηςκ εκδύμςκ. Πα ηειεοηαία πάκηςξ πανμοζηάδμοκ μεγαιύηενε 

δναζηενηόηεηα ζε ζπέζε με ημοξ μηθνμμνγακηζμμύξ. Ιενηθά έκδομα π.π. μπμνμύκ κα 

δνάζμοκ θαη ζημοξ -20°C, εκώ μνηζμέκεξ θαηεγμνίεξ μηθνμμνγακηζμώκ μπμνμύκ κα 

ακαπηύλμοκ δναζηενηόηεηα ζηηξ ζοκήζεηξ ζενμμθναζίεξ ρύλεξ. Αοημί μη μηθνμνγακηζμμί 

ιέγμκηαη ροπνόθηιμη θαη είκαη μη ρεοδμμμκάδεξ, μνηζμέκμη μύθεηεξ θαη δύμεξ. 

 

 Οηεκ επηβνάδοκζε ηςκ μεηαβμιηθώκ δναζηενημηήηςκ ηςκ θοηηθώκ ηζηώκ (ακαπκμή, 

αιιαγή πνώμαημξ θ.ι.π.),θαζώξ θαη ηςκ δςηθώκ ηζηώκ μεηά ηε ζθαγή ημο δώμο (ζίηεμα). 

 

 Οηεκ επηβνάδοκζε ηςκ πεμηθώκ ακηηδνάζεςκ οπμβάζμηζεξ ηςκ ηνμθίμςκ (μλείδςζε 

ιηπανώκ μοζηώκ, πνςζηηθώκ, ζνεπηηθώκ μοζηώκ, βηηαμηκώκ θ.ι.π.). 

 

Ιε ημκ ηνόπμ αοηό ηα ηνόθημα δηαηενμύκ γηα μεγαιύηενμ πνμκηθό δηάζηεμα ηε θνεζθάδα ημοξ θαη 

παναμέκμοκ δηαζέζημα ζηεκ αγμνά πενηζζόηενμ. Βαζηθόξ πανάγμκηαξ γηα ηεκ επηηοπία ηεξ ρύλεξ 

είκαη ε πνήζε ζομπιενςμαηηθώκ ή ζοκδοαζηηθώκ μεζόδςκ ζοκηήνεζεξ. 
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οκηήνεζε με Καηάρολε 

Ε πνήζε ηεξ ρύλεξ γηα ηε ζοκηήνεζε ηςκ ηνμθίμςκ 

πνμκμιμγείηαη από ημοξ πνμσζημνηθμύξ πνόκμοξ, όηακ μη 

άκζνςπμη πνεζημμπμημύζακ ημ πηόκη θαη ημκ πάγμ γηα κα 

ζοκηενήζμοκ ημ θοκήγη ημοξ. Θέγεηαη όηη μ Sir Francis 

Bacon πνμζβιήζεθε από ζακαηεθόνα πκεομμκία ζηεκ 

πνμζπάζεηά ημο κα παγώζεη θμηόπμοια, γεμίδμκηαξ ηα 

ζώμαηά ημοξ με πηόκη. Ηαηά ηε δεθαεηία ημο '30 ηα 

θαηερογμέκα ηνόθημα άνπηζακ κα πςιμύκηαη εμπμνηθά μεηά 

από ηεκ ακαθάιορε μηαξ μεζόδμο ηαπείαξ θαηάρολεξ.  

Πώξ ε θαηάρολε ζοκηενεί ηα ηνόθημα θαη ηα δηαηενεί αζθαιή; 

  Ε θαηάρολε (ε μπμία πνέπεη κα ιεηημονγεί ζε ζενμμθναζίεξ θάης από -18°C) θαζοζηενεί ηεκ 

θαηαζηνμθή ηςκ ηνμθίμςκ θαη ηα δηαηενεί αζθαιή, εμπμδίδμκηαξ ηεκ ακάπηολε ηςκ 

μηθνμμνγακηζμώκ θαη επηβναδύκμκηαξ ηε δναζηενηόηεηα ηςκ εκδύμςκ πμο πνμθαιεί ηεκ 

αιιμίςζε ηςκ ηνμθίμςκ. Ηαζώξ ημ κενό ζηα ηνόθημα μεηαζπεμαηίδεηαη ζε θνοζηάιιμοξ πάγμο 

θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηάρολεξ, δεκ είκαη πιέμκ δηαζέζημμ ζημοξ μηθνμμνγακηζμμύξ πμο ημ 

πνεηάδμκηαη γηα ηεκ ακάπηολή ημοξ. Όμςξ, μη πενηζζόηενμη μηθνμμνγακηζμμί, με ελαίνεζε ηα 

πανάζηηα, παναμέκμοκ δςκηακμί όηακ θαηαρύπμκηαη· ζοκεπώξ, ηα ηνόθημα πνέπεη κα ηα 

πεηνηδόμαζηε με αζθάιεηα θαη πνηκ ηεκ θαηάρολή ημοξ θαη μεηά ηεκ απόρολε. 

 

Πώξ επενεάδεη ε θαηάρολε ηεκ πενηεθηηθόηεηα ηςκ ηνμθίμςκ ζε ζνεπηηθά ζοζηαηηθά; 

     Ε θαηάρολε έπεη πμιύ μηθνή επίδναζε ζηεκ πενηεθηηθόηεηα ηςκ ηνμθίμςκ ζε ζνεπηηθά 

ζοζηαηηθά.  Ιενηθά θνμύηα θαη ιαπακηθά ηα δεμαηίδμομε (ηα βοζίδμομε ζε βναζηό κενό γηα μηθνό 

πνμκηθό δηάζηεμα) πνηκ ηα θαηαρύλμομε γηα κα αδνακμπμηεζμύκ έκδομα θαη δύμεξ πμο ζα 

ζοκέπηδακ κα οπμβαζμίδμοκ ηεκ πμηόηεηα ηςκ ηνμθίμςκ, αθόμε θαη ζημκ θαηαρύθηε. Αοηή ε 

δηαδηθαζία μπμνεί κα πνμθαιέζεη μενηθή απώιεηα βηηαμίκεξ C .  

Νανά ηηξ απώιεηεξ, ηα ιαπακηθά θαη ηα θνμύηα θαηαρύπμκηαη ζηεκ θαιύηενή ημοξ θαηάζηαζε 

αμέζςξ μεηά ηε ζογθμμηδή θαη είκαη ζοπκά πιμοζηόηενα ζε ζνεπηηθά ζοζηαηηθά από ηα «θνέζθα» 

ακηίζημηπά ημοξ. Πα θνέζθα μαιαθά θνμύηα θαη ηα πνάζηκα ιαπακηθά μπμνεί κα πάκμοκ 

θαζεμενηκά μέπνη θαη ημ 15% ηεξ πενηεθηηθόηεηαξ ημοξ ζε βηηαμίκε C όηακ θοιάζζμκηαη ζε 

ζενμμθναζία δςμαηίμο. Δεκ οπάνπεη ζπεδόκ θαμία απώιεηα βηηαμίκεξ θαη ακόνγακςκ αιάηςκ ζηα 

θαηερογμέκα θνέαηα, ηα ράνηα θαη ηα πμοιενηθά, επεηδή ε πνςηεΐκε, μη βηηαμίκεξ Α θαη D θαη ηα 

ακόνγακα άιαηα δεκ επενεάδμκηαη από ηεκ ρύλε.  

Τπάνπμοκ ηνόθημα πμο δεκ πνέπεη κα θαηαρύπμκηαη; 

     Ε θαηάρολε μπμνεί κα θαηαζηνέρεη μενηθά ηνόθημα, επεηδή μ ζπεμαηηζμόξ ηςκ θνοζηάιιςκ 

πάγμο πνμθαιεί ζναύζε ηςκ θοηηανηθώκ μεμβνακώκ. Αοηό δεκ έπεη δοζμεκείξ επηπηώζεηξ από 

ηεκ άπμρε ηεξ αζθάιεηαξ (ζηεκ πναγμαηηθόηεηα, ζθμηώκμκηαη επίζεξ θαη μενηθά βαθηενηαθά 
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θύηηανα)· εκημύημηξ, ηα ηνόθημα πάκμοκ ηεκ ηναγακόηεηα ή ηε ζθιενόηεηά ημοξ. Ναναδείγμαηα 

ηνμθίμςκ πμο δεκ επηδέπμκηαη θαηάρολεξ πενηιαμβάκμοκ ηα ιαπακηθά ζαιάηαξ, ηα μακηηάνηα θαη 

ηα μαιαθά θνμύηα. 

Πνόθημα με ορειή πενηεθηηθόηεηα ιίπμοξ, όπςξ ε θνέμα θαη θάπμηεξ ζάιηζεξ, ηείκμοκ κα 

πανμοζηάδμοκ δηαπςνηζμό («θόβμοκ») όηακ θαηαρύπμκηαη. 

 

Με πμημ ηνόπμ θαηαρύπμομε ιαπακηθά; 

Οε μηα μεγάιε θαηζανόια με κενό,  βνάζεηε γηα 30 δεοηενόιεπηα ηα ιαπακηθά πμο ζέιεηε κα 

θαηαρύλεηε. Αοηό δεκ ζα επηηνέρεη, ζηε ζοκέπεηα, ζηα ιαπακηθά κα μαονίζμοκ θαη γηα όζμ ζα 

είκαη ηεκ θαηάρολε. Ιεηά ηα 30 δεοηενόιεπηα, με μηα ηνοπεηή θμοηάια βάιηε ηα ζε έκα μπμι με 

πμιύ παγςμέκμ κενό θαη μόιηξ θνοώζμοκ, ζηναγγίληε ηα θαη βάιηε ηα ζε μηα ζπάνα πμο έπεηε 

θαιύρεη με πανηί θμοδίκαξ. Ηαηαρύληε ηα ιαπακηθά, πνώηα ζηε ζπάνα θαη μεηά ζογθεκηνώζηε ηα 

ζε μηα ζαθμύια. 

Πα θαηερογμέκα ιαπακηθά μπμνείηε κα ηα μαγεηνέρεηε θαηεοζείακ από ηεκ θαηάρολε ζε κενό πμο 

βνάδεη. 

Πόζμ θαηνό μπμνμύκ κα ζοκηενεζμύκ ηα ηνόθημα ζημκ θαηαρύθηε; 

Πα ηνόθημα μπμνμύκ κα ζοκηενεζμύκ πςνίξ θακέκακ θίκδοκμ ζημκ θαηαρύθηε εκόξ ζπηηημύ γηα 3 

έςξ 12 μήκεξ, πςνίξ κα πάζμοκ ηεκ πμηόηεηά ημοξ. Μη πνόκμη ζοκηήνεζεξ πμηθίιιμοκ ακάιμγα με 

ηα ηνόθημα. Γκδεηθηηθά ακαθένμομε όηη ηα πενηζζόηενα είδε ρςμημύ μπμνμύκ κα δηαηενεζμύκ 

μέπνη θαη 3 μήκεξ, εκώ ακ ηα θαηαρύλεηε ζε θέηεξ, μπμνείηε κα ηηξ θνογακίζεηε θαηεοζείακ από 

ηεκ ρύλε. Πμ γάια μπμνεί κα θαηαροπζεί γηα 1 μόκμ μήκα, εκώ όηακ ένζεη ε ώνα κα ημ 

θαηακαιώζεηε, απμρύληε ημ ζηε ζοκηήνεζε ημο ρογείμο θαη ακαθηκήζηε θαιά πνηκ ημ πηείηε. Ε 

ςμή δύμε μπμνεί κα θαηαροπζεί πςνίξ αιιμηώζεηξ γηα 6 μήκεξ θαη ζα πνεηαζηεί μόιηξ 1 ώνα γηα 

κα απμροπζεί. 

 

ομβμοιέξ γηα ηε ζοκηήνεζε ηςκ ηνμθίμςκ ζημοξ θαηαρύθηεξ 

 Οε ακηίζεζε με ηα ρογεία, μη θαηαρύθηεξ βαζηάξ θαηάρολεξ πνέπεη κα γεμίδμκηαη πμιύ, 

θαζώξ αοηό επηηνέπεη ζημκ θαηαρύθηε κα ιεηημονγήζεη θαιύηενα. 

 Ννηκ θαηαρύλεηε έκα θαγεηό θνμκηίζηε κα έπεη θνοώζεη πνώηα.  Ακ βάιεηε ημ δεζηό 

πηάημ ζηεκ θαηάρολε ζα ακεβάζεηε ηε ζενμμθναζία ημο θαηαρύθηε, γεγμκόξ πμο μπμνεί 

κα μδεγήζεη ζημ λεπάγςμα ηςκ άιιςκ ηνμθίμςκ. 

 Ιεκ θαηαρύπεηε θάηη πμο έπεη απμροπζεί. Αθόμα θαη ακ έκα θαγεηό ήηακ ζηεκ θαηάρολε 

θαη ζηε ζοκέπεηα ημ μαγεηνέραηε, θαιό είκαη κα μεκ ημ θαηαρύλεηε γηα δεύηενε θμνά, 

έζης θη ακ είκαη ζε δηαθμνεηηθή μμνθή. 

 Ννμζέληε πμιύ κα έπεηε ζοζθεοάζεη θαιά ηα ηνόθημα, είηε κα ηα έπεηε απμζεθεύζεη ζε 

θαιά ζθναγηζμέκα δμπεία γηα κα μεκ «θαμύκ» από ημκ πάγμ. 

 Ννμζέπεηε κα μεκ ζοζθεοάδεηε ηα ηνόθημα ζε μεγάιεξ πμζόηεηεξ. Πεμαπίδεηε ημ θνέαξ, 

μμηνάδεηε ηα ιαπακηθά, ώζηε κα απμρύπεηε ηε ηδακηθή πμζόηεηα θάζε θμνά. 
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 Οε ακηίζεζε με όηη πηζηεύμοκ πμιιμί, ε θαηάρολε δεκ ζθμηώκεη ηα βαθηήνηα. Γάκ έπεηε 

αμθηβμιίεξ γηα ημ πόζμ θαηνό βνίζθεηαη θάηη ζηεκ θαηάρολε ή έπεηε ηεκ εκηύπςζε όηη 

μάιιμκ έπεη απμροπζεί λακά ζημ πανειζόκ, θαιύηενα απμθύγεηε κα ημ θαηακαιώζεηε. 

 Ακ  θμιιάηε ηαμπέιεξ ζηηξ ζαθμύιεξ ηεξ θαηάρολεξ είκαη θάηη παναπάκς από πνήζημμ. 

Πμ πενηεπόμεκμ θαη ε εμενμμεκία θαηάρολεξ είκαη πνήζημεξ πιενμθμνίεξ.  

 Ηάκεηε ζοπκά απόρολε θαη ακάιμγα με ηηξ ακάγθεξ ημο θαηαρύθηε ζαξ. Έκαξ θαηαρύθηεξ 

γεμάημξ πάγμ δεκ πνμζθένεη θαιέξ οπενεζίεξ, εκώ ηα θαηερογμέκα ηνόθημα ζα 

δηαηενεζμύκ πςνίξ πνόβιεμα γηα μενηθέξ ώνεξ θαη γηα όζμ δηανθέζεη ε απόρολε, ζηε 

ζοκηήνεζε ημο ρογείμο. 

 Οε πενίπηςζε δηαθμπήξ ημο νεύμαημξ ή ακ γηα θάπμημ, άγκςζημ, ιόγμ έπαρε κα 

ιεηημονγεί μ θαηαρύθηεξ, μεκ ακμίλεηε ηεκ πόνηα. Πα ηνόθημα ζα δηαηενεζμύκ μηα πανά 

γηα ηηξ οπόιμηπεξ 24 ώνεξ, μέπνη κα βνείηε ιύζε ή κα ένζεη ημ νεύμα. 

 Όζμκ αθμνά ζηα ηνόθημα πμο μπμνείηε κα μαγεηνέρεηε θαηεοζείακ από ηεκ θαηάρολε, 

έπεηε οπόρε ζαξ πςξ θαιό είκαη κα λεθηκήζεηε με παμειή θςηηά γηα κα λεπαγώζμοκ 

μμαιά θαη ζηαδηαθά κα ακεβάζεηε ηε ζενμμθναζία. Απμθύγεηε κα μαγεηνέρεηε θαηεοζείακ 

από ηεκ θαηάρολε ηα ςμά πμοιενηθά θαη μεγάια θμμμάηηα θνέαημξ. 
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οκηήνεζε ζε γοάιηκα βάδα 

Ε ζοκηήνεζε ζε γοάιηκα βαδάθηα είκαη έκαξ από ημοξ 

πημ δηαδεδμμέκμοξ θαη αζθαιήξ ηνόπμοξ γηα κα 

θοιάλμομε θαη κα ζοκηενήζμομε ηνόθημα. Νμιιά 

ηνόθημα μπμνμύκ κα αγμναζημύκ ζε γοάιηκα δμπεία θαη 

βαδάθηα ηα μπμία μεηά ηε πνήζε ημοξ μπμνμύκ κα 

ακαθοθιςζμύκ ή κα επακαπνεζημμπμηεζμύκ. 

Ε ζοκηήνεζε ηνμθίμςκ ζε βαδάθηα είκαη μ εύθμιμξ 

μηθηαθόξ ηνόπμξ ζοκηήνεζεξ. Νιέκεηξ θαιά θαη 

ζηεγκώκεηξ έκα βαδάθη εμπμνίμο θαη ημ γεμίδεηξ είηε με 

λενά ηνόθημα όπςξ όζπνηα, δομανηθά, νύδη, λενμύξ 

θανπμύξ, μπαπανηθά, απμλεναμέκα μονςδηθά, είηε με θνέζθα ηνόθημα ζηα μπμία θαιύπηεηξ με 

ιάδη ή λύδη γηα κα μεκ ένπμκηαη ζε επαθή με μλογόκμ θαη κα μπμνμύκ κα δηαηενεζμύκ. Πμ αιάηη 

θαη ε δάπανε βμεζάκε επίζεξ ζηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα ηεξ ζοκηήνεζεξ. 

Πιεμκεθηήμαηα 

 Απμηειεζμαηηθό: Πμ γοαιί είκαη πεμηθά αδνακέξ, απόιοηα αδηαπέναζημ από ημοξ 

μηθνμμνγακηζμμύξ θαη ημ μλογόκμ, απόιοηα ζηεγακό ζηα αένηα θαη ηα ογνά. Δεκ πνμζδίδεη 

μζμέξ ή γεύζεηξ ζημ πνμσόκ πμο θηιμλεκεί, δηαθοιάζζεη θαιύηενα από θάζε άιιε 

ζοζθεοαζία ηεκ ογναζία, ηεκ ποθκόηεηα, ηεκ γεύζε θαη ημ άνςμα ημο πνμσόκημξ πμο 

θηιμλεκεί,. 

 Βιέπεηξ ηη αγμνάδεηξ: Μη γοάιηκεξ ζοζθεοαζίεξ μαξ επηηνέπμοκ κα δμύμε ημ πενηεπόμεκμ 

πμο ζθμπεύμομε κα αγμνάζμομε θαη έηζη κα απμθύγμομε δοζάνεζηεξ εθπιήλεηξ. 

Μηθμκμμηθό 

 Οηθμιμγηθό: Πμ γοαιί είκαη 100% ακαθοθιώζημμ θαη δε μμιύκεη, ζομβάιιμκηαξ έηζη ζημκ 

ζεβαζμό θαη ηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζηεκ ελμηθμκόμεζε εκένγεηαξ. 

 Πνμζηαηεοηηθό: Πα γοάιηκα μπμοθάιηα με θαθέ ή πνάζηκμ πνώμα, ζηαμαηάκε ηεκ 

οπενηώδε αθηηκμβμιία θαη έηζη απμθεύγεηαη ε αιιμίςζε ηςκ πνμσόκηςκ. 

 Τγηεηκό: Πμ γοαιί δεκ πνμζδίδεη θαμία μοζία ζημ πνμσόκ πμο θηιμλεκεί θαη έηζη δεκ 

οπάνπεη θίκδοκμξ από θαηακάιςζε ηνμθίμςκ θαη πμηώκ πμο έπμοκ ζοκηενεζεί ζε γοάιηκε 

ζοζθεοαζία.  

 

Μεημκεθηήμαηα 

 Δηάνθεηα δςήξ: Πα ηνόθημα ζε βαδάθηα έπμοκ μηθνόηενε δηάνθεηα δςήξ από θμκζένβα. 

Γηα ημ ιόγμ αοηό δεκ είκαη θαη μ πημ ηδακηθόξ ηνόπμξ γηα πμιύ μαθνά ζοκηήνεζε πάκς από 

1 ή 2 πνόκηα. 
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 Αιάηη θαη λίδη: Πα ηνόθημα ζε βαδάθηα ζοκήζςξ πενηέπμοκ πμιύ αιάηη θαη λίδη γηα κα 

ζοκηενεζμύκ. Πμ αιάηη θαη ημ λίδη είκαη ζίγμονα θαιύηενεξ επηιμγέξ από πεμηθά 

ζοκηενεηηθά αιιά ζε μεγάιεξ πμζόηεηεξ μπμνεί κα πνμθαιέζμοκ πνμβιήμαηα ογείαξ. 

 

Μενηθέξ ζομβμοιέξ πμο έπμοκ κα θάκμοκ με ηεκ αγμνά θαη ζοκηήνεζε ηνμθίμςκ ζε βαδάθηα. 

 Καιή πμηόηεηα: Νάκηα κα επηιέγεηξ βαδάθηα με ηνόθημα θαιήξ πμηόηεηαξ από έμπηζηεξ 

εηαηνίεξ.  

 Σζέθανε ημ θαπάθη: Βεβαηώζμο όηη ημ βαδάθη πμο αγμνάδεηξ δεκ έπεη ακμηπηεί. Γίκαη 

επίζεξ απαναίηεημ κα επηζεςνείξ ηεκ ηαηκία αζθαιείαξ. 

 Βάιημ ζημ ρογείμ: Ακ ακμίλεηξ έκα βαδάθη, πνέπεη κα ημ δηαηενήζεηξ ζημ ρογείμ θαη κα 

ημ θαηακαιώζεηξ ηηξ επόμεκεξ 2-3 μένεξ. 

 Κάκημ μόκμξ ζμο.: Οοκηήνεζε ηνόθημα ζε βαδάθηα. Ιπμνείξ κα βάιεηξ ιαπακηθά 

θαιομμέκα με ιάδη θαη λίδη, μανμειάδεξ, ζάιηζεξ. 

 Γηηθέηεξ: Έιεγπε ζπμιαζηηθά ηηξ εηηθέηεξ ζηεκ ζοζθεοαζία θαη απόθογε πνμσόκηα με 

πεμηθά πνμζζεηηθά, ζοκηενεηηθά θαη άιια ακζογηεηκά ζοζηαηηθά. Γθηόξ αοημύ ηζέθανε ηεκ 

εμενμμεκία ιήλεξ θαη πάκηα επέιεγε αοηά πμο έπμοκ παναπζεί πημ πνόζθαηα. 
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Σνόθημα πμο δεκ παιμύκ πμηέ! 

 

Αιάηη: Eάκ δηαηενεζεί ζε γοάιηκα βάδα ηα μπμία θιείκμοκ 

αενμζηεγώξ ή ζε πμκηνά πάνηηκα δμπεία πμο θιείκμοκ με θειιό, 

είκαη πναγμαηηθά ακαιιμίςημ. Δηαηενείηαη γηα πάκηα θνέζθμ, όπςξ 

όηακ  ηα αγμνάζαηε πνηκ από πμιιά πνόκηα. Ννμζμπή! εάκ ημ αιάηη 

ακαμηπζεί με θνέζθα μονςδηθά, ηόηε ζα παιάζεη ιόγς ημο 

ηαγγίζμαημξ ή ημο μμοπιηάζμαημξ ηςκ μονςδηθώκ. 

 

 

 

 

Δάπανε: Δηαηενείηαη γηα πάκηα θνέζθηα γηαηί δεκ εοκμεί ηεκ 

οπένακαπηολε βαθηενηδίςκ. Μ πναγμαηηθόξ θίκδοκμξ πμο 

ακηημεηςπίδεη ακ δηαηενεζεί γηα μεγάιμ πνμκηθό δηάζηεμα, είκαη  

κα μεκ γίκεη ζθιενή ζακ πέηνα. Ε δάπανε δεκ παιάεη πμηέ. 

Βεβαηςζείηε όηη έπεηε απμζεθεύζεη ηε δάπανε ζε αενμζηεγέξ 

δμπείμ γηα κα μεκ ογνακζεί ή κα μεκ γεμίζεη έκημμα.  

 

 

 

 

Μέιη: Γπίζεξ δεκ παιάεη πμηέ. Γκδέπεηαη κα αιιάδεη πνώμα 

θαη οθή, ή αθόμα θαη γίκεη πημ ιεπηόννεοζημ ιόγς δέζηεξ. 

Αοηό όμςξ δεκ ζεμαίκεη όηη πάιαζε ή όηη έπαζε ηα 

μνγακμιεπηηθά ζοζηαηηθά ημο. Ε θνοζηάιιςζε ημο μειημύ δεκ 

ζεμαίκεη όηη  είκαη γηα πέηαμα αιιά όηη είκαη έκα απμιύηςξ 

θοζηθό πνμσόκ, βημιμγηθό θαη ζνεπηηθό. Οε πενίπηςζε πμο ημ 

μέιη ζαξ θνοζηαιιώζεη, ημπμζεηήζηε ημ ζε ακμηθηό δμπείμ με 

δεζηό κενό μέπνη κα δηαιοζμύκ μη θνύζηαιιμη ημο θαη κα 

επακέιζεη ζηεκ ανπηθή ημο μμνθή. 

 

 

 Ρύδη:Πμ άζπνμ θαη ημ άγνημ νύδη, ημ arborio, ημ jasmine θαη 

ημ basmati ζα δηαηενεζμύκ ακαιιμίςηα γηα πάκηα, εάκ είκαη 

θοιαγμέκα μέζα ζε ζαθί ή ζε αενμζηεγέξ γοάιηκμ ή πιαζηηθό 

ηάπεν. Αθόμα θαιύηενα δηαηενείηαη ημ νύδη μέζα ζε μηα 

μαληιανμζήθε. Ννμζμπή, ημ θαζηακό νύδη δεκ δηαηενείηαη γηα 

μεγάιμ πνμκηθό δηάζηεμα. 
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Καιαμπμθάιεονμ: Πμ αιεύνη από θαιαμπόθη μπμνεί 

επίζεξ κα δηαηενεζεί ακαιιμίςημ εάκ είκαη θαιά 

ζθναγηζμέκμ θαη θοιαγμέκμ ζε δνμζενό μένμξ αθόμα θαη 

μέζα ζημ ρογείμ, ζηα πημ παμειά νάθηα ημο. Γάκ ζέιεηε 

μπμνείηε κα ημ δηαηενήζεηε μαδί με ηεκ πάνηηκε 

ζοζθεοαζία ημο, όπςξ αθνηβώξ πμοιηέηαη. 

 

 

 

 

Οηκμπκεομαηώδε πμηά: Ιέκμοκ ακαιιμίςηα ζημ πνόκμ, 

ανθεί κα μεκ ηα δεζηαίκεη μ ήιημξ ή θάπμημο άιιμο είδμοξ 

ζενμόηεηα. νεηάδμκηαη ζθηενό μένμξ, εκώ ημ γοάιηκμ 

μπμοθάιη ηεξ ζοζθεοαζίαξ ημοξ είκαη ημ ηδακηθό μέζμ 

απμζήθεοζεξ. Όζα έπμοκ θειιό, είκαη θαιό κα 

απμζεθεύμκηαη ειαθνώξ γονηά ακάπμδα ώζηε κα βνέπεηαη μ 

θειιόξ θαη κα μεκ λεναίκμκηαη παίνκμκηαξ αένα.  

 

 

 

 

Απόζηαγμα ιεοθμύ λοδημύ Πμ ιεοθό λύδη είκαη θαη 

αοηό αζάκαημ. Δηαηενήζηε ημ ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ 

ζημ μπμοθάιη θαη ζα ημ έπεηε γηα πάκηα. 
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Φηηάπκμομε Γιηέξ ληδάηεξ… 

(οκηήνεζε με λίδη) 
Τιηθά 

3 θηιά ειηέξ                                                   

4 ιίηνα κενό 

400 γναμ. αιάηη πμκηνό 

 αιάηη γηα ημ λεπίθνηζμα 

300 ml. λύδη 

ειαηόιαδμ  γηα κα ηηξ θαιύρμομε 

 

Γθηέιεζε 

    Δηαιέγμομε γενέξ ειηέξ, πςνίξ 

θοημθάνμαθα, πμο κα μεκ έπμοκ πηοπήμαηα, 

δάθμ θ.ιπ., ηηξ ημπμζεημύμε ζε μηα μεγάιε 

ιεθάκε θαη ηηξ πιέκμομε. 

   Πηξ πανάδμομε με έκα θμθηενό μαπαίνη ζε 2 - 3 μενηέξ ειαθνά, πνμζέπμκηαξ κα μεκ θηάζεη ημ 

ζπίζημμ μέπνη ημ θμοθμύηζη.  

   Οηε ζοκέπεηα, ζηναγγίδμομε ηηξ ειηέξ, ηηξ βάδμομε ζε δμπείμ πμο θιείκεη θαη ημ γεμίδμομε με 

κενό μέπνη κα ηηξ θαιύρεη, νίπκμκηαξ γύνς ζηα 50 γναμμάνηα αιάηη γηα θάζε 1 θηιό ειηέξ. 

   Αιιάδμομε ημ κενό 1 θμνά ηεκ εβδμμάδα ή θαη ζοπκόηενα ακ ζέιμομε κα επηζπεύζμομε ηε 

δηαδηθαζία, πνμζζέημκηαξ αιάηη ζε θάζε αιιαγή κενμύ. 

   Μη ειηέξ ζα είκαη έημημεξ μεηά από 20 μένεξ πενίπμο, (ελανηάηαη από ηηξ αιιαγέξ κενμύ). 

   Ιεηά ηηξ 15 εμένεξ δμθημάδμομε μία θαη εάκ έπεη λεπηθνίζεη, πνμπςνάμε ζηεκ επόμεκε 

δηαδηθαζία, αιιηώξ ηηξ αθήκμομε μέπνη κα μαξ ανέζεη ε γεύζε ημοξ. 

   Όηακ λεπηθνίζμοκ θαη είκαη έημημεξ, ηηξ ζηναγγίδμομε θαη ηηξ μεηαθένμομε ζε δμπεία, ή ηηξ 

βάδμομε ζηα βάδα (γηα μαθνμπνόκηα θύιαλε, αθμύ ηα απμζηεηνώζμομε). 

   Φηηάπκμομε ηεκ μλάιμε, (κενό με αιάηη θαη λύδη), βάδμκηαξ γηα θάζε 1 ιίηνμ κενμύ, 100 γν. 

αιάηη θαη 75 ml λύδη.  

Ννέπεη κα αθήζμομε πώνμ ζηα δμπεία, γηα κα πνμζζέζμομε έκα πμκηνό δάπηοιμ ιάδη πάκς από 

ηηξ ειηέξ, ημ μπμίμ επηπιέεη ζηεκ επηθάκεηά, γηα κα μεκ έπμοκ μη ειηέξ μαξ επαθή με ημκ αένα, μ 

μπμίμξ ζα μαξ ηηξ αιιμηώζεη. Αθμύ ηηξ θιείζμομε, έπεηηα από 8 - 10 μένεξ, είκαη έημημεξ. 

Παναηενήζεηξ. 

--Ακ δεκ ηηξ ζέιμομε πμιύ αιμονέξ θαη λοδάηεξ, μηα εβδμμάδα πνηκ ηηξ θάμε ηηξ βγάδμομε απ᾿ ημ 

δμπείμ με ηεκ μλάιμε θαη ηηξ ημπμζεημύμε, μόκμ ζε ιάδη. 

-- Πα δμπεία με ηηξ ειηέξ όπςξ θαη όια ηα ηνόθημα, ηα απμζεθεύμομε ζε ζθμηεηκό θαη δνμζενό 

μένμξ μέπνη κα λεπηθνίζμοκ, αιιά θαη μέπνη ηεκ θαηακάιςζή ημοξ. 

--Δηαηενμύκηαη, εθηόξ ρογείμο. 
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Φηηάπκμομε Γιηέξ Παζηέξ… 

(οκηήνεζε με αιάηη) 
 2 θηιά Γιηέξ Ιαύνεξ 

 Αιάηη πμκηνό 

 

   Βάιηε ζε απιςηό ζμονςηήνη 2 θηιά μαύνεξ ειηέξ, ιίγεξ- ιίγεξ, παζπαιίδμκηαξ θάζε ζηνώζε με 

μπόιηθμ πμκηνό αιάηη. Βάιηε μηα ιεθάκε θάης από ημ ζμονςηήνη, ημπμζεηήζηε ημ ζε δνμζενό 

μένμξ, θαη θμοκάηε ηηξ ειηέξ 1-2 θμνέξ ηε μένα.  

   Πε δεύηενε ή ηνίηε μένα ζα ανπίζμοκ κα βγάδμοκ ζθμύνμ δμομί. Οοκεπίζηε κα ηηξ θμοκάηε, έηζη 

πμο κα ένπμκηαη μη πάκς θάης.  

   Ιεηά από 8-10 μένεξ, μη ειηέξ ζα έπμοκ δανώζεη. ανάληε μηα-δοό ειηέξ, θαη ακ ε ζάνθα ημοξ 

έπεη ζθμονύκεη μέπνη ημ θμοθμύηζη, θαη δεκ είκαη πηα ιεοθή, είκαη έημημεξ. Αιιηώξ ζοκεπίζηε κα 

ηηξ θμοκάηε μενηθέξ μένεξ αθόμε. 

   Όηακ γίκμοκ, ζηναγγίζηε ηηξ, απιώζηε ηηξ ζε πάνηηκε πεηζέηα θαη αθήζηε ηηξ κα ζηεγκώζμοκ 

ηειείςξ, μηα κύπηα. Αθήζηε ηηξ ειηέξ κα μείκμοκ 1-2 μένεξ ζε ζενμμθναζία δςμαηίμο, θαη 

θαηόπηκ θιείζηε ηηξ ζε πιαζηηθέξ ζαθμύιεξ. 

Ιπμνείηε κα ηηξ δηαηενήζηε ζηεκ θαηάρολε. Ακ ηηξ θναηήζεηε ζημ ρογείμ ζα πνέπεη κα ηηξ 

αιαηίζεηε πμιύ, αιιηώξ μμοπιηάδμοκ γνήγμνα. 

Βγάιηε θάζε θμνά από ηεκ θαηάρολε όζεξ ειηέξ ζέιεηε κα θαηακαιώζεηε, θαη αθήζηε ηηξ κα 

λεπαγώζμοκ μηζή ώνα πενίπμο. 
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Φηηάπκμομε Σμονζί ακάμεηθημ… 

(οκηήνεζε με λίδη) 

Γηα ημ ημονζί: 

 1 μηθνό θμοκμοπίδη, πςνηζμέκμ ζηα 

μπμοθεηάθηα ημο 

 4 θανόηα , θμμμέκα ζε ιεπηέξ 

ζηνμγγοιέξ θέηεξ 

 4 πηπενηέξ Φιςνίκεξ, θμμμέκεξ ζε 

νμδέιεξ  

 6 ζθειίδεξ ζθόνδμο, θμμμέκεξ ζε 

ιεπηά θεηάθηα 

 1 - 2 θνέζθεξ θαοηενέξ πηπενίηζεξ 

ρηιμθμμμέκεξ 

 Γιαηόιαδμ 

Γηα ηεκ άιμε: 

1 ιίηνμ πιηανό κενό ,αιάηη 

2 θμοη. ζμύπαξ δάπανε 

50 γν. θαιήξ πμηόηεηαξ λίδη 

Γθηέιεζε 

Γηα ηεκ άιμε: Οε έκα μεγάιμ μπμι νίπκς πιηανό κενό, πνμζζέης  πνώηα 2 - 3 θμοη. ζμύπαξ 

αιάηη θαη ακαθαηεύς γηα κα δηαιοζεί.  

Βάδς μεηά ζημ κενό έκα ςμό αογό: ε ηδακηθή ακαιμγία αιαηημύ-κενμύ είκαη όηακ ημ αογό δεκ 

βμοιηάλεη θαη ε μύηε ημο ελέπεη από ημ κενό με δηάμεηνμ πενίπμο 1 εθαημζηό, εκώ, ακ 

δμθημάζεηε ημ αιαηόκενμ, ζα δείηε όηη είκαη πημ αιμονό από ημ ζαιαζζηκό. Ακ ημ αογό βμοιηάδεη 

πνμζζέης θη άιιμ αιάηη, εκώ ακ ελέπεη πενηζζόηενμ νίπκς ιίγμ αθόμε κενό.  

Ιεηά βγάδς ημ αογό θαη νίπκς ηα οπόιμηπα οιηθά ηεξ άιμεξ, δειαδή ημ ληκό, ηε δάπανε θαη ημ 

λίδη θαη ακαθαηεύς θαιά. Αθήκς ηεκ άιμε θαηά μένμξ. 

Γηα ημ ημονζί: Βάδς κενό κα βνάζεη ζε μηα μεγάιε θαηζανόια θαη όηακ θμπιάζεη νίπκς ηα 

μπμοθεηάθηα ημο θμοκμοπηδημύ. Ιόιηξ ημ κενό λακαπάνεη βνάζε μεηνάς 3 ιεπηά μέπνη κα 

δεμαηηζηεί ημ θμοκμοπίδη θαη ημ βγάδς με μηα ηνοπεηή θμοηάια. Ννμζμπή! Πμ θμοκμοπίδη δεκ 

πνέπεη κα μαιαθώζεη, απιά κα δεμαηηζηεί.  

Οημ ίδημ κενό νίπκς ηηξ θέηεξ θανόημο θαη ηηξ νμδέιεξ πηπενηάξ θαη ηηξ δεμαηίδς θη αοηέξ γηα 3 

ιεπηά. Πηξ βγάδς με ηνοπεηή θμοηάια θαη ηηξ ακαθαηεύς ζε έκα μπμι μαδί με ημ θμοκμοπίδη.  

Ιμηνάδς ημ μείγμα ζε γοάιηκα βάδα θαη ζομπιενώκς με θεημύιεξ ζθόνδμο, θμμμέκμ ζέιηκμ, 

θαοηενέξ πηπενίηζεξ (πνμαηνεηηθά) θαη ζπόνμοξ πηπενημύ. Ννμηημώ κα μμηνάζς ημ ημονζί ζε 

μηθνά βαδάθηα γηαηί μεηά ημ άκμηγμα δηαηενείηαη γηα 1 εβδμμάδα. Πα γεμίδς ζπεδόκ μέπνη επάκς 

θαη ζομπιενώκς με άιμε, μέπνη κα θαιύρεη θαιά ηα οιηθά. Ξίπκς θαη ιίγμ ειαηόιαδμ θαη θιείκς 

πμιύ θαιά ηα βαδάθηα.  

Πα θοιάς ζε μένμξ ζθμηεηκό θαη δνμζενό, εθηόξ ρογείμο, αιιά μαθνηά από θςξ θαη πεγέξ 

ζενμόηεηαξ, όπςξ θαιμνηθέν.. Πα αθήκς εθεί γηα 2 εβδμμάδεξ, μπόηε θαη ημ ημονζί είκαη έημημμ. 
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Φηηάπκμομε Γαύνμ Μανηκάημ… 

(οκηήνεζε με αιάηη θαη λίδη) 
 Γαύνμξ 

 μκηνό αιάηη   

 Λύδη 

 Γιαηόιαδμ 

 Οθόνδμ 

 Ιασκηακόξ  

ή πηπενηά θαοηενή 

πνάζηκε ή θόθθηκε,  

      ή  θύιια δάθκεξ 

      ή θόθθμοξ πηπενημύ  

     ή ζοκδοαζμόξ αοηώκ. 

 

 

Ηαζανίδμομε ημ γαύνμ από ηα εκηενάθηα, θόβμομε ημ θεθάιη θαη βγάδμομε ηε ναπμθμθαιηά. 

Οε έκα ζμονςηήνη βάδμομε μηα ζηνώζε πμκηνμύ αιαηημύ θαη μηα ζεηνά γαύνμ από πάκς, πάιη 

αιάηη θαη πάιη γαύνμ μέπνη κα ηειεηώζεη μ γαύνμξ. 

Πμπμζεημύμε ζε ζαθμύια (εγώ βάδς θαη δεύηενε) γηα κα απμθύγμομε μονςδηέξ θαη κα μεκ 

ιενώζμομε θαη ημπμζεημύμε ζημ ρογείμ γηα 24 ώνεξ. Ακ δμύμε όηη έπεη ηνέλεη πμιύ αίμα ζηε 

ζαθμύια μπμνμύμε κα ημ αδεηάζμομε. 

 Ιεηά από 24 ώνεξ λεπιέκμομε ημ γαύνμ από ημ αιάηη. 

 Πμπμζεημύμε ζε ηαπενάθη θαη θαιύπημομε με λύδη γηα 3-6 ώνεξ, όπη όμςξ παναπάκς από 6. 

Ιεηά αδεηάδμομε ημ λύδη θαη μεηαθένμομε ημ γαύνμ ζε γοάιηκμ μπμι. 

 Νάκς από θάζε ζηνώζε ημπμζεημύμε ημ ζθμνδάθη ζε πμιύ ιεπηέξ νμδειίηζεξ θαη ό,ηη άιιμ από  

μονςδηθά ζέιμομε, ό,ηη ηαηνηάδεη ζηηξ γεύζεηξ μαξ δει. 

 Ξίπκμομε ημ ειαηόιαδμ κα θαιύρεη ημ γαύνμ θαη ημπμζεημύμε ζημ ρογείμ με θιεηζηό θαπάθη. 

Θίγα μοζηηθά αθόμα 

Γπεηδή ημ ειαηόιαδμ θνοζηαιιώκεη ζημ ρογείμ, κα βγάδεηε ηεκ πμζόηεηα πμο ζέιεηε ιίγμ πνηκ 

ζενβίνεηε. Ιπμνείηε βέβαηα κα πνεζημμπμηήζεηε ζπμνέιαημ αιιά δεκ ζα είκαη ημ ίδημ. Ηαιό είκαη 

κα ημπμζεηήζεηε ημκ γαύνμ ςξ ελήξ: μηα ζηνώζε μνηδόκηηα, μηα ζηνώζε θάζεηα. Γίκαη πημ 

όμμνθμ θαη λεπςνίδμοκ πημ εύθμια ηα θηιεηάθηα.  
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Φηηάπκμομε γιοθό Πενγαμόκημ … 

(οκηήνεζε με δάπανε) 
Τιηθά  

7 πενγαμόκηα   

1 θηιό δάπανε 

1,5 θμύπα κενό 

ομόξ εκόξ ιεμμκημύ 

Γθηέιεζε 

Αθήκμομε γηα ιίγε ώνα ηα 

πενγαμόκηα ζε μηα ιεθάκε 

με κενό θαη μεηά ηα 

πιέκμομε πμιύ θαιά .  Ιε 

ιεπηό ηνίθηε αθαηνμύμε ημ 

λύζμα πάκς πάκς  .  

Πα λεπιέκμομε θαη ηα 

θόβμομε ζε 3 ή ζε 4 

ιςνίδεξ (ακάιμγα ημ 

μέγεζόξ ημοξ) όπςξ ηα πμνημθάιηα. Αθαηνμύμε πνμζεθηηθά όζεξ ίκεξ θαίκμκηαη  εζςηενηθά.  

Βάδμομε ηηξ θιμύδεξ ζε θνύμ κενό θαη ηηξ βνάδμομε γηα 10 ιεπηά (από ηεκ ώνα πμο ζα ανπίζεη μ 

βναζμόξ). ύκμομε ημ θαοηό κενό θαη γεμίδμομε με θνύμ ηεκ θαηζανόια. Πηξ αθήκμομε ζε θνύμ 

κενό μέπνη κα θνοώζμοκ θαη μεηά ηηξ θόβμομε ζε μαθνόζηεκεξ ιεπηέξ ιςνίδεξ . 

Γπακαιαμβάκμομε  ημ βνάζημμ –ηςκ ιςνίδςκ πηα- γηα άιιεξ δομ θμνέξ. Ακ ηεκ ηειεοηαία θμνά 

δεκ έπμοκ μαιαθώζεη ανθεηά ηηξ αθήκμομε κα βνάδμοκ πενηζζόηενμ πνόκμ.  Δμθημάδμομε ακ 

έπμοκ λεπηθνίζεη. Όηακ είκαη έημημεξ ηηξ ζηναγγίδμομε κα θύγεη ημ κενό πμο ζογθναημύκ.  

Βάδμομε κα βνάζεη ε δάπανε με ηε 1,5 θμύπα κενό , ακαθαηεύμομε , θαη μόιηξ δηαιοζεί ε δάπανε 

 θαη ανπίζεη κα θμπιάδεη  ημ ζηνόπη , πνμζζέημομε  ηηξ θιμύδεξ θαη ζοκεπίδμομε ημ βνάζημμ γηα 

10 ιεπηά.  Απμζύνμομε από ημ μάηη θαη αθήκμομε κα μείκεη ημ γιοθό μαξ  γηα 20-24 ώνεξ. 

Λακαβνάδμομε ημ γιοθό μέπνη κα δέζεη.  

Θίγμ πνηκ ημ θαηεβάζμομε πνμζζέημομε ημ πομό ιεμμκημύ. Βάδμομε θαοηό ημ γιοθό ζε θαοηά 

βάδα πμο έπμομε απμζηεηνώζεη, ηα ακαπμδμγονίδμομε μέπνη κα θνοώζμοκ θαη ηα δηαηενμύμε ζε 

κημοιάπη.  Όηακ ηα ακμίλμομε ηα δηαηενμύμε ζημ ρογείμ. 

Παναηενήζεηξ 

   Πμ θόρημμ ζε ναβδάθηα  μπμνεί κα γίκεη θαη πνηκ κα ημ βνάζμομε. Ιεηά όμςξ ημ πνώημ βνάζημμ 

μη θιμύδεξ μαιαθώκμοκ θαη θόβμκηαη πημ εύθμια. Δεκ πνέπεη όμςξ κα ημ αθήζμομε γηα επόμεκα 

θμρίμαηα γηαηί ζα ιηώζεη ζηα πένηα μαξ! 

   Πα θνμύηα ζθιεναίκμοκ ιίγμ μεηά πμο ζα μπμοκ ζημ ζηνόπη. Έηζη πνέπεη κα μαιαθώζμοκ 

ανθεηά πνηκ ηα πνμζζέζμομε ζ’ αοηό.  Δεκ πνέπεη κα είκαη ιηςμέκμ αιιά κα με γίκεη θαη ζθιενό. 
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Φηηάπκμομε Καιηηζμύκηα Παζπαιηκά… 

(οκηήνεζε με θαηάρολε) 
 Τιηθά γηα ηε γέμηζε 
3/4 θηιμύ πακηώηηθε μοδήζνα   

1/4 θηιμύ «μαιάθα»  

1 αογό 

2 θμοηαιάθηα δοόζμμ ρηιμθμμμέκμ 

Τιηθά γηα ημ θύιιμ 

2 πμηήνηα κενό 

1 θμοηαιάθη αιάηη 

1/2 πμηήνη ειαηόιαδμ 

1 ζθεκάθη ηζηθμοδηά 

πενίπμο 1 θηιό αιεύνη  

Αθόμα 

1-2 αογά πηοπεμέκα γηα ηεκ 

επάιεηρε 

ζμοζάμη γηα ημ παζπάιηζμα 

Γθηέιεζε 

    Γημημάδεηε ηε δύμε γηα ημ θύιιμ ακαθαηεύμκηαξ ηα οιηθά θαη ηεκ αθήκεηε ζηεκ άθνε. (Ε δύμε 

πνέπεη κα «λεθμοναζηεί» ιίγμ γηα κα ακμίγεη πημ εύθμια ημ θύιιμ.) 

    Γημημάδεηε ηε γέμηζε ακαθαηεύμκηαξ θαιά ηα ηονηά με ημ δοόζμμ. ηοπάηε ημ αογό θαη 

ακαμηγκύεηε. 

    ςνίδεηε ηε δύμε ζε ηνία μένε γηα εοθμιία ζημ άκμηγμα. Αιεονώκεηε θαιά μηα επηθάκεηα θαη 

ακμίγεηε θάζε μπαιάθη δύμεξ ζε θύιιμ, με ημκ πιάζηε. 

    νεζημμπμηώκηαξ ςξ μδεγό έκα πηαηάθη ημο ηζαγημύ θόβεηε με ηε νόδα ή με μαπαίνη από θάζε 

θύιιμ ζηνμγγοιά θμμμάηηα. 

    Οημ θέκηνμ θάζε θμμμαηημύ βάδεηε μηα θμοηαιηά γέμηζεξ θαη δηπιώκεηε ακηηθνηζηά ηηξ άθνεξ 

πνμξ ημ θέκηνμ ώζηε κα ζπεμαηηζηεί έκα ηεηνάγςκμ θαιηηζμύκη.  

    Πμπμζεηείηε ηα θαιηηζμύκηα ζε ιαδςμέκα ηαρηά ή ιαμανίκεξ, αιείθεηε ηεκ επηθάκεηά ημοξ με 

αογό θαη παζπαιίδεηε με ζμοζάμη. 

    Σήκεηε ζημοξ 200 βαζμμύξ μέπνη κα νμδίζμοκ θαη κα ρεζεί ημ θύιιμ (πενίπμο 20 ιεπηά). 

Πνώγμκηαη δεζηά ή θνύα. 

Παναηενήζεηξ 

    Ε «μαιάθα» πνμζηίζεηαη γηα κα θάκεη ηα θαιηηζμύκηα πημ «ιαζηηπςηά». 

    Ακ ε μοδήζνα έπεη πμιιά ογνά εκδέπεηαη κα ακμίλμοκ ηα θαιηηζμύκηα θαηά ημ ρήζημμ. Νμιιέξ 

κμηθμθονέξ γηα κα απμθύγμοκ αοηό ημ εκδεπόμεκμ πνμζζέημοκ ιίγμ αιεύνη ζηε γέμηζε. Θα 

πνόηεηκα κα πάνεηε ημ νίζθμ θαη κα απμθύγεηε ημ αιεύνη. 

    Ιάιιμκ ζα ζαξ πενηζζέρεη δύμε. Ποιίληε ηε ζε δηαθακή μεμβνάκε θαη βάιηε ηε ζηεκ 

θαηάρολε. Δηαηενείηαη μηα πανά. 
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Δηθηοαθμί ηόπμη 

http://greekcook.gr/syntages/mikra_mystika_gia_glyka_tou_koutaliou_kai_marmelades 

http://www.sintagespareas.gr/simboules/glika/49-nostimes-marmelades 

http://helengrblog.blogspot.gr/2013/03/blog-post_4.html 

http://www.womenonly.gr/article.asp?catid 

http://www.onmed.gr/diatrofi/item/326558-pasteriosi-galaktos-mythoi-kai-alitheies 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C126/76/621,7361/ 

http://www.eufic.org/article/el/artid/freezing-foods-quality-safety/ 

http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/25293 

http://www.fooddaily.gr/ 

http://www.sintagespareas.gr/sintages/gayros-marinatos-tis-marias.html 

http://www.gourmed.gr/syntages/oles/elies-throympes-sto-kalathi 

http://faghta-giagias.blogspot.com/2012/12/blog-post_8.html 

http://greekcook.gr/syntages/kalitsounia_pasxalina_xaniotika 

http://www.dinanikolaou.gr/recipe/385 
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Ε Ομάδα μαξ… 

Γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο Project « οκηήνεζε ηνμθίμςκ πςνίξ πεμηθά πνόζζεηα», 

ζοκενγάζηεθακ μη  παναθάης μαζεηέξ ηεξ Β΄Λοθείμο: 

Αιελακηςκάθεξ Άγγειμξ ενγάθεξ Δεμήηνεξ 

Βαιζαμάθεξ Μακόιεξ μθηάθε Ακδνηάκα 

Γοζομάθεξ ςηήνεξ πονηδάθεξ Γηώνγμξ 

Κμονγηαιηδάθεξ Μακμύζμξ ομβμοιάθεξ Γηώνγμξ 

Μπναμοδάθεξ Ειίαξ Φοκηνηιάθεξ Κώζηαξ 

Νηθμιάμο Ακηώκεξ Υανγθνέηβ Αιέλακδνμξ 

Πεηαθάθεξ Αιέλακδνμξ Υαηδεδάθεξ ηέιημξ 

Ραθόβηηζα Έιεκα  
 

Τπεύζοκε Καζεγήηνηα: Αηζαιάθε Γιέκε (ΠΓ 04-02) 

 

 
 

 


