


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: « Καινοτόμες Παρεμβάσεις και 
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου »

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 3: « Παραδοσιακά κεράσματα »



Υποδράση: Παραδοσιακά κεράσματα

◦ Στο πλαίσιο του μαθήματος “Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” έγινε μια 
προσπάθεια - κάνοντας οι μαθητές ένα γλυκό ταξίδι στο χρόνο-να αναπτύξουν 
γνώσεις και δεξιότητες για την παρασκευή παραδοσιακών κερασμάτων της Ελλάδας.
◦ Στη δράση συμμετείχαν μαθητές από τα τμήματα Α1, Α2 και Α3 και Γ` τάξης της 

ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών».
◦ Οι παρασκευές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων.
◦ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αικατερίνη Τόγια



Εκπαιδευτικοί στόχοι
◦ Γνωριμία με τα παραδοσιακά γλυκά της Ελλάδας, τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν ανά 

περιοχή καθώς και την ιστορία τους.

◦ Γνωριμία με μεθόδους μεταποίησης και συντήρησης φυτικών προϊόντων.

◦ Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παρασκευή παραδοσιακών γλυκών και ποτών.

◦ Αναγνώριση της σύνδεσης της διατροφής με τον πολιτισμό.

◦ Σύνδεση με την παράδοση και αναγνώριση της σημασίας της διατήρησης της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς.



Παρασκευές 
μαθητών

Γλυκά κουταλιού: φιρίκι, 
περγαμόντο, καρότο, 
φράουλα

Λικέρ: πορτοκάλι, λεμόνι, 
κανέλα

Λουκούμια τριαντάφυλλο

Υποβρύχιο βανίλια

Βραχάκια σοκολάτας με 
ξηρούς καρπούς



Γλυκά κουταλιού

◦ Το γλυκό κουταλιού είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που φτιάχνεται 
όλες τις εποχές του έτους σε όλη την Ελλάδα.

◦ Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα ως 
τρόπος διατήρησης αρχικά των κυδωνιών και στη συνέχεια και 
άλλων φρούτων. 

◦ Οι αρχαίοι Έλληνες έβραζαν τα κυδώνια σε χαμηλή φωτιά με μέλι 
και το γλυκό που παρασκεύαζαν το ονόμαζαν ΜΕΛΙΜΗΛΟΝ.

◦ Αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο διατήρησης 
φρούτων και κάποιων λαχανικών που υπάρχουν σε αφθονία στην 
εποχή τους, ώστε αφενός να μην πεταχτούν και αφετέρου να 
καταναλωθούν μέσα στην διάρκεια του χρόνου.



Η διατροφική αξία των γλυκών κουταλιού

◦ Είναι από τα πιο υγιεινά γλυκά καθώς οι θερμίδες που περιέχουν προέρχονται μόνο από 
απλούς υδατάνθρακες και είναι 40 – 50 Kcal ανά κουταλιά.

◦ H διατροφική τους αξία γίνεται ακόμη υψηλότερη αν προσθέτουμε ξηρούς καρπούς, 
καρυκεύματα (κανέλα, γαρίφαλο) ή τα συνδυάζουμε με γιαούρτι και παγωτό.

◦ Τα γλυκά κουταλιού είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, μειώνουν την αποθήκευση λίπους χάρη 
στις φυτικές τους ίνες και δεν περιέχουν καθόλου λιπαρά.



Τα γλυκά κουταλιού παρασκευάζονται:

◦ τόσο απο ώριμα όσο και από άγουρα φρούτα (σύκα, καρύδια, φράουλες, σταφύλια, μήλα, 
κυδώνια, κεράσια κ.α.)

◦ από φλούδες φρούτων (περγαμόντο, νεράντζι, καρπούζι)

◦ από κάποια λαχανικά (κολοκύθα, μελιτζάνες, ντομάτες)

◦ από  πέταλα λουλουδιών (τριαντάφυλλα του είδους rosa damascena)

◦ από άνθη δέντρων (πχ κιτρομηλιάς-νεραντζιάς)



Γλυκό κουταλιού φιρίκι



Γλυκό κουταλιού καρότο



Γλυκό κουταλιού περγαμόντο



Γλυκό κουταλιού φράουλα



Βραχάκια
◦ Τα βραχάκια ονομάζονται και ανώμαλα 

λόγω του ασύμμετρου σχήματος και των 
διαφόρων μεγεθών τους.

◦ Όταν τρώγονται με μέτρο μας χαρίζουν 
αντιοξειδωτικές ουσίες και βιταμίνες.



Λικέρ

◦ Η λέξη λικέρ προέρχεται από το λατινικό liquifacere που σημαίνει 
διαλύω και αναφέρεται στην διάλυση των αρωμάτων και των γεύσεων 
στο οινόπνευμα (Liquid=υγρό, Facio = κάνω, φτιάχνω)

◦ Λικέρ στα ελληνικά: Ηδύποτο : ήδυς+ποτό, Ήδυς=γλυκός

◦ Ιστορικά τα ηδύποτα εμφανίζονται ως φαρμακευτικά προϊόντα ανάμιξης 
βοτάνων διαλυμένων σε οινόπνευμα, για την αντιμετώπιση ασθενειών 
και παθήσεων του οργανισμού όπως η μαλάρια, οι πόνοι της περιόδου 
και οι στομαχικές διαταραχές. 

◦ Μοναχοί και αλχημιστές είναι οι καταγεγραμμένοι εφευρέτες των 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, προγόνων των σημερινών λικέρ.

◦ Η προσθήκη της ζάχαρης σε αυτά τα μίγματα έγινε αρχικά για να είναι 
πιο εύκολη η χορήγησή τους στους ασθενείς.

◦ Παράλληλα η εκχύλιση των συστατικών τους στο οινόπνευμα ήταν και 
ένας άλλος τρόπος συντήρησής τους.



Κύρια συστατικά των λικέρ

◦ Καθαρή αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
απόσταγμα όπως τσίπουρο, βοτκα, ούζο, κονιάκ.

◦ Γλυκαντικοί παράγοντες όπως ζάχαρη ή μέλι.

◦ Αρωματικός παράγοντας όπως φρούτα, άνθη, φύλλα, 
βότανα, κρέμα γάλακτος, μπαχαρικά, καφές.

Η ζάχαρη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα λικέρ γιατί 
εκτός από τη γλυκιά γεύση που δίνει λειτουργεί και σαν 
συντηρητικό. Έτσι τα λικέρ έχουν διάρκεια ζωής 8-12 
μήνες από την παρασκευή τους.



Λικέρ λιμοντσέλο



Λικέρ πορτοκάλι



Λικέρ κανέλα 



Βανίλια υποβρύχιο

◦ Η προφορική παράδοση θέλει η χρήση της ζαχαρόπαστας στη 
μορφή που την ξέρουμε, να ξεκίνησε από τη συνοικία του 
Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη από Χιώτες ζαχαροπλάστες.

◦ Το «άσπρο γλυκό», όπως ήταν γνωστό, το έφτιαχναν οι 
Κωνσταντινοπολίτισσες (με ζάχαρη, νερό, λεμόνι, βανίλια ή 
μαστίχα) και ήταν το κέρασμα που σέρβιραν σε όλα τα 
ελληνικά σπίτια.

◦ Η πρώτη, η αρχική ονομασία του υποβρυχίου δε, ήταν 
ζαχαροκάντιο ζυμωτή -η φράση που λέμε στα κάλαντα και δεν 
ξέρουμε τι σημαίνει.



Η βανίλια υποβρύχιο κατέχει περίοπτη θέση ανάμεσα στα 
ελληνικά παραδοσιακά γλυκά. 
Παλιότερα, δεν υπήρχε ούτε ένα ελληνικό σπίτι, που να μην 
έχει αυτό το κέρασμα στο ντουλάπι του. Αυτό συνέβαινε ειδικά 
το καλοκαίρι, επέιδή τα υπόλοιπα γλυκά δεν διατηρούνταν 
λόγω ζέστης 
Πήρε την ονομασία του  «υποβρύχιο» από το γεγονός, ότι 
σερβίρεται βουτηγμένο μέσα σε ένα ποτήρι κρύο νερό.

Κύρια συστατικά υποβρύχιου:

◦ Ζάχαρη

◦ Νερό

◦ Γλυκόζη

◦ Αρωματικά (βανίλια ή μαστίχα)



Παρασκευή υποβρύχιου βανίλια



Λουκούμια
◦ Το λουκούμι παρασκευάζεται στα τέλη του 18ου αιώνα στη Χίο 

και την Κωνσταντινούπολη.

◦ Διατίθεται σε διάφορες γεύσεις όπως: τριαντάφυλλο (κόκκινο 
λουκούμι), περγαμόντο (πράσινο λουκούμι) και μαστίχα (κίτρινο 
λουκούμι).

◦ Για την παραγωγή λουκουμιών φημίζεται η Σύρος. Λέγεται ότι το 
υφάλμυρο, από τις λιγοστές πηγές, νερό κάνει το συριανό 
λουκούμι μοναδικό.

◦ Στις Σέρρες παράγεται ένα τοπικό είδος λουκουμιού, ο λεγόμενος 
ακανές, που ξεχωρίζει για την έντονη γεύση του λόγω του 
κατσικίσιου βούτυρου που περιέχει. 

◦ Μια ακόμα χαρακτηριστική συνταγή παράγεται στην Κομοτηνή 
και ονομάζεται σουτζούκ λουκούμ.



◦ Παραδοσιακά, το λουκούμι συνοδεύει τον ελληνικό καφέ.

◦ Στους γάμους γιορτάζει τη χαρά, στα μνημόσυνα γλυκαίνει τον πόνο.

◦  Οι εργάτες παλιά το έπαιρναν μαζί τους για να τους δώσει ενέργεια.

◦ Τα βασικά συστατικά του είναι το νερό, η ζάχαρη, το άμυλο και το ξινό. Δεν περιέχει λιπαρά και 
δεν χρειάζεται συντηρητικά, καθώς με τον καιρό γίνεται νοστιμότερο, το γνωστό ξερολούκουμο. 
Αν είναι εμπλουτισμένο με ξηρούς καρπούς (αμύγδαλο, φυστίκι Αιγίνης) περιέχει τα ωφέλιμα 
λιπαρά των ξηρών καρπών.

 

Λουκούμια



Παρασκευή λουκουμιών τριαντάφυλλο



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
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