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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με νοητική αναπηρία να 

αναπτύξουν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους μέσω ομαδικών και ατομικών προγραμμάτων 

που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων εργασίας, στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, 

στην ενίσχυση της ισότητας και στη συμμετοχή σε ολοκληρωμένες δράσεις. Αυτές οι δράσεις 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο, συμβουλευτική, 

παρακολούθηση και εργασιακές πρακτικές σε εταιρείες, για γυναίκες και άνδρες, με νοητική 

υστέρηση. Αυτές οι διαδικασίες μελετώνται και επιτυγχάνονται με μεθοδολογία υποστηρικτικής 

εργασίας, η οποία οδηγεί στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με νοητική 

αναπηρία στην εύρεση εργασίας στην ελεύθερη αγορά υπό συνθήκες παρόμοιες με τους άλλους 

εργαζόμενους. 

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος αποτελούν βασικό μέρος αυτού του στόχου. Ωστόσο, το 

εκπαιδευτικό έργο απαιτεί συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες, βασισμένες σε μαθησιακές, 

παιδαγωγικές, διδακτικές και μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και σε ατομικές, 

επαγγελματικές αξίες, στάσεις και αρχές. Το έργο του εκπαιδευτή είναι πολύπλοκο, αλλά 

ταυτόχρονα, αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση που αφορά στην υποστήριξη των συμμετεχόντων 

του προγράμματος ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις προσωπικές, κοινωνικές, 

πνευματικές και συναισθηματικές τους ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ζωής. 

Στόχος του EQUALvet είναι να παρέχει καθοδήγηση στα προαναφερθέντα θέματα αναπτύσσοντας 

μια σειρά εγχειριδίων για εκπαιδευτές ΕΕΚ ατόμων με νοητική αναπηρία. Αυτά τα εγχειρίδια θα 

παρέχουν εκπαιδευτική μεθοδολογία και εργαλεία για την εφαρμογή της επαγγελματικής 

κατάρτισης για τα επαγγέλματα του βοηθού μάγειρα, βοηθού κηπουρού και καθαριστή. 

Επιπρόσθετα, αυτά τα εγχειρίδια συνοδεύονται από μια διαδικασία αξιολόγησης που θα είναι 

φιλική προς τα άτομα με νοητική αναπηρία ώστε να οδηγήσει στην επικύρωση των επαγγελματικών 

τους δεξιοτήτων. 

Τα εγχειρίδια είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου της EQUALvet: qualvet.eu. 

Το EQUALvet είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας και της 

υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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ΜΕΡΟΣ 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο & Εκπαιδευτική Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτική πρακτική σε ομαδικά μαθήματα 

Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα είναι άτομα με νοητική αναπηρία ή/και προβλήματα 

ψυχικής υγείας. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι οι ομάδες εργασίας είναι ετερογενείς, είναι 

απαραίτητο να εξετάσουμε τις ανάγκες κάθε ατόμου με το οποίο πρόκειται να συνεργαστούμε, 

ώστε τα υλικά και οι εκπαιδευτικές μεθοδολογίες να προσαρμόζονται σύμφωνα με την ομάδα και 

τις ιδιαιτερότητές της. 

Η έννοια της νοητικής αναπηρίας είναι μια αναπηρία που χαρακτηρίζεται από σημαντικούς 

περιορισμούς στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, που εκφράζεται σε 

εννοιολογικές, προσαρμοστικές, κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες και εκδηλώνεται πριν από την 

ηλικία των 18 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, και μέσω της εκπαίδευσης, σκοπός είναι να αναπτυχθούν οι 

ακόλουθοι τομείς: 

− Επικοινωνία 

− Ατομική φροντίδα 

− Αυτόνομη διαβίωση 

− Κοινωνικές ικανότητες 

− Κοινοτική συμμετοχή 

− Αυτονομία 

− Υγεία και Ασφάλεια 

− Ακαδημαϊκές και λειτουργικές δεξιότητες 

− Αναψυχή 

− Εργασία 

 

Πριν ξεκινήσετε το μάθημα 

Πριν από την έναρξη κάθε μαθήματος κατάρτισης είναι απαραίτητη η λεπτομερής προετοιμασία 

των δραστηριοτήτων και του υλικού. Κάθε δυναμική του μαθήματος οφείλει να ανταποκρίνεται σε 

κάποιο στόχο και να αντικατοπτρίζει το ρόλο που διαδραματίζουν ο εκπαιδευτικός αλλά και οι 

συμμετέχοντες κατά την διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 
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Στην αρχή του ομαδικού μαθήματος 

Στην αρχή του μαθήματος, συνιστάται ο εκπαιδευτής να εφαρμόζει διαδικασίες δέσμευσης και 

στρατηγικές που προκαλούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. Στην συνέχεια, θα υπάρχει 

χρόνος για να γίνει ανακεφαλαίωση όλων όσων έγιναν στο προηγούμενο μάθημα και παρουσίαση 

όσων θα γίνουν στο τρέχον, όπου ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει τι θα γίνει στο τρέχον 

μάθημα, γιατί και πως.  

Κατά τη διάρκεια του ομαδικού μαθήματος 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο προγραμματισμός του μαθήματος, αλλά πάντα με την ευελιξία 

που απαιτείται για να αγκαλιάσει κάθε περίσταση που μπορεί να προκύψει και να είναι σε θέση να 

ενθαρρύνει τη μαθησιακή διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος πρέπει να εισαχθούν 

στρατηγικές που διευκολύνουν την κατανόηση και προωθούν τα κίνητρα των εκπαιδευομένων, 

δηλαδή μέσω παραδειγμάτων που σχετίζονται με την ίδια τους την πραγματικότητα που 

ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος. Επιπλέον, πρέπει να δίνονται 

σαφείς οδηγίες ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εκτελέσουν σωστά τις εργασίες. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικές στιγμές αξιολόγησης, 

ομαδικά ή ατομικά και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές για τη διαπίστωση 

των αναγκών, των δυσκολιών και της προόδου τους. Η αναγνώριση των διαφορών μεταξύ των 

συμμετεχόντων είναι απαραίτητη κατά την πρακτική κατάρτισης, καθώς δεν μαθαίνουν όλοι οι 

συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο. Η μεθοδολογία πρέπει, συνεπώς, να ανταποκρίνεται στα 

διαφορετικά μαθησιακά χαρακτηριστικά και το ρυθμό του κάθε συμμετέχοντα.  

Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε μια ανοιχτή και θετική στάση ως προς τη σχέση 

μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η διαδικασία πρέπει να βασίζεται  στον αμοιβαίο σεβασμό και την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο των καθιερωμένων προτύπων συνύπαρξης. 

Η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στην ομιλία. Σχεδόν τα 2/3 της επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων είναι μη λεκτική επικοινωνία και λαμβάνει χώρα μέσω χειρονομιών, εκφράσεων και 

γλώσσας του σώματος. Ως εκ τούτου, συνιστάται οι εκπαιδευτές να παραμείνουν σε εγρήγορση 

προκειμένου να εντοπίσουν σημάδια άγχους στους εκπαιδευόμενους. Η ασθένεια, η 

καταναγκαστική συμπεριφορά, η διάθεση ή/και το άγχος μπορεί να είναι σημάδια στρες, που 

μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία και να οδηγήσουν σε 

προβλήματα συμπεριφοράς.  
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Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές για την ενθάρρυνση της υγιούς συνύπαρξης και του 

κατάλληλου μαθησιακού κλίματος. Είναι πολύ πιθανό, κάποια στιγμή, στο πλαίσιο του μαθήματος, 

να προκύψουν διάφορες συγκρούσεις στην τάξη καθώς αποτελούν κοινό και αναπόφευκτο στοιχείο 

σε όλες τις ομάδες ανθρώπων. Συνεπώς, οι συγκρουσιακές καταστάσεις πρέπει να 

αντιμετωπίζονται επαρκώς και να λογίζονται ως ευκαιρία για μάθηση που αποσκοπεί στην 

αποκατάσταση αυτών των συμπεριφορών.  

 

Στο τέλος του μαθήματος 

Στο τέλος του μαθήματος, είναι σημαντικό να γίνει μια ολοκληρωμένη ανακεφαλαίωση και ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να το λάβει υπόψη.  Θα πρέπει, λοιπόν, να βασίζεται σε θέματα όπως η 

συμμετοχή και οι ευκολίες ή/και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. 

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επαινεθούν για την καλή δουλειά που έκαναν, γεγονός που 

θα τους ενθαρρύνει στη μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία παρέχοντας τους απαραίτητες 

οδηγίες για το επόμενο μάθημα. 

Μεθοδολογία και Πηγές 

Κάθε διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης  λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και 

περιλαμβάνει μια μεθοδολογία. Αυτές οι μεθοδολογικές στρατηγικές πρέπει να προσαρμοστούν 

στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, στο επίπεδο που οι μαθητές μπορούν να 

ανταποκριθούν, στις κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβλητές. Συνεπώς, τα μαθήματα πρέπει να 

περιλαμβάνουν ενεργές μεθοδολογίες που προωθούν τη μεγαλύτερη συμμετοχή και διάδραση των 

εκπαιδευόμενων και οι οποίες οδηγούν σε ουσιαστική μάθηση όπως: 

− Ευέλικτη – να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα συμφέροντα του πλαισίου μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται. 

− Ανοιχτή – να επιτρέπει την αλληλεπίδραση, καθώς αποτελεί μια διαδικασία εμπλουτισμού για 

όλους τους συμμετέχοντες. 

− Δυναμική – να επιτρέπει την ισορροπημένη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. 

− Εργασία σε ομάδες – να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών των συμμετεχόντων επί των θεμάτων 

που συζητήθηκαν, των προβληματισμών και των απόψεων των συμμετεχόντων. 

− Θεωρία – πράξη. Η θεωρία είναι σημαντική, αλλά και η εφαρμογή της νέας γνώσης είναι πιο 

σημαντική.  

−  
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Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν δυναμικές με βάση την ομάδα όπου ενισχύονται 

τα κίνητρα και ο εποικοδομητικός διάλογος, υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής της 

ενεργητικής μεθοδολογίας, όπως: 

− Παιχνίδια ρόλων. 

− Δυναμική της ομάδας. 

− Ανταλλαγή ιδεών. 

− Υποστήριξη εργασιών και ατομικής καθοδήγησης. 

− Πρακτικές εργασίες  

− Οπτικοακουστική υποστήριξη  

− Οργάνωση συζητήσεων και ομαδικών δραστηριοτήτων 

− Άμεση/έμμεση παρατήρηση. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παθητική μάθηση που αποκτήθηκε με βάση την ακρόαση ή την 

παρατήρηση δεν ολοκληρώνεται με την πάροδο του χρόνου και συχνά είναι αναποτελεσματική στη 

διαδικασία μάθησης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ομαδική εργασία είναι 

θεμελιώδης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον που να επιτρέπει στους 

εκπαιδευόμενους να συζητούν έννοιες, να συνεργάζονται, να αντιμετωπίζουν τις προσωπικές τους 

ιστορίες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. 

Οδηγίες Μεθοδολογίας 

Η μεθοδολογία επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών σχετίζεται με τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε εκείνες που αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικά τις 

ικανότητες -πειθαρχικές  και διεπιστημονικές- που προσαρμόζονται στη διαφορετικότητα των 

συμμετεχόντων, ενθαρρύνουν τη μάθηση και προωθούν την ενεργό συμμετοχή. Έτσι, τα 

μεθοδολογικά εργαλεία πρέπει να είναι ποικίλα, να προάγουν την αξιολόγηση και προωθούν την 

αυτονομία και την ένταξη. Για τον λόγο αυτό, το "Manual de Formadores para a Educação Inclusiva" 

[Inclusive Education Training Manual / Εγχειρίδιο Κατάρτισης χωρίς Περιορισμούς] του Equável, 

παρέχει διαφορετικές τεχνικές προς εφαρμογή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, στοχευόμενες 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Εκπαιδευτικές Πηγές 

Μία εκπαιδευτική πηγή αποτελεί οποιοδήποτε υλικό το οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό να 

διευκολύνει τον εκπαιδευτή στο έργο του. Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται στο πλαίσιο 
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του προγράμματος έχει τη μορφή «υλικό για όλους», ωστόσο ο εκπαιδευτής μπορεί να καταφύγει 

σε άλλο υλικό που θεωρεί κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ομάδα και για τη δυναμική της. 

Οι εκπαιδευτικές πηγές είναι ένας οδηγός για τη μάθηση, καθώς μας βοηθούν να οργανώσουμε τις 

πληροφορίες που θέλουμε να μεταδώσουμε, σχετικά με την εξάσκηση και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών πηγών με 

σκοπό τη διευκόλυνση του περιεχομένου του προγράμματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 

ευνοώντας τη χρήση ποικίλων νοητικών στρατηγικών που προσαρμόζονται στους διαφορετικούς 

τρόπους μάθησης των συμμετεχόντων. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων και του ίδιου του προγράμματος αποτελεί ουσιαστικό μέρος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών 

για τα επιτεύγματα και τις δυσκολίες κάθε συμμετέχοντα κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσής του, 

προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων αλλά και να τον βοηθήσει στην 

εξέλιξη του. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ  

Μάθημα Μ1: Εισαγωγή 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι  

− Γνωριμία με τον εκπαιδευτή και τους συναδέλφους. 

− Γνωριμία / αναγνώριση του υποκείμενου θέματος της κατάρτισης.  

− Κατανόηση της εξέλιξης της κουζίνας. 

− Κατανόηση των εννοιών της διεθνούς, εθνικής και τοπικής κουζίνας. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής μέσω της δυναμικής του «σπασίματος του 

πάγου» / ερωτήσεις γνωριμίας. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint (Εισαγωγή). 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Διεξαγωγή της δυναμικής του «σπασίματος του πάγου»: Με μια μπάλα 

(τένις/πινγκ-πονγκ), συγκεντρώστε την ομάδα σε κύκλο και δώστε τυχαία την 

μπάλα σε κάποιον. Το άτομο που κρατά την μπάλα πρέπει να κάνει μια 

σύντομη εισαγωγή του εαυτού του (όνομα, ηλικία, αγαπημένο πιάτο και 

φαγητό που δεν του αρέσει). Μετά την εισαγωγή, ο εκπαιδευόμενος πρέπει 

στη συνέχεια να πετάξει τη μπάλα σε κάποιον άλλο, ο οποίος θα επαναλάβει 

τη διαδικασία. Στο τέλος, μετά την εισαγωγή του τελευταίου εκπαιδευόμενου, 

πρέπει να επιστρέψει την μπάλα σε αυτόν που την παρέλαβε πρώτος. Σε 

εκείνο το σημείο, πρέπει να επαναλάβουν τις πληροφορίες που έδωσε ο 

συνάδελφος, ώστε να προχωρήσουν στη δραστηριότητα με την αντίστροφη 

σειρά. 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

Διάρκεια 1 ώρα 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε1: Προσωπική υγιεινή και ασφάλεια  

Μ1: Πρότυπα υγιεινής 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Αναγνώριση των συμπτωμάτων των ασθενειών. 

− Γνωριμία / αναγνώριση των βασικών προτύπων υγιεινής σε μια κουζίνα.  

− Κατανόηση των συνηθειών που πρέπει να αποφεύγονται όταν χειρίζεστε 

τρόφιμα. 

− Επίδειξη του σωστού πλυσίματος των χεριών. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

− Βρύση, υγρό σαπούνι, βούρτσα και χαρτοπετσέτες ή στεγνωτήρα χεριών 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής προσομοίωσης: οι εκπαιδευόμενοι, ένας-ένας την φορά, 

πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες για το πώς να πλένουν τα χέρια τους και 

να αποτελούν παραδείγματα. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε1: Προσωπική υγιεινή και ασφάλεια 

Μ2: Ένδυση 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση της κατάλληλης ένδυσης για εργασία στην κουζίνα. 

− Η απαρίθμηση των μερών των ρούχων δεν επιτρέπεται στην κουζίνα. 

− Προσδιορισμός κάθε μέρους μιας στολής κουζίνας. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Εκτέλεση ομαδικών δραστηριοτήτων: από ένα σύνολο εικόνων πρέπει να 

προσδιορίσουν ποιες είναι σωστές και ποιες λανθασμένες κατά την εργασία σε 

μια κουζίνα. 

− Εκτέλεση ατομικής δραστηριότητας: τοποθέτηση του αντικειμένου στην 

κούκλα. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε1. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε2: Διαχείριση και Οργάνωση Κουζίνας 

 Μ1: Χώροι κουζίνας 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση της λειτουργικής διάταξης μιας κουζίνας. 

− Προσδιορισμός των συστατικών μερών μιας κουζίνας. 

− Εμφάνιση των συστατικών μερών μιας κουζίνας.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Μέθοδος περίπτωσης. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Πραγματοποίηση επίσκεψης σε κουζίνα ξενοδοχειακής μονάδας με στόχο την 

παρατήρηση και τον εντοπισμό της λειτουργικής διάταξης της κουζίνας σε ένα 

πραγματικό πλαίσιο εργασίας.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε2: Διαχείριση και Οργάνωση Κουζίνας 

Μ2: Εξοπλισμός/συσκευές κουζίνας και προφυλάξεις  

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση της ταξινόμησης του εξοπλισμού κουζίνας. 

− Κατανόηση του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος σε μια κουζίνα. 

− Αναγνώριση μαγειρικών σκευών. 

− Κατανόηση των απαιτούμενων προφυλάξεων σε μια κουζίνα. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: Επίδειξη διαφορετικών σκευών και εξοπλισμού 

(πραγματικά αντικείμενα ή εικόνες) και ταυτοποίησή τους. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα 

Ε2: Διαχείριση και Οργάνωση Κουζίνας 

Μ3: Ευθύνες Προσωπικού Κουζίνας 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών ενός επαγγελματία κουζίνας. 

− Κατανόηση της ιεραρχικής σειράς σε μια κουζίνα. 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών ρόλων του προσωπικού κουζίνας. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε2: Διαχείριση και Οργάνωση Κουζίνας 

 Μ4: Καθήκοντα προσωπικού κουζίνας 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Κατανόηση των διαφορετικών ρόλων του προσωπικού κουζίνας. 

− Ερμηνεία του οργανογράμματος μιας μεγάλης, μεσαίας ή μικρής κουζίνας. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων: Προσομοίωση των διαφορετικών ρόλων του 

προσωπικού της κουζίνας. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε2: Διαχείριση και Οργάνωση Κουζίνας 

Μ5: Διάρθρωση μεταξύ της Κουζίνας και των Υπηρεσιών Υποστήριξης 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Κατανόηση της σημασίας της διάρθρωσης των υπηρεσιών. 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών υπηρεσιών υποστήριξης. 

− Κατανόηση της έννοιας του mise en place. 

− Κατανόηση της έννοιας της υπηρεσίας εστίασης.  

− Κατανόηση της έννοιας του πάσου. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Παρακολούθηση βίντεο: η σημασία της ομαδικής εργασίας. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε2. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε3: Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

 Μ1: Αποθήκευση 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Κατανόηση της σημασίας της αποθήκευσης συσκευών κουζίνας 

− Κατανόηση της σημασίας της αποθήκευσης προϊόντων διατροφής 

− Προσδιορισμός ημερομηνιών λήξης. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: οι εκπαιδευόμενοι ανά ζευγάρια πρέπει να 

οργανώσουν σωστά ένα πάντρι (αποθήκη τροφίμων), σύμφωνα με τα όσα 

έμαθαν. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε3: Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Μ2: Καθαρισμός 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Κατανόηση της σημασίας της απολύμανσης των χώρων της κουζίνας.  

− Κατανόηση της σημασίας της διαχείρισης απορριμμάτων. 

− Εκμάθηση των γενικών προτύπων του χώρου λάντζας στην κουζίνα. 

− Αποθήκευση υλικών στον χώρο λάντζας της κουζίνας.  

− Οργάνωση θαλάμων, ψυγείων και καταψυκτών.  

− Αναγνώριση της σημασίας του καθαρισμού μιας κουζίνας.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: οι εκπαιδευόμενοι ανά ζευγάρια πρέπει να 

επιλέξουν ένα από τα θέματα (απορρίμματα, χώρος λάντζας κουζίνας, ψυγείο 

κ.λπ.) και να παρουσιάσουν μια επεξηγηματική εργασία για αυτό το θέμα 

στους συναδέλφους τους. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε3: Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Μ3: Λίστα ελέγχου 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Προσδιορισμός των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

− Λίστα ελέγχου 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Πραγματοποίηση επίσκεψης σε κουζίνα ξενοδοχειακής μονάδας και έλεγχος 

εάν πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, με 

τη βοήθεια μιας προκαθορισμένης λίστας ελέγχου 

Διάρκεια 2 ώρες 

 



23 

 

Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε3: Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 

Μ4: Πρόληψη Ατυχημάτων 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση όλων των πηγών πυρκαγιάς στην κουζίνα. 

− Εκμάθηση του πώς να αποτρέψετε τις πυρκαγιές στην κουζίνα. 

− Εντοπισμός τρόπων πρόληψης ατυχημάτων στην κουζίνα. 

− Αναγνώριση της σημασίας των Πρώτων Βοηθειών.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε3. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε4: Παρασκευή σούπας, ζωμών και Consommés 

Μ1: Σούπες και Consommés 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση όλων των ειδών σούπας. 

− Προσδιορισμός των βασικών συστατικών μιας σούπας. 

− Εκμάθηση της έννοιας του consommé. 

− Εκμάθηση του πώς να ετοιμάζετε consommé. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε4: Παρασκευή σούπας, ζωμού και Consommés 

Μ2: Ζωμοί 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Κατονομασία των ειδών ζωμού. 

− Εκμάθηση της διαδικασίας κατεβάσματος ενός ζωμού. 

− Διάκριση των διαφόρων ειδών Ζωμού (κρέας, ψάρι, λαχανικά). 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε4. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε5: Προετοιμασία πιάτων με κρέας 

 Μ1: Μοσχαρίσιο κρέας 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

−  Προσδιορισμός των διαφορετικών τεχνικών κοπής μοσχαρίσιου κρέατος.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή δραστηριότητας: Μέσω της εικόνας του ζώου, ο εκπαιδευόμενος 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τουλάχιστον τρία μέρη της αγελάδας.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε5: Προετοιμασία πιάτων με κρέας 

Μ2: Χοιρινό κρέας 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών τεχνικών κοπής χοιρινού κρέατος.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή δραστηριότητας: Μέσω της εικόνας του ζώου, ο εκπαιδευόμενος 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τουλάχιστον τρία μέρη του χοίρου.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε5: Προετοιμασία πιάτων με κρέας 

Μ3: Κοτόπουλο 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών τεχνικών κοπής κοτόπουλου.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή δραστηριότητας: Μέσω της εικόνας του ζώου, ο εκπαιδευόμενος 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τουλάχιστον τρία μέρη του 

κοτόπουλου. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε5. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε6: Προετοιμασία πιάτων με ψάρι 

 Μ1: Ψάρια 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών τεχνικών κοπής ψαριών. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή δραστηριότητας: Μέσω της εικόνας του ζώου, ο εκπαιδευόμενος 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τουλάχιστον τρία μέρη του ψαριού.  

Διάρκεια 2 ώρες 

 



30 

 

Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε6: Προετοιμασία πιάτων με ψάρι 

Μ2: Φιλέτα ψαριού 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση του πώς να προετοιμάσετε ένα φιλέτο ψαριού  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή δραστηριότητας: Μέσω της εικόνας του ζώου, ο εκπαιδευόμενος 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τουλάχιστον τρία μέρη του ψαριού.  

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε6. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε7: Προετοιμασία λαχανικών 

 Μ1: Κοπές λαχανικών 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των εργαλείων κοπής λαχανικών.  

− Προσδιορισμός των διαφορετικών τεχνικών κοπής λαχανικών.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή δραστηριότητας: οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τις κοπές των λαχανικών μέσω αντιπροσωπευτικών εικόνων.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε7: Προετοιμασία λαχανικών 

 Μ2: Κοπές πατάτας 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών τεχνικών κοπής πατάτας 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή δραστηριότητας: οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τις κοπές της πατάτας μέσω αντιπροσωπευτικών εικόνων.  

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε7. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε8: Προετοιμασία επιδορπίων 

Μ1: Προσωπικό Ζαχαροπλαστείου 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Κατανόηση της ιεραρχικής οργάνωσης εργασίας ενός ζαχαροπλαστείου. 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών ρόλων του προσωπικού ζαχαροπλαστείου.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων: Προσομοίωση των διαφορετικών ρόλων του 

προσωπικού της κουζίνας. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε8: Προετοιμασία επιδορπίων 

Μ2: Σκεύη 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των απαραίτητων σκευών για την παρασκευή γλυκών. 

− Εντοπισμός των απαιτούμενων σκευών για την παρασκευή γλυκών.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: επίδειξη διαφορετικών εργαλείων και 

εξοπλισμού (πραγματικά αντικείμενα ή εικόνες) και ταυτοποίησή τους. 

Διάρκεια 1 ώρα 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε8: Προετοιμασία επιδορπίων 

Μ3: Σοκολάτα και Ζάχαρη 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των διαφορετικών ειδών σοκολάτας. 

− Διάκριση των διαφορετικών ειδών σοκολάτας. 

− Εκμάθηση των διαφορετικών ειδών ζάχαρης. 

− Διάκριση των διαφορετικών ειδών ζάχαρης. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: οι εκπαιδευόμενοι έχουν δεμένα τα μάτια, 

μετά πρέπει να δοκιμάσουν τρεις ποιότητες σοκολάτας (μαύρη, γάλακτος και 

λευκή) και να είναι σε θέση να τις διακρίνουν μέσω της γεύσης. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: οι εκπαιδευόμενοι έχουν δεμένα τα μάτια, στη 

συνέχεια πρέπει να αγγίξουν τρία είδη ζάχαρης (σε σκόνη, σε κόκκους και 

μελάσα) και να είναι σε θέση να τα διακρίνουν μέσω της αφής.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε8: Προετοιμασία επιδορπίων 

Μ4: Αυγά και Γαλακτοκομικά Προϊόντα 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Διάκριση των κατηγοριών αυγών 

− Αναγνώριση των διαφορετικών ειδών αυγών  

− Εκμάθηση των διαφορετικών γαλακτοκομικών προϊόντων 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών γαλακτοκομικών προϊόντων  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: παρουσιάζονται στους εκπαιδευόμενους 

διαφορετικά είδη αυγών (ορτύκια, κότας, χήνας, πάπιας και φασιανού)  και 

πρέπει να τα αντιστοιχήσουν με την εικόνα του σωστού ζώου. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: παρουσιάζονται γαλακτοκομικά προϊόντα 

(γάλα, συμπυκνωμένο γάλα, γάλα σε σκόνη), οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

ταιριάζουν με τα ονόματα. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε8: Προετοιμασία επιδορπίων 

Μ5: Παραδείγματα επιδορπίων 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών του γλυκού του κουταλιού. 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών της πίτας. 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών της τούρτας. 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών της τάρτας. 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών του semifreddo/cheesecake. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: ανάμεσα στα είδη γλυκών που μελετήθηκαν 

(γλυκό κουταλιού, πίτα, τούρτα, τάρτα, semifreddo), ο εκπαιδευόμενος πρέπει 

να επιλέξει ένα, να επιλέξει τα υλικά και να δημιουργήσει τη δική του συνταγή.  

Διάρκεια 4 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε8: Προετοιμασία επιδορπίων 

Μ6: Παραδείγματα επιδορπίων 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών του παρφέ. 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών της κρέπας. 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών του σουφλέ. 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών του παγωτού. 

− Εκμάθηση των χαρακτηριστικών της πουτίγκας. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: ανάμεσα στα είδη γλυκών που μελετήθηκαν 

(parfait, κρέπα, souffle, παγωτό και πουτίγκα), ο εκπαιδευόμενος πρέπει να 

επιλέξει ένα, να επιλέξει τα υλικά και να δημιουργήσει τη δική του συνταγή. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε8. 

Διάρκεια 4 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε9: Γλωσσάρι  

Μ1: Έννοιες 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των εννοιών της μαγειρικής. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιλέξουν τρεις 

από τις έννοιες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο και να καταφύγουν σε 

βίντεο, προκειμένου να προσπαθήσουν να επεξηγήσουν το νόημά τους. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε9: Γλωσσάρι 

Μ2: Έννοιες 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των εννοιών της μαγειρικής. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιλέξουν τρεις 

από τις έννοιες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο και να καταφύγουν σε 

βίντεο, προκειμένου να προσπαθήσουν να επεξηγήσουν το νόημά τους. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε9. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε10: Δικαιώματα και Ευθύνες 

Μ1: Ιθαγένεια 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Κατανόηση της έννοιας της ιθαγένειας. 

− Εκμάθηση της Παγκόσμιας Διακήρυξης των  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε10: Δικαιώματα και Ευθύνες 

Μ2: Θεωρητικές Έννοιες 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εφαρμογή της έννοιας της ιθαγένειας 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

− Χαρτί σκηνικού 

− Χρώματα 

− Βούρτσες 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες πρέπει να είναι 

σε θέση να δημιουργήσουν ένα πάνελ που αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε10: Δικαιώματα και Ευθύνες 

Μ3: Εργοδότης και Υπάλληλος 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

− Εκμάθηση των καθοκόντων των εργαζομένων. 

− Εκμάθηση των ευθυνών των εργοδοτών. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε10.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε11: Ενεργή Αναζήτηση Εργασίας 

Μ1: Εισαγωγικό Μάθημα 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Αναγνώριση της σημασίας της ενεργούς αναζήτησης εργασίας 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αναζητήσουν για 

μια αγγελία εργασίας. 

Διάρκεια 1 ώρα 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε11: Ενεργή Αναζήτηση Εργασίας 

Μ2: Συνοδευτική Επιστολή 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση του τι είναι συνοδευτική επιστολή. 

− Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

−  Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: λαμβάνοντας υπόψη την αγγελία εργασίας που 

επιλέχθηκε στο προηγούμενο μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει τώρα να 

γράψουν μια συνοδευτική επιστολή. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε11: Ενεργή Αναζήτηση Εργασίας 

 Μ3: Βιογραφικό σημείωμα 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση του περιεχομένου ενός βιογραφικού σημειώματος. 

− Προσδιορισμός των διαφορετικών τύπων βιογραφικού. 

− Δημιουργία ενός βιογραφικού. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

− Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας: κάνοντας χρήση των όσων έμαθαν, οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε11: Ενεργή Αναζήτηση Εργασίας 

 Μ4: Συνέντευξη 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Εκμάθηση των συμπεριφορών που πρέπει να υιοθετήσει ο εκπαιδευόμενος 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για δουλειά.  

− Εκμάθηση των συμπεριφορών που πρέπει να αποφύγει ο εκπαιδευόμενος 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για δουλειά.  

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

− Εκθετική μέθοδος μέσω παρουσίασης PowerPoint. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, όπου είναι σκόπιμο ή απαραίτητο. 

Διάρκεια 2 ώρες 
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Ενότητα και 

Μάθημα  

Ε11: Ενεργή Αναζήτηση Εργασίας 

Μ4: Προσομοίωση Συνέντευξης 

Εκπαιδευτικοί 

Στόχοι 

− Διεξαγωγή συνέντευξης εργασίας. 

Μέθοδοι − Μέθοδος ενεργούς συμμετοχής. 

− Εκδηλωτική μέθοδος. 

Εκπαιδευτικοί 

Πόροι 

− Υπολογιστής 

− Internet 

− Προτζέκτορας 

− Έδρα και καρέκλα για τον εκπαιδευτή  

− Γραφεία και καρέκλες για τους εκπαιδευόμενους  

− Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, γόμες, στυλό) 

Δραστηριότητες 

Εκπαιδευόμενων 

− Δραστηριότητα ρόλων παιχνιδιού: προσομοίωση μιας συνέντευξης εργασίας 

για την προηγουμένως επιλεγμένη αγγελία εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μαθημένες συμπεριφορές. 

Αξιολόγηση − Διεξαγωγή αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών για την Ε11.  

Διάρκεια 2 ώρες 
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ΜΕΡΟΣ 2 Επαγγελματική Κατάρτιση Βοηθού Μάγειρα 
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Εισαγωγή 

 

Αρχικά, η διατροφή του ανθρώπου βασιζόταν σε ό,τι βρίσκονταν στα χωράφια και όλα τρώγονταν 

στην ωμή φυσική τους κατάσταση. Με την ανακάλυψη της φωτιάς και όταν έφερε το φαγητό κοντά 

στη φωτιά, ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι έγινε πιο νόστιμο και λιγότερο σκληρό. Και κάπως 

έτσι γεννήθηκε η κουζίνα και η ανάγκη για σκεύη. Τα σκεύη αυτά κατασκευάζονταν από κόκαλα, 

αγγεία, πέτρα και ορείχαλκο. 

 

           

Η ΚΟΥΖΙΝΑ – Ονομασία που δίνεται στο μέρος όπου μαγειρεύονται οι γαστρονομικές λιχουδιές. 

Η μαγειρική αποτελεί μια αρχαία τέχνη. Ο πρώτος μάγειρας ήταν ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος 

έφερε ένα κομμάτι κρέας κοντά στις φλόγες της φωτιάς που χρησιμοποιούσε για να ζεσταθεί και 

συνειδητοποίησε ότι το κρέας γινόταν πιο νόστιμο και πιο εύκολο να μασηθεί όταν ζεσταίνονταν με 

αυτόν τον τρόπο. Από εκείνη τη στιγμή, η κουζίνα γεννήθηκε και συνέχισε να εξελίσσεται χάρη σε 

άλλες ανακαλύψεις. 

Ένας ευρηματικός άντρας βρίσκει τον τρόπο να ζεστάνει νερό μέσα σε μια πέτρα, την οποία 

σκάλισε στο κέντρο, δίνοντάς της σχήμα τηγανιού. Αργότερα, αυτό το πρωτόγονο τηγάνι που βράζει 
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θα το ξεπεράσει το πήλινο δοχείο. Η σούβλα και η κατσαρόλα, αν και υποτυπώδη, επιτρέπουν στον 

άνθρωπο να κάνει μαγειρικές παρασκευές .  

Δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω στη λεπτομερή μελέτη των εγγράφων που μας έδωσε η προϊστορία 

σχετικά με την προέλευση των κουζινών, που δεν είναι τίποτα άλλο από θραύσματα αγγείων, σκεύη 

από σιλεξό, μπρούτζο, οστά ζώων, ίχνη πόλεων λιμνών κ.λπ.,… Ας εξετάσουμε ποιες ήταν οι 

κουζίνες κατά τον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό.  

Κουζίνα στην Αρχαία Ελλάδα 

Στις κουζίνες των πλουσίων σπιτιών εκείνης της εποχής υπήρχε μια ιεραρχική δομή υπηρετών, ο 

καθένας με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες. Έτσι, ένας από τους υπηρέτες ονόματι ΟΨΩΝΕΣ 

είχε την αρμοδιότητα να κάνει τις αγορές. Ένας άλλος υπηρέτης που λεγόταν ΟΠΣΑΡΤΥΤΕΣ ήταν 

υπεύθυνος για το άναμμα της φωτιάς και τη διατήρησή της, ακόμη και για την προετοιμασία 

μερικών από τα πιο συνηθισμένα πιάτα. Μια γυναίκα ονόματι ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ φρόντιζε για την 

παρασκευή των γλυκών και άλλων καλουδιών. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στη Ρώμη, όπου 

απαγορευόταν η είσοδος στις κουζίνες στις γυναίκες, στην Ελλάδα είχαν πλήρη πρόσβαση και ήταν 

υπεύθυνες για ορισμένες εργασίες. 

 

 

Τα ελληνικά μαγειρικά σκεύη ήταν ακόμα υποτυπώδη, αλλά όχι τόσο όσο αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν στους πρώτους αιώνες της ιστορίας. Η κατασκευή μαγειρικών σκευών 

εξελίχθηκε γρήγορα. Κατασκεύαζαν ακόμη και πολύ τυποποιημένα αντικείμενα, όπως σκεύη 

μαγειρικής, κατσαρόλες, τηγάνια,  ψησταριές, που συχνά κατασκευάζονταν από πολύτιμα μέταλλα, 

όπως ασήμι ή χρυσός, και στολίζονταν υπέροχα. Μερικά από αυτά τα πολυτελή σκεύη και 

συσκευές που χρησιμοποιούνται στις αρχαίες κουζίνες διατηρούνται στο Μουσείο του Λούβρου 

(Παρίσι).  
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Διεθνής Κουζίνα 

Μπορούμε να την ορίσουμε ως την τέχνη του μαγειρέματος φαγητού ακολουθώντας κλασικές 

μεθόδους και κανόνες στην παρασκευή των διαφόρων πιάτων, σύμφωνα με συγκεντρωμένες 

συνταγές, κυρίως στη γαλλική κουζίνα, που ορίζουν τις βάσεις της. 

Όπως υποδηλώνει η λέξη, αναφέρεται σε εδέσματα και πιάτα από τις διάφορες χώρες της Γης, που 

για την εκτίμηση και την αποδοχή τους έγιναν διεθνώς γνωστά και αντιπροσωπεύουν την κουζίνα 

αυτών των χωρών. 

 

Για παράδειγμα: 

 

Ινδικό Κοτόπουλο Κάρι 

 

Γαλλικό Κουνέλι Στιφάδο 

 

Βραζιλιάνικο Feijoada 

 

Ούγκρικο Goulash 
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Εθνική Κουζίνα 

Μπορούμε να την ορίσουμε ως ένα σύνολο πιάτων και λιχουδιών που είναι αντιπροσωπευτικά μιας 

χώρας και, επομένως, ενσωματώνουν το όνομα της χώρας στο ίδιο το πιάτο. 

Για παράδειγμα: 

− Ένα πιάτο στην Πορτογαλία, ή που προέρχεται από την Πορτογαλία, θα ονομαστεί Πορτογαλική 

Εθνική Κουζίνα 

− Ένα πιάτο στην Ισπανία, ή που προέρχεται από την Ισπανία, θα ονομαστεί Ισπανική Εθνική 

Κουζίνα. 

Τοπική Κουζίνα 

Το κύριο χαρακτηριστικό της Τοπικής Κουζίνας είναι ότι δεν ακολουθεί τους κανόνες της κλασικής 

κουζίνας. Με άλλα λόγια, οι συνταγές ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή και η προετοιμασία του 

πιάτου βασίζεται στη διαθεσιμότητα τροφής κάθε περιοχής, είτε στη γεωργία, στο κυνήγι ή στην 

αλιεία. 

 

 

Τηγανητές σουπιές  - Πορτογαλία 

 

Pargo a la roteña - Ισπανία 
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1.Προσωπική Υγιεινή και Ασφάλεια 

Υγεία 

 

Για να διατηρήσουμε την υγεία μας, είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε ένα καθαρό σώμα, να 

αποκτήσουμε καλές συνήθειες και να διατηρήσουμε μια υγιή ψυχική στάση. 

Τα άτομα που χειρίζονται τρόφιμα πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη ιατρική εξέταση στην αρχή 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά ή όπου 

δικαιολογείται. 

Ο χειριστής τροφίμων πρέπει να γνωρίζει την ύπαρξη ορισμένων ασθενειών που μεταδίδονται 

μέσω διασταυρούμενων μολυσμένων τροφίμων, όπως τροφικές δηλητηριάσεις. 

Ορισμένες καταστάσεις μπορεί να δικαιολογούν την προσωρινή απομόνωση των χειριστών 

τροφίμων: 

− Πόνοι στην κοιλιά, διάρροια, πυρετός, ναυτία και έμετος, 

− Στηθάγχη, βήχας ή καταρροή, 

− Φλεγμονώδεις διεργασίες του στόματος, των ματιών και των αυτιών, 

− Δερματικές βλάβες, όπως εξανθήματα, δοθιήνες, μολυσμένα τραύματα. 
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Κύρια πρότυπα υγιεινής για το προσωπικό της κουζίνας:  

Πριν την υπηρεσία: 

− Υγιεινή σώματος – μπάνιο ή ντους 

− Υγιεινή στόματος και δοντιών 

− Καθαρισμός και κοπή νυχιών 

− Ξύρισμα 

− Σωστά τακτοποιημένα μαλλιά 

− Πλύσιμο των χεριών 

 

 

Τα χέρια είναι μια σημαντική πηγή μόλυνσης των τροφίμων. 

Πρέπει να είναι πάντα καθαρά. Τα νύχια πρέπει να είναι κοντά και 

κατά προτίμηση χωρίς βερνίκι νυχιών. 
 

Τραχιά χέρια, σχισμές, κοψίματα ή πληγές μπορεί να μεταφέρουν 

μικροοργανισμούς και μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τους 

καταναλωτές εάν δεν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις. 
 

Εάν φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τρόφιμα, αυτά θα πρέπει να 

φυλάσσονται βάσει των συνθηκών υγιεινής. 

 

Η υγιεινή των χεριών πρέπει να αποτελεί το πρωταρχικό σημείο 

στην εκπαίδευση για την υγιεινή των χειριστών τροφίμων 
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Προσωπικές συνήθειες που πρέπει να αποφεύγετε όταν χειρίζεστε τρόφιμα: 

− Άγγιγμα/Κόλλημα δακτύλων στο στόμα, τη μύτη, τα μάτια και 

τα αυτιά  

− Άγγιγμα των μαλλιών 

− Το να τρώτε τα νύχια σας 

− Κάπνισμα 

− Κατανάλωση φαγητού 

− Μάσημα τσίχλας  

− Το να βάζετε τα χέρια στις τσέπες  

− Χειρισμός χρημάτων, εφημερίδων κ.λπ.  

− Βήχας ή φτέρνισμα 

− Δοκιμή καρυκευμάτων με τα δάχτυλά σας 
 

 

Πλύνετε τα χέρια σας:  

− Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε εργασία  

− Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων της τουαλέτας  

− Αφού αγγίξετε τα μαλλιά, τη μύτη ή οποιοδήποτε 

μέρος του σώματος σας 

 

 

 

 

 

Γενικά, κάθε φορά που χειρίζεστε τα σκεύη σε κακές 

συνθήκες υγιεινής, πλύνετε αμέσως τα χέρια σας! 
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Πώς να πλύνετε τα χέρια σας:  

 

1ο βήμα Βρέξτε τα χέρια σας 

 

2ο βήμα Σαπουνίστε τα καλά, κατά προτίμηση χρησιμοποιήστε 

υγρό σαπούνι 

 

3ο βήμα Βουρτσίστε τα νύχια σας με τη δική σας βούρτσα 

 

4ο βήμα Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε το 

σαπούνι 

 

5ο βήμα Στεγνώστε τα χέρια σας, κατά προτίμηση 

χρησιμοποιήστε χαρτοπετσέτες ή στεγνωτήρα χεριών 

 

 

 

 

 

Τα άτομα που χειρίζονται τρόφιμα πρέπει να διατηρούν 

υψηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής και καλές συνήθειες 

υγιεινής καθ' όλη την περίοδο εργασίας. 
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Ένδυση 

Ο χειριστής τροφίμων πρέπει να ξεκινά την εργάσιμη ημέρα του με ένα καθαρό και τακτοποιημένο 

προστατευτικό ρουχισμό/στολή και πρέπει να διασφαλίζει ότι θα παραμείνει έτσι για όσο το 

δυνατόν περισσότερο, καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.  

  

 

 

Τα ρούχα πρέπει να είναι άνετα και κατάλληλα για την εργασία:  

 

Προστατέψτε σωστά τα μαλλιά με καπέλο ή Toque 

 

Μη φοράτε ρολόγια χειρός, δαχτυλίδια ή βραχιόλια 

 

Φοράτε κατάλληλα υποδήματα για την εργασία 
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Στολές Κουζίνας: Σύνθεση και Φροντίδα 

− Η στολή του σεφ αποτελείται από: 

− Σκούφο 

− Σακάκι (κατά προτίμηση λευκό) 

− Ποδιά (κατά προτίμηση λευκή) 

− Παντελόνι 

− Ορθοπεδικά σαμπό 

 

 

  

 

 

 

Σκούφο 

Σακάκι  

Παντελόνι 

Σαμπό 

Ποδιά 
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Σκούφος 

 

Ο θρύλος λέει ότι ο μεγάλος σεφ Gréme ήταν ο πρώτος που είχε την 

ιδέα να αντικαταστήσει το άκομψο βαμβακερό καπέλο που 

φορούσαν οι πρόγονοί του με το άψογα σιδερωμένο και σωστά 

χρησιμοποιημένο λευκό σκούφο. 

Σακάκι 

 

Όσο για το σακάκι, συμφωνούμε ότι ακολουθεί ένα κλασικό μοντέλο. 

Είναι πάντα λευκό, όχι μόνο επειδή το λευκό είναι το χρώμα που 

κάνει μεγαλύτερη αίσθηση, αν και δείχνει τη βρωμιά περισσότερο 

από τα άλλα, αλλά και επειδή το λευκό είναι αντανακλαστικό, 

απωθώντας τη θερμότητα στην οποία εκτίθενται οι μάγειρες. 

Ποδιά 

 

Η ποδιά, επίσης λευκή για τον ίδιο λόγο, και φτάνει συνήθως στο 

μισό μήκος του ποδιού, ακριβώς πάνω από το γόνατο. 

Παντελόνι 

 

Το παντελόνι είναι συνήθως κατασκευασμένο από βαμβάκι, για 

διευκόλυνση του πλυσίματος, παραδοσιακά σε χρώμα γκρίζο-μπλε- 

καρό. 

Σαμπό 
 

Σχετικά με τα υποδήματα, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τα σαμπό με 

σκληρή σόλα είναι πιο κατάλληλα για το επάγγελμα. Το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα αυτού τους είδος υποδήματος είναι ότι αποφεύγει τα 

εγκαύματα και την υγρασία, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία 

από τα συνηθισμένα παπούτσια, τα οποία προτείνονται λιγότερο. 
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2.Οργάνωση και Διαχείριση Κουζίνας 

Δεδομένου ότι η κουζίνα είναι η καρδιά του κλάδου της εστίασης, πρέπει να είναι καλά δομημένη 

και να ακολουθεί ένα σωστό λειτουργικό σχήμα: 

− Θα πρέπει να έχει καλούς χώρους εργασίας, επιτρέποντας στους επαγγελματίες της κουζίνας να 

εκτελούν τις εργασίες τους αποτελεσματικά και χωρίς περιορισμούς.  

− Θα πρέπει να είναι ευάερη, όχι μόνο λόγω  θεμάτων που σχετίζονται με την υγιεινή, αλλά και για 

να αποφεύγεται η συγκέντρωση καπνών και μυρωδιών → για το σκοπό αυτό, οι σημερινές 

κουζίνες είναι εξοπλισμένες με συστήματα εξαγωγής καπνού, ζεστού αέρα και απορροφητήρα 

μυρωδιάς και χρησιμοποιούν σύστημα φιλτραρίσματος καπνού για να μην διαπεράσει το λίπος.  

− Το δάπεδο πρέπει να είναι ανθεκτικό, ώστε να αντέχει το βάρος του εξοπλισμού της κουζίνας.  

− Το κάλυμμα δαπέδου πρέπει να είναι ανθεκτικό και κατά προτίμηση τραχύ για να αποφεύγονται οι 

ολισθηρές επιφάνειες. 

− Το δάπεδο πρέπει να έχει μια μικρή κλίση, για να διευκολύνεται η αποστράγγιση του νερού που 

χύνεται. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εγκατασταθούν πλέγματα αποχέτευσης στις στρατηγικές 

περιοχές. 

− Θα πρέπει να εγκατασταθεί καλός, πλούσιος φωτισμός, αποφεύγοντας το φως που μπορεί να 

προκαλέσει κόπωση και να προσαρμόζεται στο χρώμα των δικτύων.  

 

 

Για να είναι λειτουργική, η κουζίνα μιας ξενοδοχειακής μονάδας πρέπει να έχει έκταση όχι 

μικρότερη από τα ¾ της περιοχής του εστιατορίου. Θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο 

κοντά σε αυτό, επιτρέποντας τη ροή των προετοιμασμένων πιάτων από την κουζίνα προς το 

εστιατόριο και διασφαλίζοντας ότι τα γεύματα φτάνουν στο τραπέζι των πελατών όσο είναι ακόμα 

ζεστά. 
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Η περιοχή hot block πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της ζεστής ζώνης της κουζίνας, επιτρέποντας 

στους εργαζόμενους να μετακινούνται και να κυκλοφορούν εύκολα. Το Bain-marie και οι φριτέζες 

πρέπει να εγκατασταθούν στο επάνω μέρος του hot block, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τροχό 

παραγγελίας, για να διευκολυνθεί η διαδικασία σερβιρίσματος. 

Η κρύα ζώνη της κουζίνας θα πρέπει να είναι ξεχωριστή από την ζεστή ζώνη, για να 

αποφευχθούν διαφορές στη θερμοκρασία. Η ζώνη κοπής και προετοιμασίας κρύου φαγητού θα 

πρέπει να βρίσκεται μακριά από το εστιατόριο, για να αποτρέπονται και να απομονώνονται στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό οι θόρυβοι που προκαλούνται από αυτόν τον τομέα, αποφεύγοντας 

επομένως την ενόχληση των πελατών κατά τη διάρκεια των γευμάτων τους. 

Η μπαταρία και τα μαγειρικά σκεύη στο χώρο πλυσίματος θα πρέπει επίσης να βρίσκονται 

όσο το δυνατόν πιο μακριά από το εστιατόριο, για να αποτρέπονται και να απομονώνονται στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό οι θόρυβοι που προκαλούνται από αυτόν τον τομέα, αποφεύγοντας 

επομένως την ενόχληση των πελατών κατά τη διάρκεια των γευμάτων τους. 

 

 

 

Εξοπλισμός Κουζίνας 

Μπορούμε να ταξινομήσουμε τον εξοπλισμό κουζίνας στις ακόλουθες ομάδες: 

− Κινητός εξοπλισμός κουζίνας. 

− Εξοπλισμός παρασκευής. 
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− Μαγειρικός εξοπλισμός. 

− Εξοπλισμός ψύξης. 

− Εξοπλισμός πλυσίματος. 

− Μπαταρία κουζίνας (σκεύη μαγειρικής και σκεύη σερβιρίσματος). 

 

Ο εξοπλισμός της κουζίνας είναι ποικίλος. Ωστόσο, υπάρχει κάποιος απαραίτητος εξοπλισμός: 

Χώρος αποθήκευσης 

 

− Ράφια αεριζόμενα και που πλένονται εύκολα.  

− Ξεχωριστοί ψυκτικοί θάλαμοι για κρέας, ψάρια, λαχανικά και 

πρασινάδες/χόρτα και άλλος για γαλακτοκομικά προϊόντα και 

αυγά. 

Ζώνη προετοιμασίας 

 

− Δεξαμενές πλυσίματος 

− Διαφορετικά τραπέζια εργασίας 

− Μηχανές αποφλοίωσης πατάτας 

− Μηχανές κοπής λαχανικών 

− Πριόνι οστών 

− Μηχανές κοπής ζαμπόν 

− Άλλες γενικές μηχανές για ανάμειξη, διανομή, ζύμωμα κ.λπ. 

− Συρτάρι με δίχτυ για πατάτες, κρεμμύδια κτλ.  

Περιοχή μαγειρέματος 

 

− Φούρνος με καυστήρες αερίου ή ηλεκτρικές πλάκες, 

ηλεκτρικές φριτέζες και μηχανισμό ανατροπής (tipper). 

− Τηγάνια, bain-marie, ντουλάπια ψύξης, τραπέζια εργασίας. 

− Ράφια και σιδερένιες ράβδοι για τοποθέτηση κάρφωμα της 

μπαταρίας κουζίνας. 
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Απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του εξοπλισμού 

− Ελέγξτε εάν τα καλώδια και οι ηλεκτρικές πρίζες είναι σε καλή κατάσταση. 

− Να είστε προσεκτικοί κατά τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων για να διασφαλίσετε την ορθή 

λειτουργία του εξοπλισμού. 

− Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εισαγωγή βρώσιμων προϊόντων στα κινούμενα μέρη των 

μηχανών. 

− Μην εργάζεστε με μεγάλα και φαρδιά ρούχα που θα μπορούσαν να κολλήσουν στα κινούμενα 

μέρη του μηχανήματος. 

− Διαβάστε τις οδηγίες δίπλα σε κάθε μηχάνημα για τον τρόπο χρήσης και καθαρισμού του, καθώς 

και τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την ορθή λειτουργία του. 

 

Διαρροή αερίου και κίνδυνος έκρηξης: 

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στον εξοπλισμό αερίου, για το λόγο αυτό, τα κλειδιά ελέγχου θα πρέπει 

να είναι ανοιχτά μόνο όταν οι πιλότοι είναι αναμμένοι. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των βαλβίδων 

ασφαλείας στις συσκευές ατμού, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο έκρηξης. 

Ηλεκτροπληξία και δηλητηρίαση: 

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επομένως, αποφύγετε να συνδέετε ηλεκτρικές συσκευές των 

οποίων οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι κατεστραμμένες ή υγρές. Θα πρέπει να διενεργούνται 

περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι στις συσκευές αερίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η θερμότητα που 

εκπέμπεται από τις φλόγες προκύπτει από τον σωστό συνδυασμό αερίου/αέρα, διαφορετικά 

υπάρχει κίνδυνος επικίνδυνων και άκρως τοξικών αερίων. 
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Σκεύη κουζίνας:  

Περιλαμβάνει μια ποικιλία από πολυάριθμα διαμορφωμένα αξεσουάρ ή εργαλεία που είναι 

απαραίτητα για το χειρισμό και την επεξεργασία τροφίμων. 

Πιρούνες τεμαχίσματος/κρέατος: Χρησιμοποιούνται για το γύρισμα των 

κρεάτων κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και βοηθούν στον τεμαχισμό του 

φαγητού.  

Σπάτουλες: Υπάρχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Χρησιμοποιούνται για 

το χαλάρωση και το γύρισμα των τροφίμων σε τηγάνια ή σε άλλους δέκτες.  
 

Κουτάλια ξαφρίσματος και κουτάλες αράχνη: Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. 

Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση αφρού από ζωμούς και την αφαίρεση 

φαγητού από υγρά και γενικότερα λάδια τηγανίσματος.  

Σήτες chinois: Χρησιμοποιούνται για να στραγγίσετε σούπες, κρέμες ή σάλτσες. 

Συνήθως κατασκευάζονται από μέταλλο σε σχήμα κώνου, με λεπτό ή παχύτερο 

υφαντό πλέγμα, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση. 
 

Κόσκινα: Κατασκευασμένα από μέταλλο, πλαστικό ή ξύλο, με πλέγμα 

διαφορετικών μεγεθών, ιδανικά για κοσκίνισμα αλευριού. 
 

Σουρωτήρια: Ένα διάτρητο σουρωτήρι σε σχήμα μπολ που χρησιμοποιείται για 

να ξεπλένετε βρασμένα λαχανικά, να στραγγίζετε τα ζυμαρικά ή να πλύνετε 

λαχανικά και πρασινάδες/χόρτα. Διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και μπορεί 

να έχει μία ή δύο λαβές. 

 

Διαχωριστής αυγού: Στρογγυλό κουτάλι με σουρωτήρι ή υποδοχές. Διατηρεί 

τον κρόκο του αβγού στο κουτάλι όσο το ασπράδι στραγγίζεται.  
 

Ξύλινα/ακρυλικά κουτάλια: Διαφέρουν σε μέγεθος, ανάλογα με την 

προβλεπόμενη χρήση. Χρησιμοποιούνται για την ανάδευση φαγητού στα 

διάφορα δοχεία, καθώς και για την ανάδευση μαγειρευτών και 

σιγοβρασμένων πιάτων. 
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Κουτάλες: Χρησιμοποιούνται για τη λήψη μερίδων φαγητού ή για το 

σερβίρισμα φαγητών, όπως σάλτσες και/ή σούπες. Είναι κατασκευασμένα σε 

πολλά σχήματα και μεγέθη για να ταιριάζουν καλύτερα στις επιθυμητές 

λειτουργίες. 
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Μαχαίρι σεφ ή μαχαίρι κουζίνας: 

Ένας μάγειρας πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα καλό σετ μαχαιριών για να εκτελέσει 

οποιαδήποτε εργασία κοπής. Τα μαχαίρια πρέπει να διατηρούνται αιχμηρά και να φυλάσσονται σε 

ξύλινους κύβους αποθήκευσης, ώστε διατηρούν την άκρη τους αιχμηρή. 

 

 

Μπαλτάς 

 

Μαχαίρι τυριού 

 
Μαχαίρι ψαριού 

 

Μαχαίρι για στρείδια 

 

Μαχαίρι κρέατος / 

καμπυλωτό μαχαίρι 

 

Μαχαίρι αφαίρεσης 

οστών 

 

Serrated knife 

 

Ακονιστήρι μαχαιριού 

(ράβδος) 

 

Συμβουλές ασφάλειας κατά τη χρήση μαχαιριών:  

− Μαζεύετε πάντα τα μαχαίρια και τα εργαλεία κοπής κρατώντας τα από τη λαβή, αποφεύγοντας 

έτσι ατυχήματα. 

− Μην αφήνετε τα μαχαίρια σας απλωμένα γύρω από άλλα σκεύη ή καλυμμένα με φαγητό. 

− Δώστε μαχαίρια και εργαλεία κοπής σε κάποιον κρατώντας τα από τη λαβή, για να διασφαλίσετε 

ότι το άτομο παραλαμβάνει με ασφάλεια το εκάστοτε εργαλείο. 
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− Μετά τη χρήση, πλύνετε τα μαχαίρια χωριστά από τα άλλα σκεύη, σε διάλυμα απολύμανσης, για 

να αποφύγετε ατυχήματα κατά τη διαδικασία πλύσης.
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Ρόλοι Προσωπικού Κουζίνας 

Εντός των επιμέρους κατηγοριών, οι επαγγελματίες πρέπει να διαθέτουν πνεύμα αυτοθυσίας, 

αλληλοβοήθειας και κατανόησης, τηρώντας πάντα τα πρότυπα υγιεινής και τα ανατιθέμενα 

χρονοδιαγράμματα εργασίας. 

Όσοι καταλαμβάνουν θέσεις μικρότερης ευθύνης πρέπει να σέβονται τους άμεσους ανώτερούς 

τους, ακολουθώντας τις οδηγίες, καθώς μόνο έτσι θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την 

επαγγελματική τους κατάρτιση – με συνέπεια και εξελικτικό τρόπο. 

 

«Πρέπει να ξέρεις να υπακούς για να ξέρεις να διατάζεις» 

Και όχι μόνο… 

Είναι, επίσης, απαραίτητο να σεβόμαστε και να συγχωρούμε! 

 

Ο υποψήφιος Μάγειρας πρέπει:  

− Να έχει κάποια σωματική δύναμη (εργάζεται όρθιος και με επιταχυνόμενο ρυθμό εργασίας) 

− Να έχει επαρκή εμπειρία στο σέρβις στο κλάδο της εστίασης 

− Να είναι ευγενικός με όλους (πελάτες, συναδέλφους, προϊσταμένους και συναδέλφους από άλλα 

τμήματα) 

− Να έχει καλή μνήμη (να θυμάται ονόματα) 

− Να διαθέτει αυτοπειθαρχία 

− Να είναι υπεύθυνος 
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Επικεφαλής σεφ / αρχιμάγειρας (Head Chef): 

− Διαχειρίζεται, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις λειτουργίες της κουζίνας, σε εστιατόρια, 

ξενοδοχεία και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. 

− Αναπτύσσει και συμβάλλει στο σχεδιασμό των μενού του εστιατορίου. 

− Δίνει οδηγίες στο προσωπικό της κουζίνας για την προετοιμασία των πιάτων, τα είδη γαρνιτούρας 

και τις ποσότητες που θα σερβιριστούν. 

− Δημιουργεί συνταγές και ετοιμάζει γαστρονομικές σπεσιαλιτέ.  

− Παρακολουθεί την πρόοδο των μαγείρων, διασφαλίζοντας ότι τα πιάτα είναι τέλεια και σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. 

− Επιβλέπει την παραλαβή των πιάτων, διασφαλίζοντας ότι ταιριάζουν με τις παραγγελίες και ότι 

είναι τέλεια από όλες τις απόψεις. 

− Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των μενού του προσωπικού και για την υποδειγματική 

παρασκευή των πιάτων, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο.  

− Ελέγχει την ποσότητα και την ποιότητα των αγαθών που παραδίδονται από τους προμηθευτές 

ή/και αγοράζει προμήθειες σύμφωνα με το σύστημα αγορών της εταιρείας. Ελέγχει την ποσότητα 

και την ποιότητα των προϊόντων που παραδίδονται από άλλα τμήματα, διασφαλίζοντας ότι η 

ποιότητα των προϊόντων ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.  

− Υπολογίζει έγκαιρα και αποτελεσματικά το κόστος του φαγητού (άμεσο ή έμμεσο), λαμβάνοντας 

υπόψη την αξία όλων των μερίδων. 

− Επεξεργάζεται τα υπομνήματα, τις απογραφές και τις αναφορές που αφορούν στο τμήμα του και 

διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό που του διατίθεται.  

− Συνεργάζεται στην απόκτηση εξοπλισμού και σκευών, καθώς και στην χρήση και συντήρησή τους. 

− Διαχειρίζεται και διατηρεί την τάξη και την αυστηρή πειθαρχία στο χώρο εργασίας, ενθαρρύνοντας 

τις καλές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού της κουζίνας και των άλλων τμημάτων.  
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Sous Chef/ Βοηθός αρχιμάγειρα :  

− Βοηθά απευθείας τον επικεφαλής σεφ. 

− Αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλή Σεφ / Αρχιμάγειρα 

(Head Chef) σε περίπτωση απουσίας του. 

 

Rôtisseur (Roast Chef):  

− Ειδικεύεται στο ψήσιμο κρεάτων. 

− Ειδικεύεται στο ψήσιμο και το τηγάνισμα. 

− Ετοιμάζει και μαγειρεύει όλες τις πατάτες που 

προορίζονται να τηγανιστούν.  

Entremetier (Vegetable Chef) / Μάγειρας Λαχανικών: 

− Ετοιμάζει και μαγειρεύει όλα τα πιάτα λαχανικών, εκτός 

από τα τηγανητά. 

− Μαγειρεύει όλα τα πιάτα με αυγά. 

− Μαγειρεύει όλα τα ιταλικά πιάτα ζυμαρικών. 

− Μαγειρεύει σούπες και ζωμούς (στις μεγάλες κουζίνες 

είναι υπεύθυνος για τις σούπες είναι ο Potager) 

 

Poissonnier (Fish Chef) / Σεφ για ετοιμασία ψαριών: 

− Μαγειρεύει όλα τα πιάτα ψαριού, εκτός από τα 

τηγανητά και τα ψητά. 

− Μαγειρεύει όλες τις σάλτσες ψαριών και το “fumet”. 

− Μαγειρεύει πατάτες αγγλικού στιλ. 

− Σε μικρότερες εγκαταστάσεις βρίσκεται κοντά στο 

«Entremetier» (Μάγειρα Λαχανικών). 

 

Saucier (Sauce Chef) / Σεφ για σοτάρισμα: 

− Μαγειρεύει τους ζωμούς κρέατος και σάλτσες. 

− Μαγειρεύει όλα τα μαγειρευτά και σοταρισμένα κρέατα 

και πουλερικά. 

− Μαγειρεύει κρέας κυνηγιού, εκτός από το ψητό ή το 

ψητό. 

− Σε μικρότερες εγκαταστάσεις, αυτή τη θέση κατέχει ο 
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δεύτερος επικεφαλής σεφ. 
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Garde-Manger (Pantry Chef) / Σεφ για κρύα ορεκτικά: 

− Προετοιμάζει όλα τα είδη κρεάτων (καθαρίζει, τεμαχίζει, 

δένει). 

− Προετοιμάζει όλα τα είδη ψαριών. 

− Μαγειρεύει κρύα φαγητά, κρύες σάλτσες και ορεκτικά.  

− Μαγειρεύει και διακοσμεί τον κρύο «μπουφέ»  

− Διατηρεί το απόθεμα ντουλαπιών, σύμφωνα με τις 

ανάγκες της εγκατάστασης (στις μεγάλες εγκαταστάσεις 

αυτή η λειτουργία γίνεται από το Froid Boss). 

− Διανέμει προϊόντα διατροφής σε άλλους σταθμούς κατά 

τη διάρκεια του σέρβις, όπως αυτά έχουν παραγγελθεί 

από τον Σεφ. 

 

Family Chef: 

− Ετοιμάζει τα γεύματα του προσωπικού, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του Σεφ. 

 

Tournant (Relief Cook) / Σεφ για όλες τις δουλειές: 

− Συμπληρώνει/βοηθάει όπου χρειάζεται σε όλους τους σταθμούς, όταν οι σεφ έχουν ρεπό. 

Pastissier (Pastry Chef) / Σεφ ζαχαροπλαστικής: 

− Ετοιμάζει τα επιδόρπια της κουζίνας. 

− Ψήνει προϊόντα ως αρτοσκευάσματα, φτιάχνει παγωτά. 

− Ψήνει τούρτες εκδηλώσεων. 

− Ψήνει βοηθητικά παρασκευάσματα για αλμυρά αρτοσκευάσματα/ζύμες κουζίνας (vol-au-

vents/αρτοσκευάσματα με σφολιάτα, ταρτάκια, λουλούδια για αρτοσκευάσματα με σφολιάτα 

κ.λπ.). 

Guard Chef: 

− Εργάζεται σε ώρες εκτός ωραρίου κουζίνας.  

− Σερβίρει γεύματα που ζητούνται εκτός των κανονικών ωρών γευμάτων.  

 



77 

 

Οργανογράμματα Κουζινών Διαφορετικών Μεγεθών  

Οργανόγραμμα κουζίνας μεγάλου μεγέθους 

 

 

Οργανόγραμμα κουζίνας μεσαίου μεγέθους 
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Οργανόγραμμα κουζίνας μικρού μεγέθους 
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Διάρθρωση  μεταξύ της Κουζίνας και των Υπηρεσιών Υποστήριξης 

 

Το εστιατόριο περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών με στόχο την παροχή γευμάτων στους πελάτες 

του, υπηρεσίες που χωρίζονται στους εξής τομείς: 

− Τραπεζαρία 

− Μπαρ 

− Κουζίνα και Ζαχαροπλαστείο  

− Λάντζα 

− Καφετέρια / Κελάρι 

− Πάντρι (αποθήκη τροφίμων) / Αποθήκη 

 

Σε ξενοδοχείο μπορούμε, επίσης, να προσθέσουμε:  

− Υπηρεσία δωματίου (υπηρεσία παροχής γευμάτων στο δωμάτιο) 

− Αίθουσες συνεδριάσεων 
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Mise en Place:  

Στις κουζίνες μεγάλου μεγέθους, αυτός ο όρος αναφέρεται σε μια μαγειρική διαδικασία κατά την 

οποία τα υλικά προετοιμάζονται και οργανώνονται πριν ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος. 

Ωστόσο, είτε σε μεγάλες είτε σε μικρές κουζίνες, είναι πάντα σημαντικό να προετοιμάζετε τα 

βοηθητικά στοιχεία των πιάτων που θα μαγειρέψετε. Όταν εκτελούνται καλά, αυτές οι διαδικασίες 

κάνουν τη δουλειά ευκολότερη και ταχύτερη. 

 

 

 

Υπηρεσία μαγειρέματος: 

Μετά το mise-en-place, η διαδικασία συνεχίζεται. Με άλλα λόγια, συνεχίζεται η διαδικασία 

μαγειρέματος των πιάτων που προορίζονται για την ημέρα. Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει 

γρήγορα και ακολουθώντας τις υποδείξεις και τις εντολές του Επικεφαλής Σεφ / Αρχιμάγειρα (Head 

Chef). 
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Τροχός ή Πάσο:  

Το πάσο είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία μιας εμπορικής κουζίνας, καθώς είναι υψίστης 

σημασίας για την επιτυχή λειτουργία κάθε τμήματος της κουζίνας. Για το λόγο αυτό, ο Επικεφαλής 

Σεφ / Αρχιμάγειρας (Head Chef) θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για το πάσο, δεδομένου του βαθμού 

ευθύνης που αντιπροσωπεύει, καθώς εκεί τοποθετούνται όλα τα μαγειρεμένα και επιμελημένα 

πιάτα πριν φτάσουν στον πελάτη. Επιπλέον, το άτομο που είναι υπεύθυνο για αυτήν την εργασία 

πρέπει συνεχώς να διασφαλίζει ότι τα μαγειρεμένα και έτοιμα για σερβίρισμα πιάτα ταιριάζουν με 

τις παραγγελίες και να ελέγχει την παρουσίαση των πιάτων, τη θερμοκρασία και την ποσότητα. 

Τέλος, ο σεφ θα φροντίσει να μην υπάρχουν λάθη ή παρεξηγήσεις με το προσωπικό που 

παραλαμβάνει και παραδίδει τις παραγγελίες, καθώς μερικές φορές μπορεί να συμβεί να 

παραλάβουν πιάτα που δεν αντιστοιχούν στο αναφερόμενο τραπέζι. 
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3.Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την εργασία  

Το προσωπικό της κουζίνας πρέπει να φοράει μια άψογη και καθαρή στολή, και υπεύθυνοι για την 

επιθεώρηση αυτής της διαδικασίας είναι ο Επικεφαλής Σεφ / Αρχιμάγειρας (Head Chef) ή ο 

αντικαταστάτης του (σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος).  
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Αποθήκευση Σκευών 

Η αποθήκευση των σκευών στα ράφια πρέπει να ακολουθείται 

πιστά, έτσι ώστε τα υλικά και τα σκεύη να εντοπίζονται γρήγορα 

όταν απαιτείται. 

Είναι ευθύνη του Επικεφαλή Σεφ / Αρχιμάγειρα (Head Chef) να 

ορίσει τους χώρους αποθήκευσης και ο σεφ που είναι υπεύθυνος 

για την λάντζα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα αποθηκεύονται όπως 

έχουν ανατεθεί, εκπαιδεύοντας έτσι το προσωπικό που εμπλέκεται 

σε αυτή τη διαδικασία. 

Διευκολύνεται η εργασία και η αποθήκευση, ο καθαρισμός και η 

οπτική πτυχή θα είναι συνεχείς. 

 

 

Αποθέματα και Αποθήκευση Προϊόντων και Υλικών 

− Η διαχείριση των αποθεμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 

την συνηθισμένη κατανάλωση του τμήματος. 

− Το μέγιστο απόθεμα πρέπει να αντιστοιχεί στη μέση 

εβδομαδιαία κατανάλωση και το ελάχιστο απόθεμα σε τριήμερη 

κατά προσέγγιση κατανάλωση. 

− Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των επιπέδων 

αποθεμάτων, ώστε να αποφευχθεί η διατήρηση ή η 

υπεραπόθεση προϊόντων που δεν καταναλώνονται για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα.  
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Ημερομηνία λήξης 

Οι ημερομηνίες λήξης πρέπει να ελέγχονται κατά την παραλαβή των 

αγαθών προς κατανάλωση, ως εβδομαδιαία διαδικασία σε όλους 

τους τομείς. 
 

Διαδικασία απολύμανσης 

Η απολύμανση των χώρων της λάντζας, των κουζινών, των 

εστιατορίων και των συναφών τμημάτων πρέπει να γίνεται τακτικά 

(από μηνιαία έως τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο). Οκτώ ημέρες 

πριν από την απολύμανση, πρέπει να εκπονηθεί γραπτή ειδοποίηση 

και να διανεμηθεί σε όλους τους τομείς και να αναρτηθεί στην 

είσοδο, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις αποθήκευσης 

τροφίμων, καθώς και της ένδυσης του προσωπικού, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα ντουλάπια τους είναι καθαρά. 

 

Απορρίμματα 

Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να φυλάσσονται σε σταθερά και 

προκαθορισμένα σημεία, πάντα με πλαστική σακούλα μέσα για την 

εύκολη αφαίρεση του τελικού περιεχομένου χωρίς να χρειάζεται 

κάποιος να τους ακουμπήσει. Θα πρέπει να καλύπτονται με καπάκι 

όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επομένως: 

− Διατηρήστε τους χώρους απορριμμάτων καθαρούς. 

− Αποφύγετε τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων. 

− Απορρίψτε τα απορρίμματα σε κάδους απορριμμάτων με 

καπάκι. 

− Καθαρίστε και απολυμάνετε όλους τους χώρους όπου 

αποθηκεύονται τα απορρίμματα, έστω και για μικρό χρονικό 

διάστημα. 

 

 

 

Γενικοί Κανόνες της Λάντζας 

− Οι νεροχύτες πρέπει να καλύπτονται με προστατευτικό από καουτσούκ για να αποφευχθεί η 

καταστροφή των υλικών. 
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− Οι μηχανές καφέ, γάλακτος και νερού πρέπει να καθαρίζονται όταν τελειώνει το σερβίρισμα και 

πρέπει να γεμίζονται και να διατηρούνται με νερό μέχρι την επόμενη μέρα για να αποφευχθεί η 

απόφραξη. 

− Συσκευές, όπως μπλέντερ, στίφτες κ.λπ., πρέπει να πλένονται κάθε φορά που ένα νέο προϊόν 

δουλεύεταιι εκεί και να πλένονται ξανά στο τέλος κάθε βάρδιας του σέρβις. 

− Δεν επιτρέπονται άλλα προϊόντα μέσα στον καταψύκτη για σορμπέ.  

− Τα ψυγεία πρέπει να καθαρίζονται μία φορά την εβδομάδα. Πρέπει να απενεργοποιούνται την 

Παρασκευή κατά την τελευταία βάρδια για να καθαριστούν το Σάββατο, αφιερώνοντας το χρόνο 

αυτό ώστε να γίνει, επίσης, γενικός καθαρισμός και συντήρηση των σκαφών.  

− Τα ποτήρια δεν μπορούν να πλυθούν μαζί με φλιτζάνια, πιάτα και πιατέλες.  

− Όλο το υλικό του σέρβις πρέπει να προπλυθεί πριν μπει στο πλυντήριο. Αυτό το μηχάνημα πρέπει  

να λειτουργεί στους 65°C και στους 70°C. 

− Η θήκη του απορρυπαντικού πρέπει να είναι ρυθμισμένη για καλό αποτέλεσμα τόσο σε ποιότητα 

όσο και σε κατανάλωση. 

− Στο τέλος κάθε βάρδιας, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να καθαρίζεται και να ξεπλένεται. 

 

Οι εγκαταστάσεις όπου τα επιτραπέζια σκεύη πλένονται στο χέρι πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

ακόλουθες διαδικασίες: 

− Αφαίρεση όλης της βρωμιάς και των υπολειμμάτων φαγητού από τα επιτραπέζια σκεύη που 

πλένονται. 

− Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε πολύ ζεστό νερό και τα κατάλληλα προϊόντα. 

− Χρησιμοποιήστε αναλώσιμα καθαρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε, τηρώντας τις 

ποσότητες. 

− Τα πανιά καθαρισμού των τοίχων και των επιφανειών πρέπει να πλένονται συχνά, για να 

αποφεύγονται οι ξινές μυρωδιές. 

− Στοιβάζετε τα πιάτα ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο τους. 

− Μην στοιβάζετε ποτήρια το ένα πάνω στο άλλο. 

− Τοποθετήστε τα ποτήρια και τα πιάτα σε έναν πάγκο στήριξης χωρίς να τα πετάξετε ή να τα 

σπρώξετε. 

− Όποτε είναι δυνατόν, αφήστε τα επιτραπέζια σκεύη να αεριστούν. 

Τα ασημικά πρέπει να επιθεωρούνται μετά τη διαδικασία πλύσης και, εάν χρειάζεται, να 

καθαρίζονται ξανά για να ενισχυθεί η γυαλάδα. 
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Αποθήκευση υλικών στους χώρους της λάντζας 

Η αποθήκευση του υλικού εξυπηρέτησης πρέπει να είναι σχολαστική και να συμμορφώνεται με τις 

ακόλουθες διαδικασίες: 

− Οι κατσαρόλες αποθηκεύονται ανά χωρητικότητα σε κατάλληλο μέρος, παρατεταμένες, όχι 

στοιβαγμένες. 

− Τα πιάτα στοιβάζονται έως και ανά 20 το πολύ. 

− Τα φλιτζάνια σε σειρά στα ράφια, ποτέ στοιβαγμένα ούτε το ένα μέσα στο άλλο.  

− Τα μαχαιροπίρουνα χωρίζονται ανά τύπο, φυλάσσονται σε συρτάρια με σωστή επένδυση από 

τσόχα. 

− Τα ψάθινα καλάθια τοποθετούνται κατά μέγεθος και σχήμα και χωρίς σημάδια ζημιάς.  

− Οι κρουέτες πρέπει να είναι πάντα καθαρές, γεμάτες και με τυπικά καπάκια. 

− Τα φλιτζάνια πρέπει να είναι σωστά παραταγμένα, στοιβαγμένα ανά 3 το πολύ.  

− Τα δοχεία για τις σάλτσες τοποθετούνται κοντά στα φλιτζάνια, στοιβάζονται ανά 15 το πολύ.  

− Οι κουβάδες για τον πάγο πρέπει να διατηρούνται τακτοποιημένοι και γυαλισμένοι και να μην 

στοιβάζονται ποτέ ο ένας μέσα στον άλλο για να μην προκληθούν γρατζουνιές ή βαθουλώματα.  

 

Καθαρισμός της λάντζας 

 

Ο καθαρισμός των σταθμών εργασίας πρέπει να είναι μια άψογη και συχνή διαδικασία. Μετά από 

κάθε βάρδια, πρέπει να γίνεται εκτενής καθαρισμός της λάντζας, συμπεριλαμβανομένων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Όλη η προσκολλημένη βρωμιά και τα υπολείμματα πρέπει 

να αφαιρούνται από τον εξοπλισμό και τους χώρους εξυπηρέτησης. Χρησιμοποιώντας ζεστό νερό 

και τα κατάλληλα είδη καθαρισμού, πρέπει να καθαρίζετε όλους τους πάγκους, τις επιφάνειες, τα 

ράφια, τους νιπτήρες, τους τοίχους και τα πλακάκια. 
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Οργάνωση Θαλάμων, Ψυγείων και Καταψυκτών 

Η αποθήκευση των προϊόντων στους θαλάμους, τα ψυγεία και τους καταψύκτες δεν επιτρέπεται σε 

καμία περίπτωση να γίνεται σε αλουμινένια ή μεταλλικά δοχεία, σε ξύλινες θήκες ή χαρτόκουτα. 

− Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο πλαστικά δοχεία  

− Πλαστικά δοχεία διαφόρων μεγεθών πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα στη λάντζα για 

αποθήκευση, συντήρηση και μεταφορά προϊόντων. 

− Τα τρόφιμα που προετοιμάζονται εκ των προτέρων δεν μπορούν να είναι απροστάτευτα και 

ακάλυπτα. 

− Δεν επιτρέπεται το στοίβαγμα δοχείων χωρίς καπάκι το ένα πάνω στο άλλο. 

− Ο κιμάς δεν μπορεί να διατηρηθεί για περισσότερο από 24 ώρες. πρέπει να κοπεί όταν απαιτείται 

για άμεση κατανάλωση. 

− Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο, δίπλα στα κρύα 

προϊόντα. 

− Τα ψάρια και τα οστρακοειδή πρέπει να έχουν δικό τους καταψύκτη. 

− Τα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται χωριστά από άλλα κρέατα, για να αποφευχθεί η μετάδοση 

της σαλμονέλας. 

 

 

Καθαρισμός Θαλάμων, Ψυγείων και Καταψυκτών 

Ανεξάρτητα από το καθημερινό σέρβις, συνιστάται, μία φορά την εβδομάδα, και την ημέρα που 

ορίζεται από τον Επικεφαλή Σεφ / Αρχιμάγειρα (Head Chef), να γίνεται εκτενής καθαρισμός των 

θαλάμων ψύξης, που να περιλαμβάνει το πλύσιμο τους και τον έλεγχο των συνθηκών των 

προϊόντων που αποθηκεύονται εκεί. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί και στους 

υπάρχοντες καταψύκτες. 

 



88 

 

Συντήρηση 

Ο Επικεφαλής Σεφ / Αρχομάγειρας (Head Chef) πρέπει να φροντίσει για την παροχή συντήρησης, 

όποτε είναι απαραίτητο, και πρέπει να επιβλέπει τον χειρισμό και τη λειτουργία του εξοπλισμού 

που χρησιμοποιείται στο τμήμα του. 

Πρέπει να καταρτίζεται πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης τόσο από τον Επικεφαλή Σεφ / 

Αρχομάγειρα (Head Chef) όσο και από τον σεφ συντήρησης. 

 

 

Πρόληψη φωτιάς 

Πολλές από τις φωτιές προέρχονται από τις περιοχές A&B [Τρόφιμα και Ποτά], κυρίως σε κουζίνες 

και ζαχαροπλαστεία. 

Είναι αποτέλεσμα αμέλειας, έλλειψης φροντίδας ή έλλειψης προσοχής σχετικά με τις πιθανές αιτίες 

πυρκαγιάς. 

Μερικά από τα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά είναι:  

− Συσκευασίες από πλαστικό ή χαρτόνι που αποθηκεύονται κοντά σε πηγές θερμότητας, 

− Μεγάλες ποσότητες εύφλεκτου λαδιού και γράσου, 

− Περίσσεια λίπους σε απορροφητήρες και σόμπες, 

− Αναμμένοι καυστήρες σόμπας, 

− Φθαρμένα ή γυμνά καλώδια, 

− Αποτσίγαρα 
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Οι περισσότερες από τις φωτιές μπορούν να προληφθούν ακολουθώντας τα εξής: 

− Να είστε προσεκτικοί όταν ανάβετε καυστήρες αερίου ή καυστήρες αλκοολούχων ποτών και όταν 

χειρίζεστε αλκοόλ, 

− Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και τους καυστήρες που δεν χρησιμοποιούνται, 

− Ελέγξτε τους ηλεκτρικούς πίνακες και εντοπίστε ελαττωματικά καλώδια, 

− Αφαιρέστε εύφλεκτα υλικά από θερμαινόμενες περιοχές, 

− Αναφέρετε την ύπαρξη ελαττωματικών καλωδίων, 

− Απενεργοποιήστε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό ή τις ηλεκτρικές συνδέσεις, 

− Τοποθετήστε τα τασάκια σε καλά κατανεμημένες περιοχές, 

− Μην υπερφορτώνετε τα ηλεκτρικά κυκλώματα, 

− Καπνίζετε μόνο στους καθορισμένους χώρους. 
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Συμβουλές για την πρόληψη ατυχημάτων 

− Μην εμποδίζετε διαδρομές διαφυγής πυρκαγιάς ή διαδρόμους με κουτιά ή παρόμοια αντικείμενα,  

− Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα προϊόντα κοντά σε ηλεκτρικούς πίνακες ή εγκαταστάσεις λεβήτων,  

− Μην αφήνετε στο πάτωμα υγρά ή γράσο που έχουν χυθεί χωρίς να τα καθαρίσετε,  

− Μην αποθηκεύετε ή στοιβάζετε χαρτί, πλαστικό ή χαρτόνι στους χώρους εργασίας,  

− Χειριστείτε μαχαίρια, μπουκάλια ή πολύ ζεστά υγρά με προσοχή,  

− Ανοίξτε τις πόρτες με τα χέρια σας, 

− Μην υπερφορτώνετε δοχεία ή δίσκους, 

− Καπνίζετε μόνο στους καθορισμένους χώρους, 

− Αποφύγετε το τρέξιμο. 

 

 

Πρώτες Βοήθειες 

Στον χώρο της κουζίνας και στη λάντζα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα κουτί πρώτων βοηθειών. 

Οι πρώτες βοήθειες πρέπει να παρέχονται σε οποιονδήποτε, από τον κλάδο ή όχι. Αλλά αυτό 

απαιτεί γνώση, εκτός από καλή θέληση! 

Ο καθένας μπορεί να χρειάζεται αυτή τη γνώση. Ακόμα και στο σπίτι ή για να βοηθήσει τους 

γείτονες.  
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Η γνώση του τι μπορεί να γίνει, του πόσο μπορεί να προχωρήσει κάτι και του πώς να αποφύγετε 

προβλήματα είναι πολύ σημαντική.
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4.Παρασκευή σούπας, Consommés και ζωμού 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η σούπα ήταν υποχρεωτική στα γεύματα, καθώς θεωρούνταν το κύριο 

στοιχείο της. Για πολλές οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούσε το 

μόνο ζεστό πιάτο του γεύματος. Ωστόσο, λόγω του θρεπτικού του πλούτου και της χαμηλής 

θερμιδικής του αξίας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό στα γεύματα όσων επιθυμούν να 

παραμείνουν υγιείς. 

Σούπες 

Ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία καταναλώνεται, η σούπα είναι πλούσια σε βιταμίνες, 

μέταλλα και είναι υψηλή σε φυτικές ίνες, έχει πάντα ως βάση το νερό, προϊόντα με βάση το αλεύρι 

και λαχανικά. 

Ανάλογα με τα συστατικά και τον τρόπο παρασκευής τους, μπορούν να ταξινομηθούν και να 

χωριστούν σε δύο κύριες ομάδες: 

1. Οι σούπες που έχουν περαστεί ή καθαρές σούπες είναι απλές, κρεμώδεις και 

διάφανες σούπες. Η περίφημη consommé ανήκει σε αυτή την ομάδα. 

2. Οι σούπες που δεν έχουν περαστεί ή πηχτές παρασκευάζονται με πουρέ 

λαχανικών ή γεμίζονται με ψιλοκομμένα υλικά, ανακατεμένα με παχύρρευστη κρέμα, 

βούτυρο ή/και κρόκο αυγού. 

 

Βασικά στοιχεία μιας σούπας: 

Βάση: υγρό στοιχείο, από το οποίο προέρχονται εν μέρει η γεύση, το χρώμα και η διαύγεια, και 

είναι το βασικό στοιχείο της σούπας. 

Πυκνότητα: για να πήξουν τις σούπες και να τις μετατρέψουν σε κρεμώδεις, χρησιμοποιούνται 

ορισμένα φυσικά προϊόντα, όπως αλεύρι, παχύρρευστη κρέμα, πουρές, κρόκος αυγού κ.λπ. 

Αρωματικά: χρησιμοποιούνται στις περισσότερες σούπες, έχουν ως στόχο την αλλαγή ή την 

ενίσχυση της γεύσης.  
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Consommés 

Το consommé, ένας γαστρονομικός όρος που προέρχεται από τη γαλλική κουζίνα, είναι ένας 

ζουμερός και διαφανής ζωμός μοσχαρίσιου κρέατος, βοδινού, κοτόπουλου, πουλερικών ή ψαριού 

που έχει κατέβει με το βράσιμο, ο οποίος συνήθως σερβίρεται στην αρχή του γεύματος και είναι 

χωρίς λίπος. 

Η βασική του σύνθεση μοιάζει πολύ με αυτή των βάσεων της σούπας και η ποσότητα καθορίζεται 

από την ενδελεχή διαδικασία μαγειρέματος και την ισορροπημένη χρήση των συστατικών. Το 

consommé μπορεί να σερβιριστεί είτε κρύο είτε ζεστό, μπορεί να γαρνιριστεί και μπορεί, επίσης, να 

γίνει ελαφρώς πηκτό και να αρωματιστεί με κρασί. 

Μέθοδος προετοιμασίας / Εκτέλεση:  

Σε μια καθαρή κατσαρόλα βάζουμε τον ζωμό χωρίς λαδόκολλα, προσθέτοντας το μοσχάρι ή το 

κοτόπουλο και τα λαχανικά, αλάτι και λίγους κόκκους μαύρο πιπέρι. Προσθέστε τα ελαφρώς 

χτυπημένα ασπράδια και αφήστε τα να πάρουν μια βράση, ανακατεύοντας τακτικά μέχρι να 

αρχίσει να αφρίζει. Όταν ο αφρός γίνει σφιχτός και καλύψει τον ζωμό, σταματάμε το χτύπημα. 

Χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε να σιγοβράσει για περίπου 20 με 30 λεπτά. 

Τοποθετήστε μια καθαρή πετσέτα βουτηγμένη σε κρύο αρωματικό νερό πάνω από το δοχείο. 

Χρησιμοποιώντας ένα σουρωτήρι, περάστε το υγρό μέσα από το πανί. Η χρήση ζελατίνης είναι 

σημαντική. Μουλιάστε τη ζελατίνη σε κρύο νερό. Όταν γίνει μαλακή, τη διαλύετε σε απαλή φωτιά, 

χωρίς να την αφήσετε να βράσει. Στη συνέχεια, βάζετε το consommé να πάρει βράση, 

προσθέτοντας τη ζελατίνη όταν είναι διάφανη, την ανακατεύετε προσεκτικά στο consommé. 

Σερβίρετε ζεστό ή αφήστε το να κρυώσει μέχρι να δέσει. 
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Ζωμοί 

Οι ζωμοί είναι μαγειρικά παρασκευάσματα χωρίς λιπαρά, των οποίων η γεύση και η θρεπτική αξία 

εξαρτώνται από τα επιλεγμένα συστατικά. Μερικές φορές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορισμένα 

ήδη μαγειρεμένα συστατικά, αν και συνιστώνται ωμά προϊόντα, καθώς προσθέτουν περισσότερη 

γεύση και ποιότητα στον ζωμό. 

Διαδικασία κατεβάσματος ζωμών:  

Το κατέβασμα είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην προσθήκη ενός βάθους γεύσης στη βάση ή 

το ζωμό σιγοβράζοντάς το μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή γεύση και συγκέντρωση. Κατά τη 

διαδικασία του σιγοβρασμού πρέπει να αφαιρεθεί ο αφρός που σχηματίζεται στην επιφάνεια. Ο 

σιγοβρασμένος ζωμός δίνει στις σούπες και τις σάλτσες μια ιδιαίτερα χυμώδη και ενισχυμένη 

γεύση. Είναι, επίσης, σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο ζωμός μπορεί να κατέβει ανάλογα με την 

επιθυμητή συγκέντρωση, μερικές φορές ακόμη και να μετατραπεί σε ζελατίνη. Ο κατεβασμένος 

ζωμός πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από μία εβδομάδα. 

Ανάλογα με τα συστατικά τους, οι ζωμοί χωρίζονται σε: 

− Ζωμοί Κρέατος 

− Ζωμοί Ψαριού 

− Ζωμοί Λαχανικών 

− Ζωμοί Θαλασσινών 
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Ζωμοί Κρέατος 

Ζωμός Λευκού Κρέατος: προκύπτει από βράσιμο των κοκάλων και του μοσχαρίσιου κρέατος, 

κοτόπουλου ή του κυνηγιού. Ακολουθείται μια πολύ απλή διαδικασία που αποτελείται από το 

βράσιμο των κρεάτων σε νερό για την παρασκευή του.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι πολύ σημαντικό να αφαιρέσετε τον αφρό με ένα 

κουτάλι ή κουτάλα ξαφρίσματος. Αφού σιγοβράσει για 2-3 ώρες, τα αποσύρουμε από τη φωτιά και 

στραγγίζουμε με ένα σουρωτήρι σκεπασμένο με βαμβακερό πανί. 

Ζωμός Κόκκινου Κρέατος: για την παρασκευή ενός κόκκινου ζωμού, πρέπει πρώτα να καθαρίσετε τα 

κόκαλα, να τα βάλετε σε ένα ταψί και να τα αφήσετε να ψηθούν σε ζεστό φούρνο. Όταν 

δημιουργηθεί μια ροδισμένη κρούστα, τα σιγοβράζετε για 2-3 ώρες. Αυτός ο ζωμός έχει πιο έντονη 

γεύση από τον λευκό ζωμό και έχει ένα καφετί χρώμα. 

Ζωμός πουλερικών ή κυνηγιού: για την παραγωγή αυτού του ζωμού χρησιμοποιήστε κατά 

προτίμηση ωμά κόκαλα, με ή χωρίς κρέας και εντόσθια, εξαιρουμένου του συκωτιού. Μπορούν, 

επίσης, να χρησιμοποιηθούν κουφάρια πουλερικών, αποφεύγοντας όμως το δέρμα και το λίπος. 

Μέθοδος προετοιμασίας / Εκτέλεση:  

Κόψτε τα κόκαλα και τα κουφάρια και βάλτε σε μια μεγάλη κατσαρόλα μαζί με τα ψιλοκομμένα 

κρεμμύδια, τα καρότα, το σέλινο και το πράσο. Τα κουφάρια πουλερικών και θηραμάτων παράγουν 

σκούρο ζωμό. Καλύψτε τα υλικά με νερό και αφήστε τα να σιγοβράσουν στην κατσαρόλα με το 

καπάκι για περίπου 3 ώρες, αφαιρώντας τον αφρό όποτε χρειάζεται. Προσθέστε ένα κλωνάρι από 

φρέσκα μυρωδικά, όπως δεντρολίβανο και εστραγκόν, που δίνουν πολύ ωραία γεύση στους 

ζωμούς πουλερικών. Στραγγίστε και αφήστε το να κρυώσει, διατηρήστε το στο ψυγείο μέχρι να 

δέσει το λίπος και να απολιπανθεί. 
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Ζωμοί Ψαριών 

Αυτού του είδους οι ζωμοί είναι πιο «ευαίσθητοι» από τους άλλους, καθώς το μαγείρεμα τους για 

περισσότερο από 25 λεπτά μπορεί να τους δώσει μια υπερβολικά πικρή γεύση. Εάν θέλετε να 

κατεβάσετε το ζωμό, τότε το υγρό πρέπει να στραγγιστεί πριν συνεχίσει να σιγοβράζει. 

Τα λευκά και ζελατινώδη ψάρια, ειδικά τα πλατύψαρα παράγουν καλύτερο ζωμό. Τα καλύτερα 

είναι η γλώσσα, η χωματίδα, ο φρέσκος μπακαλιάρος, το καλκάνι, το πετεινόψαρο και η σφυρίδα. 

Συνιστάται τα κεφάλια, τα οστά και οι ουρές να καθαρίζονται καλά και να περιλαμβάνονται στην 

παραγωγή ζωμού ψαριών. Τα κελύφη και τα κεφάλια γαρίδας, αστακού και καβουριών είναι 

εξαιρετικά για να προσδώσουν μια γλυκιά γεύση και ένα ευχάριστο χρώμα. Οι ζωμοί ψαριών έχουν 

ένα γκριζωπό χρώμα, το οποίο μπορεί να αλλοιωθεί με την προσθήκη φλούδας κρεμμυδιού, 

καρότων, ντομάτας και μερικές φορές χυμού πορτοκαλιού και λεμονιού. 

Μέθοδος προετοιμασίας / Εκτέλεση:  

Σε μια κατσαρόλα βάζετε τα υπολείμματα ψαριού μαζί με τα κρεμμύδια, τα καρότα, ένα κλωνάρι 

αρωματικά βότανα, το χυμό λεμονιού και λίγους κόκκους πιπεριού. Προσθέστε νερό και λευκό 

κρασί. Αφήστε πρώτα να βράσει και μετά αφήστε το να σιγοβράσει για 20 με 25 λεπτά αφαιρώντας 

τον αφρό όταν χρειάζεται. Στραγγίστε τον ζωμό με ένα σουρωτήρι και ένα βαμβακερό πανί. 

Χρήση ζωμού ψαριών: 

Ως βάση ψαρόσουπας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αραιό υγρό, στο οποίο τα ψάρια και τα 

θαλασσινά μπορούν να μαγειρευτούν γρήγορα πριν από το σερβίρισμα. Ο ζωμός μπορεί να πήξει 

με λίγο αλεύρι, με αρκετή κρέμα γάλακτος, για να προκύψει μια κρεμώδης σούπα. Για μια διάφανη 

σούπα, αρκεί να τη στραγγίσετε ξανά με ένα λεπτό και καθαρό πανί και ένα σουρωτήρι chinois. Μια 

σούπα θα προκύψει προσθέτοντας τριμμένη φρυγανιά, πατάτες ή πολτοποιημένα βραστά λαχανικά 

σε ένα ζωμό ψαριού. Για να δημιουργήσετε μια σάλτσα ψαριού και να τη σερβίρετε με βραστά ή 

μαγειρεμένα στον ατμό πιάτα ψαριών, απλά προσθέστε παχύρρευστη κρέμα στον κατεβασμένο 

ζωμό ψαριού, αφήστε το να βράσει για 1 έως 2 λεπτά. Ο στραγγισμένος ζωμός ψαριού μπορεί να 

μετατραπεί σε ζελατίνη, στην οποία προστίθενται γαρίδες και φρέσκα βότανα.  
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Ζωμοί Λαχανικών: 

Αυτός είναι ένας σύγχρονος τύπος ζωμού, καθώς οι διατροφικές συνήθειες της κοινωνίας μας 

βασίζονται στην επιλογή υγιεινών τροφίμων. Οι ζωμοί λαχανικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

όλους τους τύπους σούπες και σάλτσες λαχανικών. 

Για την παραγωγή αυτών των ζωμών χρησιμοποιούνται τα περισσότερα από τα φρέσκα λαχανικά: 

λάχανο, πράσο, σπανάκια, καρότα, ντομάτες, σέλινο, κόκκινη πιπεριά, κρεμμύδια και παντζάρια. Τα 

λαχανικά πρέπει να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν και μετά να πεταχτούν, καθώς όλες οι 

θρεπτικές ιδιότητες διατηρούνται στο ζωμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος. 

Χρήση Ζωμού Λαχανικών:  

Οι ζωμοί λαχανικών συνιστώνται για το μαγείρεμα σούπας και σάλτσας, καθώς και για το 

μαγείρεμα λαχανικών, κοτόπουλου ή στιφάδου και κοκκινιστού κρέατος. 

Όλα τα είδη πολτοποιημένων λαχανικών (χρησιμοποιήστε το τρυπητό / σουρωτήρι για πιο 

μαλακούς πουρέδες) και τα αποξηραμένα λαχανικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πήξουν 

μια σούπα λαχανικών. 

Ο μη παχύρρευστος ζωμός λαχανικών είναι ιδανικός για σούπες όπως η σούπα μινεστρόνε με 

χοντροκομμένα λαχανικά και ελαφρώς ψημένα ζυμαρικά. 

Για να φτιάξετε μια απλή σάλτσα, κατεβάστε το ζωμό για να εντείνεται η γεύση και πήξτε τον με 

παχύρρευστη κρέμα, λίγο κορν φλάουρ ή ένα αραιό πουρέ λαχανικών. 

Οι στραγγισμένοι ζωμοί λαχανικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ζελατίνης, 

στην οποία μπορούν να προστεθούν αυγά, βότανα και λαχανικά. 
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5.Μαγείρεμα / παρασκευή πιάτων με κρέας 

 

 



102 

 

Τεχνικές Κοπής Μοσχαρίσιου Κρέατος 

 

 

1. Λαιμός  2. Καπάκι 

σπάλας 

3. Σπάλα 4. Στήθος 5. Στήθος  

6. Ποντίκι  7. Πόδι  8. Κόντρα 

φιλέτο 

9. Φιλέτο 10. Λάπα  

11. Λάπα 12. Κιλότο 13. Νουά  14. Στρογγυλό 15. Τρανς  
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Φιλέτο 

Είναι το πιο τρυφερό μέρος του μοσχαρίσιου κρέατος. Βρίσκεται κάτω από τα πλευρά, αυτός ο μυς 

λειτουργεί πολύ λίγο, γεγονός που του δίνει την απαλή υφή του. Ζυγίζει μεταξύ 2,5 κιλά και 4 κιλά, 

ανάλογα με το μέγεθος του ζώου. Το μικτό βάρος που πρέπει να σερβίρεται ανά άτομο πρέπει να 

είναι μεταξύ 180g και 200g. 

Παρασκευή:  

1ο βήμα: Κόψτε το πάνω μέρος του φιλέτου 

Τοποθετήστε το κομμάτι φιλέτο μπροστά σας με το κεφάλι γυρισμένο 

στην κορυφή του ξύλου κοπής. Αφαιρέστε τον συνδετικό ιστό (επίπεδη 

μεμβράνη προσκολλημένη στο κρέας), τεντώνοντάς τον με το αριστερό 

χέρι και κρατώντας το μαχαίρι προς τα πάνω.  

2ο βήμα: Αφαιρέστε τον μυ 

Αφαιρέστε τον μυ από το κομμάτι του φιλέτου (πλευρική πλευρά του 

φιλέτου). 

 

3ο βήμα: Τριμάρετε το φιλέτο 

Αναποδογυρίστε το φιλέτο και αφαιρέστε καλά όλο το λίπος. Το κρέας 

είναι έτοιμο για μαγείρεμα (ως ολόκληρο κομμάτι). 
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Μοσχαρίσια μπριζόλα 

Κατά προτίμηση κόβεται από το πάνω μέρος των πλευρών της αγελάδας. Γενικά σερβίρεται σε 4 

άτομα και έχει μέσο βάρος από 1,2kg έως 1,5kg. 

Προετοιμασία: 

1ο βήμα: Αφαιρέστε το λίπος 

Τριμάρετε την μπριζόλα, αφαιρώντας το περιττό λίπος. 

 

2ο βήμα: Διαχωρίστε τον σπόνδυλο 

Τοποθετήστε το μαχαίρι κατά μήκος του οστού του σπονδύλου και 

ξεκολλήστε το κρέας μέχρι τη βάση της μπριζόλας. 
 

3ο βήμα: Αφαιρέστε τη ραχοκοκαλιά 

 

Με τον μπαλτά, κόψτε το κόκαλο διαγώνια για να ξεκολλήσει η 

ραχοκοκαλιά. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα μυελού.  

4ο βήμα:  Τριμάρετε τη μοσχαρίσια μπριζόλα 

Από την κορυφή κόψτε 3-4cm από το τεμαχισμένος κρέας και 

ξεκολλήστε προσεκτικά την άκρη του κόκκαλου. 
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Λάπα 

Η λάπα βρίσκεται στο πίσω μέρος της αγελάδας. Αντιστοιχεί στην κορυφή της σπονδυλικής στήλης 

χωρίς κόκαλα. Το μεικτό βάρος του κρέατος που σερβίρεται ανά άτομο είναι μεταξύ 175g και 200g. 

Προετοιμασία:  

1ο βήμα: Τριμάρετε το επάνω μέρος 

Αφαιρέστε όλη τη λιπαρή πέτσα που καλύπτει το πίσω μέρος του κρέατος. 

 

2ο βήμα: Αφαιρέστε τα νεύρα 

Τοποθετήστε απαλά τη λεπίδα του μαχαιριού ανάμεσα στα νεύρα και τον 

μυ. Αφαιρέστε τα νεύρα χωρίς να κόψετε το κρέας. 
 

3ο βήμα: Αφαιρέστε τον μυ 

Αφαιρέστε τον μεγάλο τένοντα από τη σαρκώδη πλευρά του πλευρού 

τραβώντας τον έξω καθώς τον κόβετε λίγο λίγο. 
 

4ο βήμα: Τριμάρετε το κάτω μέρος 

Αναποδογυρίστε το κρέας και αφαιρέστε τα νεύρα, το λίπος και τα μέρη 

που βρίσκονται ανάμεσα στα πλευρά. 
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Τεχνικές Κοπής Χοιρινού Κρέατος 

 

 

1. Κότσι   2. Μπούτι 

(ζαμπόν)   

3. Κοιλιά 

(παντσέτα)  

4. Στηθοπλευρές 

(παϊδακια) 

5. Ωμοπλάτη 

(σπάλα) 

6. Λαιμός   7. Ωμοπλάτη  8. Φιλέτο  9. Κόντρα 

φιλέτο  
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Χοιρινό Carré 

Αποτελείται από 5 κύρια παϊδάκια και 3 δευτερεύοντα παϊδάκια, με βάρος μεταξύ 2,4kg και 3kg. Το 

μικτό βάρος ανά άτομο κυμαίνεται μεταξύ 225g και 250g. 

Προετοιμασία:  

1ο βήμα: Τριμάρετε το λίπος και το νεύρο της πλάτης  

Αφαιρέστε όλο το λίπος από την κορυφή (αν χρειάζεται) και το πίσω νεύρο, 

τραβώντας το μαχαίρι προς το μέρος σας. 
 

2ο βήμα: Αφαιρέστε τα κόκκαλα 

Κόψτε τουλάχιστον 2cm από το δέρμα που καλύπτει την άκρη των 

πλευρών. Αφαιρέστε το κρέας γύρω από τα κόκαλα για να ελευθερώσετε 

το πάνω μέρος των πλευρών και κόψτε όλο το κρέας που έχει ξεκολλήσει.  

3ο βήμα: Διαχωρίστε την σπονδυλική στήλη 

Περάστε το μαχαίρι ανάμεσα σε κάθε σπόνδυλο, διαχωρίζοντας τους 

μετακινώντας από αριστερά προς τα δεξιά. 
 

4ο βήμα: Διαχωρίστε τα πλευρά 

Περάστε το μαχαίρι ανάμεσα σε κάθε σπόνδυλο, διαχωρίζοντας τους 

μετακινώντας από αριστερά προς τα δεξιά. 
 

5ο βήμα: Αφαιρέστε τη ραχοκοκαλιά και τον σπόνδυλο 

Αφαιρέστε το οστό της σπονδυλικής στήλης και κόψτε το κρέας κατά μήκος 

των οστών του σπονδύλου. 
 

6ο βήμα: Δέστε το Carré 

Δέστε το Carré, δένοντας ελαφρά κάθε μπριζόλα. 
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Τεχνικές Κοπής Κοτόπουλου 

 

 

 

1. Κεφάλι   2. Drumette 3. Μεσάθριο 

φτερό 

4. Φτερούγα 5. Στήθος  

6. Φιλέτο 

στήθους 

7. Εσωτερικό 

φιλέτο 

στήθους 

8. Μηρός 9. Κοπανάκι 10. Λαιμός 

11. Πλάτη 12. Ουρά 13. Πόδια   
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14.  

Καθαρίστε το κοτόπουλο 

Προετοιμασία: 

1ο βήμα: Τριμάρετε τις φτερούγες κοτόπουλου 

Αφαιρέστε τις μύτες από τα φτερά και τοποθετήστε τις σε δίσκο που έχετε 

προετοιμάσει προηγουμένως. 
 

2ο βήμα: Τριμάρετε και αφαιρέστε το λαιμό, το κεφάλι και την ουρά 

Κρατήστε το πουλί με το στήθος και το κεφάλι του προς το μέρος σας. Κόψτε 

το δέρμα του λαιμού κατά μήκος και το λαιμό κοντά στη βάση, στο ύψος της 

ραχοκοκαλιάς. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το κεφάλι και την ουρά του 

κοτόπουλου και τοποθετήστε τα σε έναν προκαθορισμένο δίσκο 

απορριμμάτων τροφίμων. 

 

3ο βήμα: Αφαιρέστε τα σπλάχνα, τα στομάχια και τα εντόσθια 

Αφαιρέστε τα σπλάχνα, τα στομάχια και τα εντόσθια του κοτόπουλου. 
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6.Προετοιμασία Πιάτων με Ψάρι 

 

 

Τεχνικές Κοπής Ψαριού 

 

 

1. Ραχιαίο πτερύγιο  2. Ουραίο πτερύγιο 3. Εδρικό πτερύγιο 

4. Πυελικό πτερύγιο 5. Θωρακικό πτερύγιο 6. Βρογχιακό επικάλυμμα  
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Καθαρίστε ολόκληρο το ψάρι 

1ο βήμα: Αφαιρέστε τα ουραία πτερύγια και τις ουρές 

Ξεκινήστε από την ουρά μέχρι το κεφάλι και αφαιρέστε όλα τα ουραία 

πτερύγια και τα μουστάκια του ψαριού με τη βοήθεια ενός ψαλιδιού 

κουζίνας. Δώστε προσοχή στις αγκαθωτές ακτίνες και τα δηλητηριώδη 

οστά, που μπορεί να είναι επικίνδυνα. 
 

2ο βήμα: Αφαιρέστε προσεκτικά τα πτερύγια της ουράς με ψαλίδι 

Ξεκινήστε από την ουρά του ψαριού μέχρι το κεφάλι και αφαιρέστε 

προσεκτικά το ουραίο πτερύγιο με το ψαλίδι. 
 

3ο βήμα: Αφαιρέστε τα λέπια 

Κρατήστε σταθερά το ψάρι από την ουρά, αφαιρέστε όλα τα λέπια με τη 

βοήθεια ενός κατάλληλου μαχαιριού και πλύνετε το ψάρι. 
 

4ο βήμα: Αφαιρέστε τα βράγχια 

Σηκώστε το βρογχιακό επικάλυμμα και τραβήξτε και αφαιρέστε τα βράγχια 

με τη βοήθεια ενός μαχαιριού. 
 

5ο βήμα: Αφαιρέστε τα εντόσθια του ψαριού 

Κάντε μια τομή μήκους 2cm έως 3cm, από την ουρά μέχρι το κεφάλι, στο 

μεσαίο τμήμα του ψαριού. Αφαιρέστε όλα τα εντόσθια και καθαρίστε 

πλήρως το ψάρι.  
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Προετοιμασία ψαριού μεσαίου μεγέθους (Πέστροφα ή Μπαρμπούνι) 

1ο βήμα: Στεγνώστε το ψάρι 

Στεγνώστε απαλά το ψάρι με απορροφητικό χαρτί. 

 

2ο βήμα: Τοποθετήστε το ψάρι σε ξύλο κοπής 

Τοποθετήστε το ψάρι πάνω σε ένα ξύλο κοπής με την ουρά να κοιτάζει 

προς τα εσάς και με τη ραχοκοκαλιά προς τη δεξιά πλευρά. 
 

3ο βήμα: Τεντώστε το δέρμα 

Βάλτε το αριστερό σας χέρι πάνω από το ψάρι και τεντώστε καλά το δέρμα 

στο ύψος της ραχοκοκαλιάς. 
 

4ο βήμα: Κάντε μια τομή κατά μήκος 

Κάντε μια τομή κατά μήκος 1mm έως 2mm πάνω από τη σπονδυλική στήλη 

και διαχωρίστε απαλά το φιλέτο. Καθαρίστε γύρω από το κεφάλι του ψαριού 

όσο το δυνατόν περισσότερο για να μην αφήσετε κρέας ψαριού εκεί όπου το 

φιλέτο είναι πιο παχύ. 
 

5ο βήμα: Αναποδογυρίστε το ψάρι 

Αναποδογυρίστε το ψάρι. Κάντε μια τομή 1mm έως 2mm πάνω από τη 

ραχοκοκαλιά κατά μήκος του φιλέτου και ξεκολλήστε το προσεκτικά για 

να μην αφήσετε ίχνη κρέατος στη ραχοκοκαλιά. 

Βάλτε απαλά τη λεπίδα του μαχαιριού ανάμεσα στα νεύρα και τον μυ, 

αφαιρώντας τα χωρίς να κόψετε το κρέας. 
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Προετοιμασία ψαριού μεγάλου μεγέθους (λαβράκι, σολομός, μπακαλιάρος) 

1ο βήμα: Τοποθετήστε το ψάρι 

Τοποθετήστε το προηγουμένως στεγνωμένο ψάρι στο ξύλο κοπής με την 

ουρά προς τα εσάς και με τη ραχοκοκαλιά προς τη δεξιά πλευρά. 
 

2ο βήμα: Τεντώστε το ψάρι σφιχτά 

Βάλτε το χέρι σας πάνω από το ψάρι. 

 

3ο βήμα: Ξεκινήστε να διαχωρίζετε το ψάρι από το κόκαλο 

Κάντε μια τομή πάνω και κάτω από τη ραχοκοκαλιά για να τα χωρίσετε. 

 

4ο βήμα: Διαχωρίστε τη ραχοκοκαλιά 

Ανασηκώστε ελαφρά την άκρη του κομμένου φιλέτου και εισάγετε το μαύρο 

μέρος / πίσω μέρος του μαχαιριού πάνω από τη ραχοκοκαλιά. 
 

5ο βήμα: Ολοκληρώστε τη τομή 

Καθώς φτάνετε στην άκρη του ψαριού, καθαρίστε το κεφάλι του ψαριού για 

να μην το καταστρέψετε κατά το κόψιμο. 
 

6ο βήμα: Αφαιρέστε τη ραχοκοκαλιά 

Μην αναποδογυρίζετε το ψάρι. Εκείνη τη στιγμή, ανασηκώστε ελαφρά τη 

ραχοκοκαλιά, χωρίζοντάς την από το φιλέτο και ακολουθήστε τις ίδιες 

οδηγίες με την προηγούμενη διαδικασία παρασκευής φιλέτου.  

7ο βήμα: Αφαιρέστε τα φιλέτα από το δέρμα 

Με το δέρμα στραμμένο προς τα κάτω στο ξύλο κοπής, αφαιρέστε το δέρμα 

των φιλετών. Κρατήστε το φιλέτο από τη πέτσα και αφήστε προσεκτικά το 

μαχαίρι να γλιστρήσει ανάμεσα στο κρέας του φιλέτου και την πέτσα.  
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7.Προετοιμασία Λαχανικών 

 

Τα λαχανικά είναι πηγή μικροθρεπτικών συστατικών (βιταμίνες και μέταλλα) και μακροθρεπτικών 

συστατικών, τα οποία είναι απαραίτητα για μια ισορροπημένη διατροφή. Για το λόγο αυτό, και 

χάρη στο χαμηλότερο κόστος τους, χρησιμοποιήστε λαχανικά στα πιάτα σας και θα δείτε ότι θα 

προσθέσουν ένσταση και μοναδικές γεύσεις στις συνταγές σας! 

 

Σκεύη Κοπής Λαχανικών 

    

Ξύλο Κοπής Κόφτης μαντολίνο Αποφλοιωτής Μαχαίρι 

 

   

Μαχαίρι ξεφλουδίσματος Αποφλοιωτής Κουτάλι μέτρησης 
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Τεχνικές Κοπής Λαχανικών 

Ψιλοκόψιμο 

Με ένα κατάλληλο μαχαίρι, κόψτε τα λαχανικά σε πολύ μικρά κομμάτια (για 

μεγάλες ποσότητες, χρησιμοποιήστε έναν κόφτη λαχανικών με δεξαμενή και 

κατάλληλη λεπίδα). Χρησιμοποιείται ως αρωματική γαρνιτούρα ή καρύκευμα 

για γέμιση, σαλάτες ή ως βάση για στιφάδο. 
 

Macedoine 

Ένα μεγάλο αλλά μεγαλύτερο καρέ. Ακολουθήστε τη διαδικασία κοπής σε 

κύβους αλλά κάντε τα λίγο πιο μακριά. Μια τεχνική κοπής λαχανικών που 

χρησιμοποιείται συχνά σε μαγειρευτά ή στιφάδο.  

Brunoise 

Κόψτε τα λαχανικά σε μεγάλες λωρίδες, επικαλύπτοντάς τα και κόβοντάς τα 

σε κύβους πλάτους 4mm έως 5mm. Ιδανικά για σοτάρισμα σε βούτυρο, 

καθώς έχουν γρήγορο χρόνο ψησίματος και λειτουργούν πολύ καλά ως 

γέμιση διαφόρων πιάτων. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για 

γαρνίρισμα σε σούπες, κρέμες, βελουτέ (βελούδινες σούπες) και consommé 

ή απλά ως ωμά λαχανικά σε σύνθετες σαλάτες ή για γαρνίρισμα κύριων 

πιάτων. 

 

Garden Stew 

Μεσαίου μεγέθους κύβοι 2cm που γενικά χρησιμοποιούνται σε σαλάτες. 

Χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της βάσης ρωσικής σαλάτας ή για 

πουρέ.  

Φέτες 

Κόψτε τα λαχανικά σε φέτες. Τοποθετήστε το λαχανικό στο ξύλο κοπής στο 

πλάι και χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο μαχαίρι για να κόψετε κανονικές 

φέτες 2m έως 3mm. Ξεχωρίστε όλα τα δαχτυλίδια.  
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Καρέ (ή κυβάκι ή ζάρι) 

Τα κομμάτια καρέ μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ μικρών 0,6cm x 0,6cm, 

μεσαίων 1cm x 1cm και μεγάλων 2cm x 2cm. Το κόψιμο των λαχανικών σε 

καρέ μπορεί να είναι ένας πρακτικός τρόπος προετοιμασίας λαχανικών για 

σούπες ή πουρέ, καθώς μειώνει τον χρόνο μαγειρέματος των λαχανικών και 

διευκολύνει τη δουλειά σας. 

 

Julienne 

Είναι ένας ευέλικτος τρόπος για να κόβετε τα λαχανικά πιο λεπτά από ένα 

ξυλάκι/οδοντογλυφίδα. Αποτελείται από την κοπή λαχανικών σε μακριές και 

λεπτές λωρίδες. Χρησιμοποιήστε το ως ορεκτικό, για να γαρνίρετε σούπες 

(κρέμες, βελουτέ), consommé ή σάλτσες ψαριών. Μπορεί, επίσης, να 

χρησιμοποιηθούν για να γαρνίρετε μαγειρευτά ψάρια, μαγειρευτά και άλλα. 

 

Paysanne 

Στο paysanne κόβετε τα λαχανικά σε φέτες ακολουθώντας ακανόνιστα 

σχήματα, αλλά με παρόμοια μεγέθη. Βάλτε τις λωρίδες την μια πάνω στην 

άλλη και κόφτε τες σε κύβους 1cm. Ιδανικό για Farmer's Soup (Σούπα 

Λαχανικών) ή για γαρνίρισμα καπνού ή για βάση στησίματος ψαριών. 
 

 

Τεχνικές Κοπής Πατάτας 

 

Η πατάτα είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό της παραδοσιακής κουζίνας, καθώς υπάρχει σε 

διάφορα πορτογαλικά πιάτα και είναι είτε βραστή, τηγανητή ή γκρατινέ. Για το λόγο αυτό, είναι 

σημαντικό να κατέχετε τις βασικές τεχνικές κοπής και προετοιμασίας της πατάτας. 
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Μαλλιά αγγέλου / φιδέ 

Ξεκινήστε κόβοντας τις πατάτες σε φέτες κατά μήκος χρησιμοποιώντας 

έναν τρίφτη μαντολίνο. Κόψτε τα κομμάτια σε φέτες με ένα κατάλληλο 

μαχαίρι, μέχρι να έχετε μια πολύ λεπτή πατάτα. Τηγανίζετε σε 

προθερμασμένο λάδι στους 160-165°C, προσθέτοντας μικρές ποσότητες 

κάθε φορά. 

 

 

Πατάτες κορδόνια (Straws) 

Στραγγίζετε τις πατάτες και τις κόβετε σε κανονικές λωρίδες 1,5 έως 2 cm. 

χρησιμοποιώντας έναν τρίφτη μαντολίνο. Είναι πιο λεπτό κόψιμο από το 

κόψιμο της πατάτας φιδέ. Η πατάτα κορδόνι χρησιμοποιείται σε 

παραδοσιακά πορτογαλικά πιάτα, όπως το Bacalhau à Brás (μπακαλιάρος) 

ή ακόμα και στην παρασκευή πιάτων όπως οι πατάτες Dauphinoise και 

τριμμένες και σοταρισμένες πατάτες. 

 

 

Pont Neuf (Παριζιάνικες τηγανητές πατάτες) 

Διαλέξτε τις μεγαλύτερες πατάτες και κόψτε τις άκρες για να σχηματίσετε 

μια παραλληλόγραμμη κοπή. Τις κόβετε σε φέτες πάχους 1 εκ. Στοιβάζετε 

δύο ή τρεις φέτες και τις κόβετε σε μπαστουνάκια πάχους 1 εκ. 

Αυτή είναι μια τεχνική χονδρής κοπής. Οι πατάτες πρέπει να ψηθούν δύο 

φορές: πρώτα να ψηθούν και μετά να πάρουν το επιθυμητό χρώμα. 

 

Ζάρια/ κυβάκια (pommes bataille) 

Κόβετε τις πατάτες σε δύο κομμάτια και τις κόβετε σε κύβους 2 εκ.. Αυτό 

το κομμάτι πατάτας χρησιμοποιείται πολύ σε μαγειρευτά και πιάτα 

τηγανιού..  

Στικς (Sticks) 

Κύβοι μεσαίου μεγέθους 2 ψμ., που χρησιμοποιούνται συχνά σε κρύες 

σαλάτες. Είναι το πιο συνηθισμένο κόψιμο για τηγανητές πατάτες. Ένας 

υπέροχος συνδυασμός για πιάτα με σάλτσες.  
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Σπίρτα (Matchsticks) 

Επιλέξτε τις μακριές και κανονικού μεγέθους πατάτες. Κόψτε τις άκρες της 

πατάτας για να αποκτήσετε μια σταθερή βάση για να μπορείτε να 

δουλέψετε την πατάτα στο ξύλο κοπής. Κόβετε σε τεμάχια 

παραλληλεπίπεδου με πάχος 3mm έως 4mm. Οι πατάτες μινιόν 

ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες, αν και κόβονται σε κύβους σε μικρότερα 

μπαστούνια πάχους 5 χιλιοστών. 

 

 

Κυματιστές 

Τοποθετήστε την πατάτα στον τρίφτη μαντολίνο και κρατήστε την σταθερά 

με την παλάμη σας και με τα δάχτυλά σας ελαφρώς ανασηκωμένα. Ενώ 

κόβετε την πατάτα στην αυλακωτή λεπίδα, δώστε της ένα σχήμα κύματος, 

κάνοντάς την να στροβιλίζεται ¼ πίσω μεταξύ κάθε κοπής.  Τηγανίζετε σε 

μικρές ποσότητες. Δοκιμάστε να τηγανίσετε πολλές φέτες μέσα σε ένα 

συρμάτινο καλάθι, για να δημιουργήσετε καλάθια πατάτας σε σχήμα 

δαντέλας, τα οποία είναι υπέροχα για δημιουργικά ορεκτικά. 

 

 

Πατατάκια (Chips)  

Κόβετε και στρογγυλεύετε (μέτρια) τις πατάτες σε σχήμα κυλίνδρου. 

Κόβετε λεπτές και κανονικού σχήματος φέτες στον τρίφτη μαντολίνο. Είναι 

μια καλή παραλλαγή. Επιλέξτε να μην σερβίρετε πάντα τις πατάτες σε 

σχήμα στικ και να κάνετε πολύ λεπτά σπιτικά πατατάκια. 

 

 

Noisettes 

Γνωστές και ως Παριζιάνικες Πατάτες. Είναι ένα κόψιμο σε σχήμα μπάλας 

που γίνεται με κατάλληλο κουτάλι, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στην 

παρασκευή πεπονιού. Είναι υπέροχα ορεκτικά. Τα noisettes σερβίρονται 

με σάλτσα μουστάρδας, σάλτσα μπάρμπεκιου ή σάλτσα πατάτας. 
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Κυδώνια 

Είναι ένας ρουστίκ τρόπος κοπής της πατάτας σε σχήμα μικρών σκαφών. 

Όπως και τα πατατάκια, αποτελούν μια καλή παραλλαγή στα τυπικά στικ  

πατάτας. Τα πασπαλίζουμε με ρίγανη και αλάτι, και είναι έτοιμο για 

σερβίρισμα! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

8.Προετοιμασία επιδορπίων 

 

Σήμερα, η ζαχαροπλαστική κατέχει εξέχουσα θέση στην παγκόσμια κουζίνα, καθώς παραπέμπει 

στην τέχνη να προσφέρει στιγμές γοητείας και απόλαυσης στους λάτρεις του γλυκού! 

Η καλή ποιότητα των γλυκών που θα παρασκευαστούν εξαρτάται από τον σωστό χειρισμό της 

ζύμης, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος και τις ποσότητες. Αυτός ο παράγοντας είναι εξαιρετικά 

σημαντικός, καθώς μερικά γραμμάρια περισσότερο ή λιγότερο μπορεί να αλλάξουν εντελώς τη 

διαδικασία. Ο επαγγελματίας ζαχαροπλάστης, ακόμα κι αν έχει αρκετή εμπειρία, πρέπει να ζυγίζει 

και να μετράει όλα τα υλικά που αποτελούν μέρος μιας συνταγής ζαχαροπλαστικής. 

 

Προσωπικό ζαχαροπλαστείου 

 

Το προσωπικό του ζαχαροπλαστείου έχει την ονομασία “Brigade”. Κάθε brigade πρέπει να 

σχηματίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και την υπάρχουσα διαθεσιμότητα, με τον τύπο της 

εγκατάστασης και να ακολουθεί μια ιεραρχία που παραδοσιακά αποτελείται από τις ακόλουθες 

θέσεις: 
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Ζαχαροπλάστης (Pastry Chef) 

Είναι το άτομο που σχεδιάζει τις καθημερινές λειτουργίες, 

διανέμει, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις εργασίες και τα 

στάδια εργασίας του τμήματος, παρεμβαίνοντας όταν 

χρειάζεται. Έχει την ευθύνη να ζητά προμήθειες (πρώτες 

ύλες και άλλα προϊόντα) και να διασφαλίζει τη διατήρησή 

τους. Δημιουργεί νέες συνταγές και συνεργάζεται στην 

προετοιμασία των μενού των γλυκών. Συμμορφώνεται με 

το απόθεμα των πρώτων υλών. 

 

Boulanger (1ος Αρτοποιός) 

Είναι υπεύθυνος για τα ψωμιά, τα κέικ και τα 

αρτοσκευάσματα, παρακολουθεί τις θερμοκρασίες και 

τους ακριβείς χρόνους ψησίματος. Λειτουργεί τα 

μηχανήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες του σεφ σχετικά 

με όλες τις λειτουργίες και αντικαθιστώντας τον σε 

περίπτωση απουσίας του. Συνεργάζεται, στο πλαίσιο της 

τεχνογνωσίας του, σε όλες τις εργασίες ζαχαροπλαστικής. 

 

 

Confectioner (2ος Αρτοποιός) 

Είναι το άτομο που χειρίζεται τον φούρνο, και ανεξάρτητα 

από την περιοχή του, βοηθά τον 1ο Αρτοποιό στην άσκηση 

των καθηκόντων του, αντικαθιστώντας τον σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματός του. Ετοιμάζει επιδόρπια και 

συνεργάζεται, στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας του, σε όλες 

τις εργασίες ζαχαροπλαστικής. 
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Βοηθός Ζαχαροπλάστη 

Βοηθά τον ζαχαροπλάστη και είναι υπεύθυνος για τη 

μεταφορά και αποθήκευση όλου του υλικού που ζητά το 

τμήμα. 

Είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό και την τακτοποίηση 

όλου του τμήματος Ζαχαροπλαστικής. 

 

 



124 

 

Σκεύη ζαχαροπλαστικής 

− Σουρωτήρια (chinois), 

− Κατσαρόλες, 

− Πυρέξ, 

− Τηγάνια. 

 

− Ανοξείδωτα τσέρκια 

ζαχαροπλαστικής, 

− Σαλτσιέρες,  

− Τρυπητή κουτάλα,  

− Κουτάλα, 

− Κατσαρολάκι, 

− Χωνί για ασπράδια αυγών. 

 

− Κόφτες, 

− Αναδευτήρας χειρός, μίξερ,  

− Ακροφύσια,  

− Φόρμες, 

− Πλάστης,  

− Καλούπια για τηγανητά.  
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− Σιφόν,  

− Πλάστης κρουασάν, 

− Τρίφτης, 

− Ρόδα ζύμης, 

− Σπάτουλες,  

− Εκπυρηνωτές,  

− Ψαλίδια,  

− Πινέλα,  

− Κουτάλι πολυαιθυλενίου. 

 

− Βασκέτες/ λεκάνες παγωτού, 

− Κύπελλα,  

− Κουτάλες σερβιρίσματος παγωτού  

− Σπάτουλες σερβιρίσματος 

παγωτού.  
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Βασικά συστατικά για την παρασκευή του γλυκού  

 

Σοκολάτα 

Με αφετηρία τη Λατινική Αμερική, έφτασε στην Ευρώπη αμέσως μετά την κατάκτηση του Ερνάν 

στο Μεξικό, το 1519, όπου έγινε δημοφιλής τον XVII και τον XVIII αιώνα. Παράγεται κατά μήκος της 

γραμμής του ισημερινού, και αποτελεί προϊόν διατροφής το οποίο λαμβάνεται μέσω της 

διαδικασίας ζύμωσης κόκκων κακάο. Μετά το άλεσμα και μετά την ανάλογη προσθήκη άλλων 

στοιχείων, προκύπτουν διαφορετικοί τύποι σοκολάτας. Αναγνωρισμένη παγκοσμίως, η σοκολάτα 

διατίθεται κυρίως στην αγορά ως σοκολάτα σε σκόνη, μπάρες ή σε υγρή μορφή. Εκτός από το ότι 

καταναλώνεται σε καθαρή κατάσταση, είναι επίσης εξαιρετικό συστατικό σε πολυάριθμες λιχουδιές 

ζαχαροπλαστικής, όπως κέικ (μπισκότα, τάρτες κ.λπ.), μους σοκολάτας, παγωτά και άλλα γλυκά. 

Μαύρη σοκολάτα: 

Χρησιμεύει ως βάση για πολλά επιδόρπια. Έχει βαθύ καφέ χρώμα και 

πικρή γεύση. 

 

Σοκολάτα γάλακτος 

Λαμβάνεται προσθέτοντας ζάχαρη και γάλα σε σκόνη στην 

κακαόμαζα. Η περιεκτικότητα σε κακάο κυμαίνεται μεταξύ 30% και 

40%.  

Λευκή σοκολάτα 

Δεν είναι τεχνικά σοκολάτα. Κυκλοφορεί ήδη από τον 20ο αιώνα και 

λαμβάνεται με την προσθήκη ζάχαρης, γάλακτος σε σκόνη και 

βουτύρου κακάο. Είναι ευαίσθητη στη θερμότητα και είναι δύσκολο 

να την δουλέψεις. 
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Ζάχαρη 

Καφέ ζάχαρη: Επεξεργασμένη ζάχαρη, ταξινομημένη επίσης ως ανοιχτή 

και σκούρα καστανή ζάχαρη.  
 

Αρωματισμένη Ζάχαρη: Ζάχαρη με πρόσθετα εκχυλίσματα, όπως, για 

παράδειγμα, εκχύλισμα βανίλιας,. 
 

Κρυσταλλική ζάχαρη: Είναι μια ζάχαρη που παρουσιάζεται με 

λεπτότερους κρυστάλλους και χρησιμοποιείται κυρίως σε μαρμελάδες, 

πάστες φρούτων και στη διακόσμηση κέικ .  

Ζάχαρη μελάσα: Είναι μια μη ραφιναρισμένη σκούρα καφέ ζάχαρη με 

υψηλό ποσοστό μελάσας.  
 

Ζάχαρη Demerara: Κατάγεται από τη Γουιάνα, αποτελείται από μεγάλους 

κόκκους και είναι ελαφρώς κολλώδης .  
 

Κρυσταλλική ζάχαρη: Είναι το πιο χρησιμοποιούμενο είδος ζάχαρης στα 

αρτοσκευάσματα. Χρησιμοποιείται επίσης για την παρασκευή 

αρωματικών σακχάρων .   

Ζάχαρη Μοσχοβάδο: Μπορεί να είναι είτε ανοιχτή είτε σκουρόχρωμη. 

Έχει λιγότερη γεύση από τη ζάχαρη μελάσα . 
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Ζάχαρη άχνη/άχνη: Η κρυσταλλική ζάχαρη, πολύ καλά αλεσμένη, 

μειώνεται σε μη ψηλαφητή σκόνη, προστίθεται με 3% άμυλο για να 

αποφευχθεί ο σχηματισμός κουφωμάτων ζάχαρης. Χρησιμοποιείται για 

το πασπάλισμα, τη διακόσμηση και την επικάλυψη γλυκών. 

Χρησιμοποιείται πολύ σε ζαχαροπλαστεία. 

 

 

 

Αυγά 

 

Κατηγορία A 

Τα αυγά που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να έχουν ένα κανονικό, καθαρό και άθικτο 

κέλυφος και επιδερμίδα. Δεν πρέπει να πλένονται ή να καθαρίζονται πριν και μετά την ταξινόμηση, 

ούτε να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή ψύξη κάτω από τους 5 ºC. 

Κατηγορία B 

Τα αυγά Β' κατηγορίας θεωρούνται όλα τα αυγά που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

αυγών Α' κατηγορίας. Τα αυγά που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία προορίζονται μόνο για τη 

βιομηχανία. 

 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 

 

Παστεριωμένο γάλα ή φρέσκο γάλα: θερμαίνεται σε θερμοκρασία 73 ºC/76 °C για 15 

δευτερόλεπτα. 



129 

Υπερπαστεριωμένο γάλα (UP): θερμαίνεται σε θερμοκρασία 145 °C για 2 έως 4 δευτερόλεπτα. 

Αποστειρωμένο γάλα: θερμαίνεται σε θερμοκρασία 120 ºC/130 °C για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. 

Συμπυκνωμένο γάλα: που παράγεται από τη μερική εξάτμιση του νερού του γάλακτος, με την 

προσθήκη ζάχαρης. 

Γάλα σε σκόνη: που παράγεται από τη μερική εξάτμιση του νερού του γάλακτος. Το γάλα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και να καταναλωθεί στη φυσική του μορφή, στην παρασκευή ροφημάτων 

καφετέριας και σε παρασκευές κουζίνας και ζαχαροπλαστικής (κέικ, παγωτά κ.λπ.). 

 

 

Επιδόρπια εστιατορίου 

Γλυκά του κουταλιού: Συνήθως παρουσιάζονται ως 

κρεμώδη ή παχύρρευστα υγρά, σερβίρονται σε 

φλιτζάνια ή παρόμοια γυάλινα σκεύη που συγκρατούν 

την κρέμα. Μπορούν επίσης να παρουσιαστούν ως 

γαρνιτούρα με φρούτα, μπισκότα, μπισκότα κ.λπ. 

 

Πίτες : Οι πίτες επιτρέπουν μεγάλη ποικιλία χρήσεων, 

καθώς προκύπτουν από τον συνδυασμό κρούστας 

ζαχαροπλαστικής με κρέμα ή γέμιση. Μετά την 

εφαρμογή της κρούστας σε μια φόρμα για πίτα, 

προστίθεται μια ωμή ή προψημένη γέμιση και είναι 

έτοιμη για να μπει στον φούρνο. Μετά το ψήσιμο, η 

πίτα μπορεί να ολοκληρωθεί με πολλούς τρόπους, 

σύμφωνα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
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Κέικ: Τα κέικ είναι ζύμη ζαχαροπλαστικής με πολύ 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, υλικά και χρόνους 

ψησίματος, ανάλογα με την προέλευσή τους και το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα υλικά ενώνονται όλα σε 

ένα μπολ και στη συνέχεια ψήνονται στο φούρνο. 

Μπορούν να γίνουν απλά ή γεμιστά με κρέμες, 

σιρόπια ζάχαρης, φρούτα κ.λπ.  

Τάρτες : Προστίθεται και πάλι μία ζύμη 

ζαχαροπλαστικής παρόμοια με αυτή την κρέμας. Σε 

αυτή την περίπτωση,  η ζύμη θα έχει μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή: προστίθενται λεπτές 

στρώσεις ζύμης σε ταψιά, πάντα με χαρτί ψησίματος 

ή οποιοδήποτε παρόμοιου τύπου.  

 

Semifreddo/Cheesecakes: Τα semifreddo/ 

cheesecakes προκύπτουν από το συνδυασμό 

γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλα, κρέμα γάλακτος, 

κρέμα τυριού, κ.λπ.) με φρούτα (φράουλες, μάνγκο 

κ.λπ.) ή αρωματικούς παράγοντες (ποτά, 

αποστάγματα, σιρόπια φρούτων κ.λπ.) 

συσσωματωμένα ή στερεοποιημένα με πυκνωτικό 

ζελατίνης, μέσω της παρατεταμένης έκθεσης σε 

χαμηλές θερμοκρασίες. 

 

Παρφέ: Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το 

cheesecake, εκτός από τη διαδικασία 

στερεοποίησης. Αντί να χρησιμοποιήσετε πυκνωτικό 

ή ζελατίνη, προστίθεται σιρόπι ζάχαρης και, σε 

αυτήν την περίπτωση, θα μπει στην κατάψυξη για 

να πήξει στη φόρμα. Σερβίρεται κρύο. 
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Κρέπες: Οι κρέπες είναι αποτέλεσμα μίας καλά 

ανακατεμένης ζύμης που γίνεται με αυγό, γάλα, 

ζάχαρη και αλεύρι, το οποίο ψήνεται σε κατάλληλο 

ταψί για κρέπα. Αυτή η ζύμη μπορεί να αρωματιστεί 

με αιθέρια έλαια ή με ζάχαρη βανίλιας, ανάλογα με 

την επιθυμητή χρήση.  

Σουφλέ (Soufflé): Το σουφλέ μπορεί να έχει 

διάφορα χαρακτηριστικά, γεύσεις και συστατικά. Τα 

χτυπημένα ασπράδια είναι απαραίτητα, αφού 

ενσωματώνονται μόνο στο μπολ του σουφλέ πριν τα 

ψήσετε στο φούρνο, κάτι που θα το επιτρέψει να 

φουσκώσει και να αποκτήσει μια αφράτη και 

ομοιόμορφη υφή.  

 

 

 

Παγωτό/Σορμπέ : Τα παγωτά μπορούν να χωριστούν σε 

δύο ξεχωριστές ομάδες: το παγωτό με βάση τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα σε συνδυασμό με γεύσεις, 

κομμάτια φρούτων, κομματάκια σοκολάτας και άλλες 

γαρνιτούρες και το σορμπέ, το οποίο βασίζεται σε μεγάλη 

ποσότητα νερού, σε συνδυασμό με φρούτα, 

αποστάγματα, σιρόπια, ποτά κ.λπ. Τα δύο αυτά είδη είναι 

διαφορετικά ως προς την υφή και τη γεύση. 
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Πουτίγκες: Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πουτίγκες 

παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα αυγών και υγρού 

συνδυασμού, αρωματισμένες με διαφορετικές γεύσεις, 

καρυκεύματα ή ακόμα και ποτά. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, μαγειρεύονται σε μπεν μαρί είτε στο 

φούρνο, μέσα σε σκεπασμένο τηγάνι.  
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9.Γλωσσάριο 

 

Η τέχνη της μαγειρικής σημαίνει έκθεση των συστατικών σε θερμότητα, αλλάζοντας έτσι την 

εμφάνισή τους, τη γεύση τους, την υφή τους, τη χημική τους σύσταση και τα καθιστά πιο νόστιμα, 

πιο εύπεπτα και πιο υγιεινά. 

A 
Αερισμός: Όταν δουλεύετε το αλεύρι προσθέτοντας μικρές μερίδες μαργαρίνης, με στόχο να το 

μετατρέψετε σε τριφτή ζύμη. 

Αρωματίζω: Δίνετε αρωματική γεύση ή άρωμα σε ένα πιάτο προσθέτοντας αρωματικά βότανα, 

ρίζες ή ροφήματα λικέρ. 

Πηχτή: Μπορεί να γίνει από κρέας, λαχανικά ή ψάρι. Είναι ένα αλμυρό ζελέ που χρησιμοποιείται 

για να ολοκληρωθεί οποιοδήποτε πιάτο. 

B 
Μπεν Μαρί: Τοποθετείτε φαγητό μέσα σε ένα δοχείο, το οποίο εισάγεται μέσα σε άλλο δοχείο 

καλυμμένο με βραστό νερό. Παρόμοιο με το μαγείρεμα στον ατμό. 

Ψήνω: Μια μέθοδος μαγειρέματος, κατά την οποία το φαγητό τοποθετείται σε δοχείο, ανάλογα με 

το μέγεθος του φαγητού, και στη συνέχεια ψήνεται στο φούρνο σε μεταβλητή θερμοκρασία. 

Ισορροπώ: Ισορροπείτε τη γεύση μιας σάλτσας προσθέτοντας ή μειώνοντας καρυκεύματα. 
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Βάση: Προετοιμασία που αποτελείται από ένα ή περισσότερα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται 

για το μαγείρεμα διαφορετικών πιάτων όταν αναμειγνύονται. 

Κουρκούτι: Υγρό κουρκούτι, με το οποίο καλύπτονται φαγητά μικρού μεγέθους και στη συνέχεια 

τηγανίζονται. Ανακατεύετε το αλεύρι με το νερό ή το γάλα και μπορεί να έχει ή όχι αυγά. 

Χτυπώ: Ανακατεύετε καλά – πηχτή κρέμα, ασπράδι αυγού – για να προσθέσετε όγκο και να 

ενσωματώσετε αέρα στο φαγητό.  

Στρώνω: ταξινομείτε το φαγητό σε στρώσεις. 

Ζεματίζω: Βυθίζετε γρήγορα το φαγητό σε βραστό νερό για πολύ σύντομα λεπτά. 

Βρασμός: Διαδικασία μαγειρέματος κατά την οποία το φαγητό υπόκειται σε βραστό υγρό. Συχνά 

χρησιμοποιείται νερό. 

 

C 
Καθαρίζω ψάρια: Είναι η διαδικασία καθαρισμού του ψαριού αφαιρώντας τα λέπια και τα εντόσθια 

που πρόκειται να ψηθούν.  

Καθαρίζω όστρακα: Κόψιμο, σχίσιμο, κοπή ορισμένων εκβλαστήσεων οστρακοειδών που έχουν 

κολλήσει στα κελύφη πριν ανοιχτούν. 

Καθαρίζω: Η απαλλαγή από ακαθαρσίες ή ο καθαρισμός ενός ζωμού ή ζελέ με την προσθήκη 

ασπραδιών αυγών, κάνοντας οποιοδήποτε υγρό να γίνει διαφανές. 

Πήξη: Αλλαγή υγρού σε στερεή ή παχύτερη μορφή με τη βοήθεια ενός συνδετικού προϊόντος, όπως 

η ζελατίνη. 

Επικάλυψη: Κάλυψη του φαγητού με μια στρώση ζελατίνης. 

Κονφί (Confit): Είναι μια μέθοδος μαγειρέματος: αργό μαγείρεμα σε οποιοδήποτε λιπαρή ουσία σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (100° max) για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Κρουτόν (Crouton): Τηγανητά ή φρυγανισμένα μικρά κομμάτια ψωμιού κομμένα σε διάφορα 

σχήματα, που χρησιμοποιούνται σε σούπες, σαλάτες κ.λπ.  

Άλμη: Ξηρό ή υγρό παρασκεύασμα με βάση το αλάτι και το νερό. Με αυτό το παρασκεύασμα 

αλατίζονται κρέατα και ψάρια. 
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Πάστωμα: Προσθέτετε τη γλώσσα ή άλλα κομμάτια κρέατος σε στεγνή ωρίμανση ή υγρή άλμη, για 

να πάρουν ένα ροζ χρώμα. 

Καραμελώνω: Το μαγείρεμα σε πολύ ζεστό τηγάνι θα ροδίσει και θα καραμελώσει το φαγητό. 

D 
Μεταγγίζω: Αφήνετε ένα υγρό να κατακαθίσει στο δοχείο, ώστε τα υπολείμματα (κατακάθια) να 

καθίσουν στον πάτο και μετά το ρίχνετε σε άλλο δοχείο. 

Τηγανίζω: Μαγειρεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ 120º C και 140º C, αλλά συνήθως σε 

υδρογονωμένο λάδι ή λίπος. Αυτή η διαδικασία σχετίζεται με τις διπλομαγειρεμένες τηγανητές 

πατάτες. 

Βυθίζω: Καλύπτετε τελείως ή βυθίζετε ένα κομμάτι στη σάλτσα. 

Στραγγίζω: Αναφέρεται στη διαδικασία αποστράγγισης του νερού με έκχυση του περισσευούμενου 

υγρού. 

E 
Γαλακτώνω: Ανακατεύετε σιγά- σιγά λίγο βούτυρο, κρέμα γάλακτος ή ελαιόλαδο σε μια σάλτσα για 

να γίνει πιο ογκώδης και ελαφρύτερη. 

Eine: Προσθέτετε κρασί για να δώσω γεύση και άρωμα κρασιού. 

F 
Φλαμπέ: Περιχύνετε ένα αλκοολούχο ποτό πάνω από το ζεστό φαγητό και το ανάβετε/ του βάζετε 

φωτιά. Το αφήνετε να κάψει, μέχρι να σβήσει η φωτιά. Ενισχύει τη γεύση του φαγητού. 

Ράβδωση: Κάνετε τομές σε λεμόνια, καρότα κ.λπ., με ένα μαχαίρι με πτερωτή λεπίδα 

Κατάψυξη: η πράξη του παγώματος. 

Τηγανητά/ντόνατς: Τα διάφορα ήδη μαγειρεμένα είδη φαγητών μικρού μεγέθους (με εξαίρεση τα 

φρούτα, τα οποία είναι ωμά), τα οποία μπαίνουν σε κουρκούτι και στη συνέχεια τηγανίζονται. 
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Τηγανίζω: Μαγείρεμα φαγητού σε ζεστό λίπος ή λάδι σε θερμοκρασία μεταξύ 155º και 165º. 

G 

Γαρνίρισμα: Διακόσμηση πιάτου, συχνά φτιαγμένη από πουρέ, βούτυρο, κρέμες, τα οποία υλικά 

συμπιέζονται μέσα σε κορνέ. 

Ζελατίνη: Μουλιάζετε σε κρύο νερό, στραγγίζετε και προσθέτετε στο έτοιμο μείγμα ή 

σιγοβράζετε σε μια κουταλιά της σούπας νερό. 

Γλασάρω: Επικάλυψη με ένα γυαλιστερό μείγμα για να βελτιωθεί τόσο η γεύση όσο και η 

εμφάνιση του φαγητού. 

Τρίβω: Αφαιρείτε τη φλούδα των φρούτων με τη βοήθεια ενός τρίφτη. 

Κρούστα: Μετά το μαγείρεμα και την επικάλυψη, τα πιάτα φέρονται στο φούρνο για να 

πάρουν μια ελαφρά ροδισμένη κρούστα από τριμμένη φρυγανιά ή λιωμένο τυρί.  

Αλείφω/ Λαδώνω: Εφαρμόζετε μια στρώση ζελατίνης, λίπους ή γλασέ κ.λπ. πριν γεμίσετε 

με οποιαδήποτε βάση.  

Ψήνω στη σχάρα: Μια διαδικασία κατά την οποία το φαγητό ψήνεται σε σχάρα. 

K 

Ζυμώνω: Πλάθετε μια ζύμη με αλεύρι, άμυλο, νερό, βούτυρο ή οποιοδήποτε άλλο λίπος 

Ζυμωμένο βούτυρο: Μείγμα βουτύρου και αλευριού που χρησιμεύει ως βάση σάλτσας. 

Μπορεί να είναι λευκό, χρυσό, σκούρο, ανάλογα με το πώς προορίζεται. 

L 
Λαρδί: Βάζετε λωρίδες λαρδί, τρούφες κ.λπ., σε ένα κομμάτι κρέας. 

Λαρδί: Προσθέτετε ένα λεπτό στρώμα λαρδί ή λίπος μπέικον στην κορυφή του κρέατος, του ψαριού 

ή του κυνηγιού. Στοχεύει στην προστασία του φαγητού από τη θερμότητα και διατηρεί την υγρασία 

του όσο μαγειρεύεται. Επίσης προσθέτει επίσης γεύση. 
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M 
Μουσκεύω: Αφήνετε το φαγητό να ξεκουραστεί πριν το μαγειρέψετε, μουλιάζοντάς το σε ζωμούς 

κρασιού και λικέρ. 

Υγραίνω: Βρέχετε το ψημένο κέικ ή το μπισκότο με ένα σιρόπι που έχει ετοιμαστεί για αυτή τη 

χρήση. 

N 
Καρύδι: Μικρή ποσότητα βουτύρου (1 κουταλάκι του καφέ). 

P 
Τσιγαρίζω: Μαγειρεύετε σε τηγάνι με λίγο λίπος (ελαιόλαδο) και σκόρδο. 

Γαρνίρω με κορνέ: Τακτοποιείτε τα υλικά που πρόκειται να ψηθούν στο φούρνο με τη χρήση κορνέ  

Σερβίρω: Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πιάτο ή δίσκο αρμονικά και με ωραίο οπτικό αποτέλεσμα.  

Ποσάρω: Διαδικασία μαγειρέματος, κατά την οποία το φαγητό (αυγά ή ψάρι) μαγειρεύεται σιγά 

σιγά σε νερό με λίγο ξύδι, για να διασφαλιστεί ότι το φαγητό δεν στεγνώνει. Ανακατέψτε το νερό 

προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ή προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά βεβαιωθείτε ότι το 

νερό αναδεύεται προς την ίδια κατεύθυνση για να μην καταστρέψετε το φαγητό. 

Πολτοποιώ: Πολτοποιήστε τα υλικά μέχρι να γίνουν μία πάστα, με τη βοήθεια μίας κουτάλας, ενός 

γουδιού ή ενός πολτοποιητή. 

R 
Φουσκώνω: Η ζύμη φουσκώνει προσθέτοντας μαγιά αρτοποιίας ή αποξηραμένη μαγιά. Για να 

φουσκώσει η ζύμη, πρέπει να διατηρηθεί σε ζεστό μέρος και χωρίς ρεύματα αέρα και θα 

φουσκώσει ακόμα περισσότερο αν προστεθεί λίγη ζάχαρη στη μαγιά. 

Κατεβάζω: Σιγοβράζετε τον ζωμό για να μειωθεί η υγρή ποσότητα. Χρησιμοποιείται για να πήξει 

ένας ζωμός ή για να συμπυκνώσει τη γεύση στο πιάτο. 
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Ρολάρω: Τυλίγετε ή τεντώνετε τη ζύμη με τον πλάστη. 

Τρίψιμο: Τρίψτε το ψάρι με αλάτι από την αντίθετη φορά των λεπιών. 

 

S 
Ζεματίζω: Προσθέστε γρήγορα το φαγητό σε κρύο νερό για να το ξεφλουδίσετε ή να το κάνετε πιο 

μαλακό. 

Κόβω σε λεπτές φέτες: Κόψτε σε λεπτές φέτες οποιοδήποτε κομμάτι κρέας. 

Θωράκισμα: Είναι η διαδικασία του ψησίματος του κρέατος πριν ψηθεί. 

Καψαλίζω: Είναι η διαδικασία μερικού μαγειρέματος της επιφάνειας οποιουδήποτε συστατικού 

φαγητού με το τηγάνισμα σε προθερμασμένο βούτυρο για σύντομο χρονικό διάστημα για να δώσει 

στο φαγητό ένα καφέ χρώμα, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος στο φούρνο ή στον 

φούρνο με σαλαμάνδρα. 

Καρύκευμα: Η χρήση καρυκευμάτων. 

Καρυκεύω: Το ίδιο με το καρύκευμα. Προσθέστε και ενισχύστε τη γεύση. 

Κοσκινίζω: Σουρώστε τα στερεά σε ένα κόσκινο για να διαλυθούν ή να αφαιρεθούν τα κομμάτια. 

Σιγοβράζω: Φέρνοντας σε χαμηλότερη ή ήπια φωτιά. 

Τσουρουφλίζω: Η πράξη του ελαφρού καψίματος με φλόγα για την αφαίρεση τρίχας ή φτερών 

ζώων. 

Μουλιάζω: Μουσκεύετε τα τρόφιμα με κρύο νερό για να τα ενυδατώσετε ή για να αφαιρέσετε την 

περίσσεια αλατιού ή ζάχαρης, όπως για παράδειγμα τα κρυσταλλωμένα φρούτα. 

Μαλακώνω: Μουσκέψτε τα ξηρά τρόφιμα με ένα υγρό για να γίνουν πιο μαλακά. 

Sous vide: Μαγειρέψτε το φαγητό “υπό κενό”, κυρίως χωρίς νερό ή ζωμό. 

Αλείφω: Αλείφετε με βούτυρο, γέμιση, πουρέ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σε μια σχετικά παχιά 

στρώση. 
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Μαγειρεύω στον ατμό: Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα ταψί φούρνου και τοποθετήστε το σε ένα 

φούρνο στο πρόγραμμα ατμού. Ο παραδοσιακός τρόπος μαγειρέματος στον ατμό είναι 

χρησιμοποιώντας ένα τηγάνι με βραστό νερό και προσθέτοντας ένα πλέγμα από πάνω, όπου 

τοποθετείται και σκεπάζεται το φαγητό. Υπάρχουν επίσης ατμομάγειρες από μπαμπού για αυτό το 

αποτέλεσμα. 

Στιφάδο: Μια διαδικασία μαγειρέματος, κατά την οποία το φαγητό ψήνεται αργά σε κλειστό 

σκεύος ή τηγάνι, με αρωματικά φύλλα, λιπαρά στοιχεία και υγρό (νερό). 

Στραγγίζω: Στραγγίζετε το υγρό με ένα σουρωτήρι, διαχωρίζοντας τα στερεά μέρη από τα υγρά 

μέρη.  

Σπάγκος: το νήμα που σύρεται γύρω ή πάνω από ορισμένες γαστρονομικές λιχουδιές. 

Σοροπιάζω: Ανάμιξη νερού οποιουδήποτε χυμού φρούτου με μια ορισμένη ποσότητα ζάχαρης. 

T 
Πυκνώνω: Προσθέστε αλεύρι ή κρόκο αυγού σε ένα παρασκεύασμα για να πάρετε κάνετε την 

σάλτσα ή τον ζωμό πιο πηχτό. 

Δένω: Δέσιμο με κορδόνι για να δοθεί ένα συγκεκριμένο σχήμα. 

Επικάλυψη (Topping): Μια μερίδα μαύρης, γλυκιάς σοκολάτας και κακάο, λιώνει σε χαμηλή 

θερμοκρασία ή μπεν μαρί.  

Τριμάρω/ τακτοποιώ: Κόψτε μια λεπτή ποσότητα κατά μήκος των άκρων για να την στολίσετε. 

Πυκνώνω: Προσθέστε αλεύρι ή κρόκο αυγού σε ένα παρασκεύασμα για να πάρετε μια πιο πηχτή 

σάλτσα ή ζωμό. 

U 
Ξεκαλουπώνω/ ξεφορμάρω: Βγάζετε το κέικ ή την πουτίγκα από τη φόρμα. 

W 
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Ζεσταίνω: Ζεσταίνω ελαφρώς το φαγητό. 

Χτυπώ με σύρμα: Χτυπήστε δυνατά την παχιά κρέμα ή τα ασπράδια αυγών για να αυξήσετε τον 

όγκο. 

Σύρμα: Χτυπημένα ασπράδια αυγών. Προσθέστε μια πρέζα αλάτι και μερικές σταγόνες χυμό 

λεμονιού στα ασπράδια. Ανακατεύουμε καλά και ζωηρά, ξεκινώντας με μέτρια ταχύτητα και 

αυξάνοντας όσο παχαίνουν τα ασπράδια. Τα ασπράδια αυγών δεν πρέπει να περιέχουν 

υπολείμματα κρόκου αυγού. 

Τυλίγω/ κυκλώνω: Σερβίρισμα πιάτων με φέτες ή άλλες λιχουδιές σε σχήμα στεφάνι. 

 

 

10.Δικαιώματα και Ευθύνες 

Η ιθαγένεια/ υπηκοότητα (citizenship)  προέρχεται από τη λατινική λέξη  “city”, δηλαδή την πόλη 

και η πόλη αφορά τον καθένα μας , όπως συνέβαινε και για τους Αρχαίους Έλληνες, που την 

ονόμασαν «πόλις».  

Δεν ζούμε απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο , δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, λες και δεν 

υπήρχε άλλος, σωστά; 

Ζούμε σε μια κοινωνία, και όλοι όσοι ζουν σε μια κοινωνία πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις τους - είμαστε όλοι πολίτες! 

 

Ωστόσο, το να είσαι πολίτης δεν είναι απλή υπόθεση... για να είμαστε πολίτες πρέπει να είμαστε 

ενεργοί, δηλαδή : 

− Να ασκούμε διεκδικητικά δικαιώματα, 

− Να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις 

− Να σεβόμαστε και να ζούμε με τους άλλους. 

− Να γνωρίζουμε τον ρόλο των πολιτών στη 

Δημοκρατία. 

 

 



141 

 

Η ιθαγένεια είναι ακριβώς αυτό:  να σεβόμαστε το περιβάλλον που ζούμε και τους συνανθρώπους 

μας . Πρόκειται για την ενεργό συμμετοχή στην κοινοτική ζωή, δίνοντας προσοχή τόσο στα μικρά 

όσο και στα μεγάλα πράγματα, όπως για παράδειγμα: να πετάμε τα σκουπίδια στους κάδους 

σκουπιδιών, να οργανώνουμε πάρτι στο δρόμο, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να 

σεβόμαστε τις διαφορές! 

Το να είσαι ενεργός πολίτης σημαίνει να είσαι σε εγρήγορση στον κόσμο και να στοχάζεσαι για 

αυτόν! 

Είναι να ξέρεις πώς να αναλύεις τι συμβαίνει καθημερινά και να το συζητάς με άλλους! 

 

 

Ήμουν ενεργός πολίτης σήμερα; 
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Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι 

προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα 

αδελφοσύνης. 

 (Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) 

 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 

υιοθετήθηκε και διακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμά της 217A (III), της 10ης Δεκεμβρίου 

1948, τρία χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 

εμφανίστηκε ως μια συγκεκριμένη πολιτική απάντηση σε μια 

ιστορική συγκυρία, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων οδήγησαν σε ανείπωτες πράξεις όπως το Ολοκαύτωμα. 

 

 

Ισχύει για όλους τους ανθρώπους χωρίς καμία διάκριση για λόγους φυλής, χρώματος, φύλου, 

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, οικονομικής 

κατάστασης, γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. 

. 

 

Άρθρο 1 

Αναγνωρίζει την  προσωπική αξιοπρέπεια ως θεμέλιο της ισότητας 

όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας  

 

− Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι γιατί: 

− Γεννιούνται με την ίδια λογική φύση, που εκφράζεται με τη μορφή 

της ελευθερίας. 

− Έχουν την ίδια προέλευση. Επομένως, πρέπει να ενεργούν με 

πνεύμα αδελφοσύνης. 

− Θέλουν τα ίδια δικαιώματα, δεσμευμένοι σε μια αξιοπρεπή ζωή. 
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Άρθρο 2 

εκφράζει απερίφραστα το βασική αρχή της ισότητας και της μη 

διάκρισης όσον αφορά την πλήρη απόλαυση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, με την απαγόρευση κάθε «διάκρισης οποιουδήποτε 

είδους, όπως φυλή, χρώμα, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, πολιτική ή άλλη 

άποψη, εθνική ή κοινωνική καταγωγή, γέννηση ή άλλη κατάσταση». Η 

ισότητα μεταξύ των ανθρώπων συνυπάρχει, σε ένα άλλο επίπεδο, με 

πολλές διαφορές, συγκεκριμένα σε πολιτισμικό, φύλο, πεποιθήσεις, 

εδαφικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, αλλά αυτές οι διαφορές δεν πρέπει 

να υπονομεύουν την ισότητα, ακόμη λιγότερο να καθιερώνουν 

κατηγορίες ανωτερότητας ή κατωτερότητας. 

 

Άρθρο 3 

Δηλώνει την κοινή φύση των ανθρώπων ως κατέχοντες… «δικαίωμα 

στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια». Αυτό είναι το δικαίωμα να 

ζεις και να απολαμβάνεις πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Άρθρο 29  

Εστιάζει στα καθήκοντα των ατόμων στις σχέσεις τους με την 

κοινότητα και με το κράτος. Ο άνθρωπος υπόκειται επίσης σε 

καθήκοντα, τα οποία είναι το αντίστροφο των δικαιωμάτων τους.  

 

Οι δεσμεύσεις που δηλώνονται και που περιγράφονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν επεκταθεί από διάφορα σύμφωνα και συμβάσεις που επιδιώκουν 

να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων που διακηρύσσονται εκεί. 
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Δικαιώματα των εργαζομένων 

Δίκαιος μισθός και καλές συνθήκες εργασίας  

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αμείβεται για την εργασία του, 

ανάλογα με τη φύση και την ποιότητά της, με άλλα λόγια, πρέπει να 

λαμβάνει δίκαιο μισθό ανάλογο με το επάγγελμα και την εργασία που 

έχει κάνει. 

Πρέπει επίσης να μπορεί να εκτελεί την εργασία του σε υγιεινές,  

ασφαλείς, υγιείς και κοινωνικά αξιοπρεπείς συνθήκες, μειώνοντας τον 

κίνδυνο επαγγελματικών ασθενειών και πρέπει να μπορεί να 

συνδυάζει την επαγγελματική του δραστηριότητα με την οικογενειακή 

ζωή, συμβάλλοντας στην προσωπική ολοκλήρωση. 

 

 

Περίοδοι ανάπαυσης και διακοπών 

Τα δικαιώματα στην ανάπαυση και στην αναψυχή προστατεύονται 

εξίσου, στο μέγιστο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας, με εβδομαδιαία 

ανάπαυση και περιοδικές διακοπές μετ' αποδοχών. 

 

 

Επιδόματα διακοπών και Χριστουγέννων 

Όταν οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ημέρες αδείας, θα λαμβάνουν 

μισθό, σαν να εργάζονταν, συν ένα επιπλέον ποσό (επίδομα αδείας) 

για επιπλέον έξοδα διακοπών.  

Υποστήριξη Υγείας 

Όταν οι εργαζόμενοι έχουν ένα εργατικό ατύχημα, η επαγγελματική 

μας ασθένεια. Υπάρχουν μηχανισμοί προστασίας των εργαζομένων 

που αρρωσταίνουν ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

 

Η επαγγελματική κατάρτιση  

Οι εταιρείες πρέπει να διαμορφώνουν ετησίως προγράμματα 

κατάρτισης για τους υπαλλήλους τους, διασφαλίζοντας συνεχή 

επαγγελματική κατάρτιση. 
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Προστασία γονέων 

Υπάρχουν καθιερωμένα δικαιώματα γονέα για την προστασία της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής: 

− Άδεια από την εργασία για να βοηθηθούν τα ανήλικα παιδιά. 

− Άδεια εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου σε περίπτωση που κινδυνεύει 

η υγεία της μητέρας ή του παιδιού. 

− Άδεια από την εργασία για προγεννητικές επισκέψεις.  

− Γονική άδεια που χορηγείται τόσο σε μητέρες όσο και σε πατέρες.  

− Ευέλικτο ωράριο εργασίας για εργαζόμενους με παιδιά έως 12 

ετών. 

 

Εξουσιοδοτημένες Απουσίες 

Αναμένονται νόμιμοι λόγοι για την απουσία του εργαζόμενου από την 

εργασία του, χωρίς απώλεια αμοιβής: 
 

1. Γάμος 

2. Θάνατος συζύγου ή μέλους της οικογένειας. 

3. Λήψη σχολικών εξετάσεων. 

4. Παροχή βοήθειας σε παιδιά. 

5. Ταξίδι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με τα παιδιά. 

6. Εκπροσώπηση Συλλόγου Εργαζομένων. 

7. Υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. 

Εάν ο εργαζόμενος απουσιάζει για άλλους λόγους, η απουσία μπορεί 

να εξακολουθεί να δικαιολογείται, ωστόσο με απώλεια μισθού. 

 

Βοήθημα ανεργίας 

Οι άνθρωποι που μένουν ακούσια άνεργοι (που απολύονται) έχουν 

δικαίωμα να λάβουν επίδομα ανεργίας. 
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Ευθύνες εργοδότη και εργαζομένου 

  

Μαζί με τα δικαιώματα, υπάρχουν και ευθύνες προς εκπλήρωση. 

Ο εργαζόμενος πρέπει... 

− Να σέβεται όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν.  

− Να παρουσιάζεται έγκαιρα και επιμελώς στη δουλειά. 

− Να εργάζεται με ζήλο και με επιμέλεια. 

− Να ακολουθεί τις εντολές και τις οδηγίες που δίνονται από τον εργοδότη και τον ιεραρχικά 

ανώτερο.  

− Να τηρεί το καθήκον του επαγγελματικού απορρήτου. 

− Να διασφαλίζει την διατήρηση και την ορθή χρήση των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται 

με την εργασία· 

− Να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας. 

− . 

Ο εργοδότης πρέπει: 

− Να παρέχει έναν ασφαλή χώρο εργασίας σε φυσικό και ηθικό επίπεδο.  

− Να πληρώνει την αμοιβή εγκαίρως, η οποία πρέπει να είναι δίκαιη και κατάλληλη για την εργασία·  

− Να συμβάλει  στην αυξημένη παραγωγικότητα και απασχολησιμότητα του εργαζομένου. 

− Να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, συμβάλλοντας επομένως στις επαγγελματικές δεξιότητες 

του εργαζομένου. 

− Να σέβεται την επαγγελματική δεοντολογία και τον κώδικα δεοντολογίας.  

− Να αποτρέπει κάθε κίνδυνο επαγγελματικών ασθενειών, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων. 
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− Να εξασφαλίζει τις συνθήκες εργασίας που ευνοούν τη συνδιαλλαγή μεταξύ της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και της προσωπικής και οικογενειακής ζωής.
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−  

11.Ενεργή αναζήτηση εργασίας 

Η Ενεργή Αναζήτηση εργασίας περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων που λαμβάνονται από τον 

άνεργο/υποψήφιο για εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του στην αγορά εργασίας. 

 

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι: 

− Χρειάζεται χρόνος για να ψάξετε για δουλειά. Εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστούν 6 μήνες ή 

περισσότερο για να ληφθεί μια προσφορά εργασίας. 

− Όσο περισσότερα γνωρίζετε για τον εαυτό σας και τους στόχους σας, τόσο πιο εύκολη θα είναι η 

διαδικασία, επομένως, γνωρίστε τον εαυτό σας και τις δεξιότητές σας. 

− Οι δουλειές δεν «πέφτουν από τον ουρανό», πρέπει να τις αναζητήσετε. Για το λόγο αυτό, 

αντιμετωπίστε την αναζήτηση εργασίας ως εργασία πλήρους απασχόλησης.  

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας οδηγούν στην αναζήτηση εργασίας: 

− Ολοκλήρωση σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης 

− Αλλαγή καριέρας 

− Κατάσταση ανεργίας 

− Οικονομική αυτονομία 

 

Το να βρείτε δουλειά δεν είναι θέμα τύχης! 

Συνεπάγεται γνώση και εφαρμογή στρατηγικών που μπορεί να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες 

απόκτησης εργασίας. 

Όσο περισσότερα γνωρίζετε για τον εαυτό σας, τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας και την αγορά 

εργασίας, τόσο πιο εύκολο θα είναι να κατευθύνετε την αναζήτηση εργασίας. 
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. 

Τί πρέπει να κάνετε πρώτα;!  

Φτιάξτε το επαγγελματικό σας project! 

− Καθορίστε τι μπορείτε να κάνετε πρώτα. 

− Προσδιορίστε τις περιοχές και τους τομείς που ταιριάζουν 

καλύτερα στα χαρακτηριστικά σας. 

− Προσδιορίστε τα επαγγέλματα που ταιριάζουν καλύτερα 

στο προσωπικό σας προφίλ. 

− Πλαισιώστε τους προσωπικούς σας στόχους με τους 

επαγγελματικούς σας στόχους και με τους στόχους σας 

στη ζωή. 

− Καθορίστε τις προτεραιότητες και σχεδιάστε ένα σχέδιο 

δράσης για να πετύχετε τους στόχους σας 

 

Και μετά τι;! 

Ερευνήστε την αγορά εργασίας και τις υπάρχουσες προσφορές! 

− Δίκτυα προσωπικών επαφών (γνωστοί, φίλοι, μέλη της 

οικογένειας, πρώην συνάδελφοι) 

− Εφημερίδες και περιοδικά: 

− Κέντρα απασχόλησης 

− Πρακτορεία/Εταιρείες Προσωρινής Εργασίας 

− Γραφεία πρόσληψης και επιλογής προσωπικού 

− Εμπορικοί χώροι 

− Διαδίκτυο 

 

Και μετά;! 

Εφαρμόστε το σχέδιο δράσης σας! 

− Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος (CV) 

− Απάντηση σε αγγελίες εργασίας. 

− Αποστολή αυθόρμητων αιτήσεων. 

− Προετοιμασία για τις συνεντεύξεις για δουλειά. 
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Τεχνικές, μέθοδοι και διαδικασίες για την ενεργή αναζήτηση εργασίας  

Η απόκτηση τεχνικών, μεθόδων και διαδικασιών για την Ενεργή Αναζήτηση εργασίας είναι ένα 

σημαντικό βήμα για την επιτυχή απόκτηση εργασίας. 

Συνοδευτική επιστολή 

Η συνοδευτική επιστολή ή η αυθόρμητη αίτηση είναι βασικά στοιχεία, όταν κάποιος αποφασίζει να 

κάνει αίτηση για δουλειά. 

Αυτά στοχεύουν στην παρουσίαση των λόγων υποβολής αίτησης για μια συγκεκριμένη θέση 

εργασίας, με σκοπό να δημιουργήσουν και να αιχμαλωτίσουν το ενδιαφέρον της εργοδοτικής 

οντότητας. 

Αυτές οι επιστολές πρέπει να είναι απλές, σαφείς και σχετικές και πρέπει πάντα να επισυνάπτονται 

στο Βιογραφικό Σημείωμα (CV). 

 

  

Συμβουλές για τη σύνταξη επιστολής:  

− Να είστε ευθύς και σύντομος. 

− Μην υπερβαίνετε μια σελίδα Α4. 

− Πρωτότυπο και εξατομικευμένο. 

− Προσαρμοσμένο σε ποιον προορίζεται. 

− Δακτυλογραφημένο στον υπολογιστή. 

− Τυπωμένο σε λευκό και απλό χαρτί. 

− Ημερομηνία και υπογραφή· 

− Χωρίς ορθογραφικά λάθη. 

− Όποτε είναι δυνατόν, πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο (Διευθυντή ή Πρόεδρο). 
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Βιογραφικό (CV)  

Το βιογραφικό είναι ένα θεμελιώδες έγγραφο που λειτουργεί ως επαγγελματική κάρτα, καθώς 

αυτό το έγγραφο είναι το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Γι' αυτό 

είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να το χτίζουμε σωστά, στοχεύοντας στη δημιουργία 

σύνδεσης μεταξύ αυτού που αναζητά εργασία και του εργοδότη. 

 

Η προετοιμασία του Βιογραφικού Σημειώματος Σπουδών πρέπει να είναι 

εμπεριστατωμένη, ελκυστική και καλά δομημένη! 

 

 

Περιεχόμενο ενός Βιογραφικού:  

− Προσωπικές Πληροφορίες 

− Ακαδημαϊκό πτυχίο 

− Επαγγελματική εμπειρία 

− Δεξιότητες 

− Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα 

 

 

Τύποι Βιογραφικού Σημειώματος:  

− Χρονολογικό: είναι ο πιο κοινός τύπος βιογραφικού σημειώματος και χαρακτηρίζεται από την 

καταχώριση της επαγγελματικής  εμπειρίας με χρονική σειρά. Επομένως, ξεκινά με την 

αποκτηθείσα εκπαίδευση και τα προσόντα, ακολουθώντας την επαγγελματική ενασχόληση, η 

οποία μπορεί να οργανωθεί με φθίνουσα σειρά, από την πιο πρόσφατη έως την παλαιότερη 

επαγγελματική ενασχόληση. 

− Λειτουργικό: Αυτό το είδος βιογραφικού εστιάζει στην επαγγελματική εμπειρία. Από τη μία 

πλευρά, παρατίθενται πληροφορίες πριν από την εκπαίδευση, οι οποίες υποβιβάζονται στο τέλος 
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του βιογραφικού. Από την άλλη πλευρά, οι εμπειρίες ομαδοποιούνται σε κομμάτια πληροφοριών 

σχετικά με τη δραστηριότητα ή τις θέσεις που κατέχονται.  

− Βιογραφικό Σημείωμα κατά Στόχους: Σε αυτό το είδος βιογραφικού, ο υποψήφιος κάνει μια 

περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας, επισημαίνοντας τις πτυχές που θεωρεί πιο κατάλληλες 

για την εταιρεία πρόσληψης. Οι πληροφορίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας παρέχονται με 

αντίστροφη χρονολογική σειρά, εμφανίζοντας πρώτα την παλαιότερη επαγγελματική εμπειρία. 

Επομένως, πρέπει να πληροί την ακόλουθη δομή: στόχοι, δεξιότητες και άλλα γεγονότα. 

− Μικτό Βιογραφικό: ένα βιογραφικό που προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις και 

συνδυάζει τον φορμαλισμό του χρονολογικού στοιχείου με την προσαρμοστικότητα του 

λειτουργικού χαρακτηριστικού. 

− Μορφή Europass: Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εάν 

αναζητάτε δουλειά ή ευκαιρία να αποκτήσετε εμπειρία στο εξωτερικό, είναι πολύ σημαντικό οι 

δεξιότητες και τα προσόντα σας να παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο.  

 

Επαγγελματική συνέντευξη 

Η επαγγελματική συνέντευξη είναι ένα από τα κύρια βήματα στην αγορά εργασίας. Αποτελεί το 

τελικό στάδιο αξιολόγησης και βασικό σημείο στη διαδικασία πρόσληψης. 

Συμβουλές για επαγγελματική συνέντευξη: 

Να είστε πάντα στην ώρα σας για τη συνέντευξη. Εάν κάνετε τον 

υποψήφιο εργοδότη σας να περιμένει στην πρώτη σας επαφή, μπορεί 

να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι σημαντική η συνέντευξη για 

εσάς ή ότι είστε ένα ασυνεπές άτομο.  

Μετατρέψτε τη συνέντευξη στην κύρια στιγμή της ημέρας. Με άλλα 

λόγια, να είστε διαθέσιμοι και να μην κανονίσετε άλλες συναντήσεις 

κοντά στην ώρα της συνέντευξης, κάτι που μπορεί να σας κάνει να 

κοιτάτε συνεχώς το ρολόι. 

 

Συχνά πρέπει να περιμένετε να έρθει ο συνεντευκτής. Μην πεταχτείτε 

όταν νομίζετε ότι πρόκειται να μπει. Περίμενε ήρεμα μέχρι να σας 

μιλήσει κάποιος και μόνο τότε σηκωθείτε. Είναι επίσης σημαντικό να 

μην τρέχετε στον συνεντευκτή με το χέρι ψηλά και έτοιμο να κάνετε 

χειραψία. Μπορεί να φαίνεστε υπερβολικά ενθουσιώδεις ή 

απελπισμένοι. Περίμενε να πάρει ο άλλος την πρωτοβουλία να σας 

σφίξει το χέρι. 
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Επιτρέψτε στον συνεντευκτή να σας οδηγήσει στο μέρος της 

συνέντευξης, εκτός αν ανοίξει την πόρτα και σας δώσει το σημάδι για να 

μπείτε. Συνήθως, θα σας δοθούν οδηγίες για το πού να καθίσετε. Εάν 

έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, καθίστε εκεί που μπορείτε να δείτε 

εύκολα τον συνεντευκτή. 

 

Μην κάθεστε ακίνητοι, αλλά ούτε και το παρακάνετε! Χρησιμοποιήστε 

τα χέρια σας για χειρονομίες και για να τονίσετε και να εξηγήσετε αυτό 

που λέτε. Οι χειρονομίες συχνά αποκαλύπτουν ότι το άτομο είναι άνετο 

και γεμάτο ενθουσιασμό. Ωστόσο, αποφύγετε να είστε υπερβολικά 

θεατρικοί. 

 

Η τέχνη της επικοινωνίας σημαίνει να αντιδράς σε μια κατάσταση με 

ευέλικτο τρόπο. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας 

συνεντευκτής, κοιτάξτε τον καθένα από αυτούς στο ίδιο χρονικό 

διάστημα. Ξεκινήστε κοιτάζοντας το άτομο που έκανε την ερώτηση και 

κοιτάξτε γρήγορα καθένα από αυτούς καθώς απαντάτε.  

 

Να χαμογελάτε όταν χαιρετάτε τον συνεντευκτή, καθώς θα προκαλέσει 

αμέσως θετική εντύπωση και να χαμογελάτε κατά διαστήματα κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης. Αν δεν το κάνετε, θα δώσετε την εντύπωση 

ότι είστε αγχωμένος και ανασφαλής.  
 

Αποχαιρετήστε με άνεση, χωρίς να αγχώνεστε υπερβολικά. Μην 

ρωτήσετε πότε θα επικοινωνήσουν μαζί σας, αντίθετα αναφέρετε ότι θα 

περιμένετε μια επαφή.  

 

 

 

Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο είτε έχουν άδεια 

χρήσης ως Creative Commons είτε χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Δόγμα δίκαιης χρήσης. Αυτό το 

εγχειρίδιο εξυπηρετεί μόνο διδακτικούς σκοπούς και μπορεί να αναπαραχθεί σε αντίγραφα για 

χρήση στην τάξη από οντότητες ΜΚΟ. Δεν θα υπάρξει κέρδος από αυτό το εγχειρίδιο. 

 


