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Πρόλογος 

 

 

 

 

 

Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, 

 

Έχεις στη διάθεση σου το λογισμικό «Τα τρόφιμα», το οποίο προσαρμόστηκε για την 

υποστήριξη των δραστηριοτήτων των τομέων (α) Υγείας και Πρόνοιας, (β) Αισθητικής 

Κομμωτικής και (γ) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ. 

Το λογισμικό περιλαμβάνει διατροφικά δεδομένα για ένα μεγάλο αριθμό ωμών και 

επεξεργασμένων τροφίμων, ταξινομημένα σε κατηγορίες για να είναι εύκολη η εύρεση του 

καθενός. 

Περιλαμβάνει επίσης, θεωρητικά δεδομένα για τα θρεπτικά συστατικά καθώς και την 

επίδραση τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ανάλυση των τροφίμων σε θρεπτικά συστατικά 

είναι πλήρης σε ενέργεια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη καθώς και βιταμίνες και μεταλλικά 

άλατα. Οι ασκήσεις καθοδηγούν το μαθητή να συνδυάσει τρόφιμα ή να δημιουργήσει 

γεύματα και το πρόγραμμα υπολογίζει τα αποτελέσματα και τα παρουσιάζει αριθμητικώς και 

γραφικώς. 

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει συνοπτική θεωρία ή οποία μπορεί να βοηθήσει το 

μαθητή στην επίλυση των ασκήσεων. 

Η ορολογία που χρησιμοποιείται, εξηγείται αναλυτικά σε ειδικά κείμενα μέσα στις ασκήσεις. 

Όπου οι όροι είναι διεθνείς, έχουν παραμείνει ως έχουν και δίπλα τους υπάρχει ή ελληνική 

μετάφραση (π.χ. RDA =Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη). 

Οι ενότητες που αναλύονται στον παρόν βιβλίο, αποτελούν οδηγό για τη χρήση όλων των 

πληροφοριών του λογισμικού. Η εξοικείωση με το περιβάλλον του λογισμικού, δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει μόνος του ασκήσεις ή να κατευθύνει τις 

ασκήσεις σε θέματα που θεωρεί ότι ενδιαφέρουν περισσότερο τους μαθητές. 

Η μορφολογία του βιβλίου καθηγητή, είναι ίδια με αυτήν του μαθητή με επιπλέον εικόνες 

από τις διάφορες οθόνες του προγράμματος και τις απαντήσεις των ασκήσεων. 

 

Καλή ανάγνωση! 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Ιστορία της διατροφής του ανθρώπου και εξέλιξη της παραγωγής 

τροφίμων - Σύγχρονες τάσεις διατροφής, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τρόπο ζωής» 

 

Διδακτικός στόχος 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να συνδέσει ιστορικά ο μαθητής 

τις παλιές και νέες μεθόδους διατροφής του ανθρώπου και να εξοικειωθεί με τις νέες τάσεις 

διατροφής. Η μεσογειακή διατροφή, της οποίας η ιστορία χάνεται στα βάθη των αιώνων, 

είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, φρούτα, ελαιόλαδο, ψάρια και άλλα, συγκρίνεται με τη 

σύγχρονη δυτικοευρωπαϊκή διατροφή που περιέχει μεγάλα ποσοστά κορεσμένων λιπών, πολύ 

κρέας, άσπρο ψωμί και λίγες φυτικές ίνες. 

Οι διαφορές που προκύπτουν στη διατροφική ανάλυση των δύο γευμάτων, καταγράφονται 

από τον μαθητή, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις που παρατίθενται μετά την άσκηση. 

Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα, με την καθοδήγηση του καθηγητή, να δημιουργήσει πολλά 

διαφορετικά γεύματα και το πρόγραμμα να υπολογίσει τα θρεπτικά τους στοιχεία. Επιπλέον, 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγήσει τους μαθητές να συσχετίσουν τις διατροφικές 

συνήθειες με το επίπεδο υγείας των ανθρώπων σε διάφορες εποχές καθώς και να συγκρίνουν 

συνήθειες με τοπικό χαρακτήρα. 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές, με το λογισμικό «Τα Τρόφιμα», εκτυπωτής, Τετράδιο μαθητή, 

Πίνακας. 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

1.ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ » 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Εισαγωγή 

 

2.ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο Γεωργία και Διατροφή 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων επιλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

 

 
 

Οι μαθητές ανοίγουν τους υπολογιστές τους και ξεκινούν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος, επιλέγουν διαδοχικά 
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Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) 

και μετά ΟΚ 

 

 
 

Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

και μετά ΟΚ 

 

Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

 

 

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν δύο τυπικά απλά γεύματα (σε ποσότητες προτεινόμενες από το 

πρόγραμμα) 

1. Μεσογειακής διατροφής 

Ψωμί ολικής, ντομάτες, ελιές, βακαλάος ψητός  

2. Δυτικοευρωπαϊκής διατροφής 

Λευκά ψωμάκια, ντομάτες, τηγανητές πατάτες, φιλέτο μοσχάρι 

 

με στόχο τη σύγκριση παλαιών συνηθειών διατροφής και νέων τάσεων. Η σύγκριση θα είναι 

πλήρης σε Ενέργεια (σε Kcal \Kj), Πρωτεΐνες, Λίπη, Υδατάνθρακες, Μεταλλικά άλατα, 

βιταμίνες καθώς και σε σχέση με τις Συνιστώμενες Ημερήσιες Παροχές (RDA) όπως αυτές 

αναφέρονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η έκφραση των αποτελεσμάτων γίνεται αριθμητικά και γραφικά. 

 

Ο μαθητής δημιουργεί το πρώτο γεύμα με τα εξής βήματα: 
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Δημιουργεί το γεύμα 1(Μεσογειακή διατροφή) 

Επιλέγει το πρώτο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 1 

 

 Ψωμί κέικ και δημητριακά 

 

 
 

 Ψωμί και κρουασάν 

 

 
 

 078 Ψωμί ολικής αλέσεως 

 

 

 

 

 
 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 

 
 

 Χρήση μέσης μερίδας 70g (2 φέτες) 
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 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα) 

 
 

 

 
 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 1 

 OK 

 

Οι μαθητές βλέπουν τη διατροφική ανάλυση του πρώτου τροφίμου του γεύματος 1 και 

επιλέγοντας Περιήγηση στο σουπερμάρκετ εμφανίζεται η οθόνη για να διαλέξουν το 

δεύτερο τρόφιμο. 

 

Με την ίδια διαδικασία ή οποία περιγράφεται αναλυτικά για κάθε βήμα στο ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1 που ακολουθεί, επιλέγονται τα τέσσερα τρόφιμα του κάθε 

γεύματος και δημιουργούνται οι διατροφικές τους αναλύσεις. Όταν οι μαθητές 

ολοκληρώσουν τη διαδικασία, θα δουν τις παρακάτω διατροφικές αναλύσεις των δύο 

γευμάτων: 
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ΓΕΥΜΑ 1 (Μεσογειακή διατροφή) 

 
 

 ΓΕΥΜΑ 2 (Δυτικοευρωπαϊκή διατροφή) 

 

 
 

 

 

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν πίνακες με διατροφικές πληροφορίες και 

ακολουθούν ερωτήσεις σύγκρισης των δύο γευμάτων (οι απαντήσεις βρίσκονται στο 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 1). 

Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μόνος του ασκήσεις, χρησιμοποιώντας το 

λογισμικό και συνδυάζοντας διαφορετικά τρόφιμα ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες 

πλοήγησης.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 1 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Ιστορία της διατροφής του ανθρώπου και εξέλιξη της παραγωγής 

τροφίμων - Σύγχρονες τάσεις διατροφής, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τρόπο ζωής». 

 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να συνδέσει ο μαθητής τις παλιές 

και νέες μεθόδους διατροφής του ανθρώπου ιστορικά και να εξοικειωθεί με τις νέες τάσεις 

διατροφής. 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o Εισαγωγή 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη συγκεκριμένη άσκηση θα δημιουργήσουμε δύο τυπικά απλά γεύματα  

1. Μεσογειακής διατροφής 

2. Δυτικοευρωπαϊκής διατροφής 

Με στόχο τη σύγκριση παλαιών συνηθειών διατροφής και νέων τάσεων. 

 

Η σύγκριση θα είναι πλήρης στα εξής στοιχεία: 

❖ Ενέργεια (σε Kcal \ Kj) 

❖ Πρωτεΐνες, Λίπη, Υδατάνθρακες 

❖ Μεταλλικά άλατα, βιταμίνες 

 

Καθώς και σε σχέση με τις Συνιστώμενες Ημερήσιες Παροχές (RDA) όπως αυτές 

αναφέρονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η έκφραση των αποτελεσμάτων γίνεται αριθμητικώς και γραφικώς. 

 

Βήματα 

 

Ανοίγω το πρόγραμμα Τα τρόφιμα 

Επιλέγω διαδοχικά 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986)  και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 
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Δημιουργώ το γεύμα 1 (Μεσογειακή διατροφή) 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

Διαμορφώνω το πρώτο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 1 κάνοντας τις παρακάτω επιλογές: 

 Ψωμί κέικ και δημητριακά 

 Ψωμί και κρουασάν 

 078 Ψωμί ολικής αλέσεως 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 70g (2 φέτες) 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα)  

 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 1 

 OK 

 

Σχόλιο: Βλέπω τη διατροφική ανάλυση του πρώτου τροφίμου του γεύματος 1 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ για να επιλέξω το δεύτερο τρόφιμο 

Διαμορφώνω το δεύτερο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 1 κάνοντας τις παρακάτω επιλογές: 

 Λαχανικά: Φρούτα και λαχανικά 

 Λαχανικά 

 293 Ελιές σε άλμη 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 25g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα)  

 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 1 

 OK 

Σχόλιο: Βλέπω τη διατροφική ανάλυση του δεύτερου τροφίμου του γεύματος 1 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ για να επιλέξω το τρίτο τρόφιμο 

Διαμορφώνω το τρίτο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 1 κάνοντας τις παρακάτω επιλογές: 

 Λαχανικά: Φρούτα και λαχανικά 

 Λαχανικά  

 434 Ντομάτες 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 85g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα)  

 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 1 

 OK 

 

Σχόλιο: Βλέπω τη διατροφική ανάλυση του τρίτου τροφίμου του γεύματος 1 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ για να επιλέξω το τέταρτο τρόφιμο 

Διαμορφώνω το τέταρτο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 1 κάνοντας τις παρακάτω επιλογές: 

 Ψάρια και θαλασσινά 

 Ψάρι ψητό 

 141 Μπακαλιάρος σχάρας 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 180g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα)  

 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 1 

 OK 

 

Σχόλιο: Βλέπω τη διατροφική ανάλυση του τέταρτου τροφίμου του γεύματος 1 

 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 Δείτε το σύνολο μέχρι σήμερα 
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 Γεύμα 1 

 OK  

 Ετικέτα τροφίμου RDA 

 OK  

 

ΑΣΚΗΣΗ: Αντέγραψε τα διατροφικά δεδομένα του γεύματος 1 στον Πίνακα 1 που 

ακολουθεί 

 

 

 Ποσότητα (γρ) % συνολικής ενέργειας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Kcal) 363 100% 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 45 51% 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 32 34% 
ΛΙΠΗ 6 15% 

Κορεσμένα 1 - 
Μονοακόρεστα 2 - 
Πολυακόρεστα 3 - 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 6 - 
 

Δημιουργώ το γεύμα 2 (Δυτικοευρωπαϊκή διατροφή) 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

Διαμορφώνω το πρώτο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 2 κάνοντας τις παρακάτω επιλογές: 

 Ψωμί κέικ και δημητριακά 

 Ψωμί και κρουασάν 

 080 Ψωμί Άσπρα ψωμάκια 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 50g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα) 

 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 2 

 OK 

Σχόλιο: Βλέπω τη διατροφική ανάλυση του πρώτου τροφίμου του γεύματος 2 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ για να επιλέξω το δεύτερο τρόφιμο 

Διαμορφώνω το δεύτερο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 2 κάνοντας τις παρακάτω επιλογές: 

 Λαχανικά: Φρούτα και λαχανικά  

 Πατάτες 

 345 Τηγανητές πατάτες 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 120g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα) 

 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 2 

 OK 

Σχόλιο: Βλέπω τη διατροφική ανάλυση του δεύτερου τροφίμου του γεύματος 2 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ για να επιλέξω το τρίτο τρόφιμο 

Διαμορφώνω το τρίτο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 2 κάνοντας τις παρακάτω επιλογές: 

 Λαχανικά: Φρούτα και λαχανικά  

 Λαχανικά  

 434 Ντομάτες 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 85g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα) 

 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 2 
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 OK 

Σχόλιο: Βλέπω τη διατροφική ανάλυση του τρίτου τροφίμου του γεύματος 2 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ για να επιλέξω το τέταρτο τρόφιμο 

Διαμορφώνω το τέταρτο από τα 4 τρόφιμα του γεύματος 2 κάνοντας τις παρακάτω επιλογές: 

 Κρέας και προϊόντα κρέατος 

 Βοδινό  

 452 Μοσχαρίσιο φιλέτο - ψητό 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 150g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα) 

 Προσθήκη του τροφίμου σε γεύμα 2 

 OK 

Σχόλιο: Βλέπω τη διατροφική ανάλυση του τέταρτου τροφίμου του γεύματος 2 

 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 Δείτε το σύνολο μέχρι σήμερα 

 Γεύμα 2 

 OK  

 Ετικέτα τροφίμου RDA 

 OK 
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ΑΣΚΗΣΗ: Αντέγραψε τα διατροφικά δεδομένα του γεύματος 2 στον Πίνακα 2 που 

ακολουθεί: 

 

 Ποσότητα (γρ) % συνολικής ενέργειας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Kcal) 841 100% 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 59 29% 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 74 34% 
ΛΙΠΗ 36 37% 

Κορεσμένα 15 - 
Μονοακόρεστα 16 - 
Πολυακόρεστα 5 - 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 5 - 
 

Σύγκρινε τα διατροφικά δεδομένα των γευμάτων 1 και 2  

 

Ερώτηση 1: Ποιο είναι το πλουσιότερο ενεργειακά γεύμα; 

Το γεύμα 2 έχει 841Kcal 

Ερώτηση 2: Ποιο γεύμα παρέχει περισσότερη ενέργεια από λιπαρά και έχει το πιο πολλά 

κορεσμένα λίπη; 

Το γεύμα 2 παρέχει το 37% της ενέργειας από λίπη και έχει 15g κορεσμένα 

Ερώτηση 3: Ποιο γεύμα παρέχει περισσότερη ενέργεια από υδατάνθρακες; 

Έχουν το ίδιο ποσοστό και τα δύο 34% 

Ερώτηση 4: Ποιο γεύμα παρέχει περισσότερη ενέργεια από πρωτεΐνες; 

Το γεύμα 1 51% 

Ερώτηση 5: Ποιο είναι το πλουσιότερο γεύμα σε φυτικές ίνες; 

Το γεύμα 1 

Ερώτηση 6: Ποιο γεύμα θεωρείται υγιεινότερο και γιατί; 

Το γεύμα 1 είναι γενικά υγιεινότερο λόγω του χαμηλότερου ποσοστού λιπαρών και 

ειδικά κορεσμένων και της καλύτερης αναλογίας μεταξύ των θερμίδων που προέρχονται 

από πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Κατηγορίες τροφίμων» 

 

Διδακτικός στόχος 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή ο στόχος είναι να προσδιορίζει και να κατατάσσει 

ο μαθητής τα τρόφιμα στις βασικές κατηγορίες και να αναγνωρίζει τα είδη των τροφίμων που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο .Η κατηγοριοποίηση έχει ως κριτήριο την πηγή προέλευσης της 

πρώτης ύλης καθώς και την επεξεργασία ή όχι. 

 

Κατηγορίες τροφίμων 
Φρούτα και λαχανικά 
Δημητριακά –Προϊόντα αρτοποιίας 
Γαλακτοκομικά και αυγά 
Γλυκά-ξηροί καρποί και σνακ 
Ποτά 
Κρέατα και αλλαντικά 
Ψάρια και θαλασσινά 
Έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό 
Συντηρημένα τρόφιμα 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές με το λογισμικό «Τα Τρόφιμα», εκτυπωτής,  

Τετράδιο μαθητή, Πίνακας 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων επιλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

 

 
 

Οι μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος, επιλέγουν διαδοχικά 
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 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) 

 και μετά ΟΚ 

 

 
 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

 και μετά ΟΚ 

 Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 
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Ο μαθητής βλέπει τις βασικές κατηγορίες τροφίμων και επιλέγει διαδοχικά 

  

 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

 
 

 ΦΡΟΥΤΑ 

 
 

 
 

Ο μαθητής καταγράφει 2 τρόφιμα που συνήθως καταναλώνει από αυτήν την κατηγορία σε 

πίνακα που βρίσκεται στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Αρ 2 και επαναλαμβάνει την ίδια 

διαδικασία για όλες τις κατηγορίες που φαίνονται στην οθόνη Περιήγηση στο 

σουπερμάρκετ. 

Η άσκηση μπορεί να εκτελεστεί και αντίστροφα, δίνοντας δηλαδή στον μαθητή έναν 

κατάλογο με τρόφιμα και ζητώντας του να τα εντάξει στις παραπάνω κατηγορίες οι οποίες 

φαίνονται στην οθόνη του λογισμικού Περιήγηση στο σουπερμάρκετ. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 2 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Κατηγορίες τροφίμων» 

 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να προσδιορίζει και να κατατάσσει 

ο μαθητής τα τρόφιμα στις βασικές κατηγορίες να αναγνωρίζει τα είδη των τροφίμων που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ »  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, ο μαθητής θα εξοικειωθεί με τις κατηγορίες των 

τροφίμων που κυκλοφορούν στην αγορά. Οι ασκήσεις έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην 

εύκολη και γρήγορη ταυτοποίηση. 

Οι βασικές κατηγορίες τροφίμων που υπάρχουν στην αγορά είναι: 

 

❖ Φρούτα και λαχανικά 

❖ Δημητριακά - Προϊόντα αρτοποιίας 

❖ Γαλακτοκομικά και αυγά 

❖ Γλυκά - ξηροί καρποί και σνακ 

❖ Ποτά 

❖ Κρέατα και αλλαντικά 

❖ Ψάρια και θαλασσινά 

❖ Έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό 

❖ Συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες, γυάλινες συσκευασίες, αποξηραμένα) 

 

Βήματα 

 

Ανοίγω το πρόγραμμα Τα τρόφιμα 

 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986)  και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

 

 

Βλέπω τις βασικές κατηγορίες τροφίμων 

 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 

 Λαχανικά: φρούτα και λαχανικά 

 Φρούτα 

 

 



ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  
 

 - 19 - 

ΑΣΚΗΣΗ: 

Κατέγραψε στον πίνακα που ακολουθεί 2 τρόφιμα που συνήθως καταναλώνεις από αυτήν την 

κατηγορία. 

 

Επέλεξε Επιστροφή και ξεκίνα τα βήματα απ’ την αρχή και για τις υπόλοιπες κατηγορίες 

τροφίμων μέχρι να συμπληρωθεί ο πίνακας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Κατηγοριών τροφίμων 

 

Κατηγορία Υποκατηγορία Τρόφιμο 
Φρούτα και λαχανικά Φρούτα  

   
Δημητριακά – Προϊόντα 

αρτοποιίας 
  

   
Γαλακτοκομικά και αυγά   

   
Γλυκά - ξηροί καρποί και 

σνακ 
  

   
Ποτά   

   
Κρέατα και αλλαντικά   

   
Ψάρια και θαλασσινά   

   
Έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό   

   
Συντηρημένα τρόφιμα   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Θερμιδική και θρεπτική αξία τροφίμων» 

 

Διδακτικός στόχος 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να κατανοήσει ο μαθητής τη 

σημασία που έχουν τα θρεπτικά στοιχεία των τροφίμων για τον ανθρώπινο οργανισμό και να 

γνωρίζει τις θερμιδικές ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. 

Στην άσκηση που υπάρχει στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Αρ 3, προτείνεται το φρέσκο 

γάλα για εξερεύνηση της θρεπτικής του αξίας. Με την καθοδήγηση του καθηγητή, οι μαθητές 

μπορούν να εξερευνήσουν όσα τρόφιμα τους ενδιαφέρουν με παρόμοιο τρόπο όπως το 

παράδειγμα. 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές με το λογισμικό «Τα Τρόφιμα», εκτυπωτής,  

Τετράδιο μαθητή, Πίνακας 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

1.ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

2.ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Αναπτυξιακή διάσταση της Γεωργίας 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων επιλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

 
 

Οι μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος, επιλέγουν διαδοχικά 
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 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) 

 και μετά ΟΚ 

 

 
 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

 και μετά ΟΚ 

 

 Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 
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Κατόπιν ο μαθητής επιλέγει 

 ΓΑΛΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  

 

 
 

 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΕΙΚ 

 

 
 

 
 271 ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ  

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 
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Χρήση μέσης μερίδας 570ml 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 3 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Θερμιδική και θρεπτική αξία τροφίμων 

 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να κατανοήσει ο μαθητής τη 

σημασία που έχουν τα θρεπτικά στοιχεία των τροφίμων για τον ανθρώπινο οργανισμό και να 

γνωρίζει τις θερμιδικές ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί ο μαθητής θα εξοικειωθεί με την τις έννοιες των θερμίδων 

καθώς και των θρεπτικών συστατικών που υπάρχουν σα τρόφιμα. Με τη διαδικασία που 

ακολουθεί μπορεί να διαλέξει τρόφιμα, να δει την πλήρη διατροφική τους ανάλυση και να 

απαντήσει στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Η επανάληψη της διαδικασίας μπορεί να 

εξοικειώσει καλύτερα τον μαθητή αλλά και να του δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τα 

τρόφιμα που τον ενδιαφέρουν. 

 

Βήματα 

 

Ανοίγω το πρόγραμμα Τα τρόφιμα 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος επιλέγω διαδοχικά: 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986)  και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

Επιλέγω την κατηγορία τροφίμων Γάλα, αυγά και γαλακτοκομικά 

Επιλέγω την ομάδα Γάλα και σέικ 

Επιλέγω το τρόφιμο 271 πλήρες γάλα και πατάω ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

Επιλέγω Χρήση μέσης μερίδας 570 ml 

 

Βλέπω την πλήρη διατροφική ανάλυση του πλήρους γάλακτος που επέλεξα. 
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Ερώτηση 1: Ποιο τρόφιμο επέλεξες και σε ποια ποσότητα; 

ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ  

 

Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι συνολικές του θερμίδες στην ποσότητα που επέλεξες; 

376 

 

Ερώτηση 3: Πρωτεΐνες υδατάνθρακες ή λίπη δίνουν τις περισσότερες θερμίδες; 

Λίπη ,52% ενέργειας 

 

Ερώτηση 4: Σε ποια βιταμίνη καλύπτεται σημαντικό μέρος της Συνιστώμενης ημερήσιας 

παροχής ΣΗΠ (RDA); 

Βιταμίνη Β2 62% 

 

Ερώτηση 5: Σε ποιο μεταλλικό άλας καλύπτεται σημαντικό μέρος της Συνιστώμενης 

ημερήσιας παροχής ΣΗΠ (RDA); 

Ασβέστιο 85% 

 

Επέλεξε Να μην προστεθεί το τρόφιμο και πάτησε το κουμπί ΟΚ 

Αν θέλεις να εξερευνήσεις κι άλλο τρόφιμο, επέλεξε Περιήγηση στο σουπερμάρκετ και 

επανέλαβε τη διαδικασία από την αρχή. 

 

Ερώτηση 1: Ποιο τρόφιμο επέλεξες και σε ποια ποσότητα;    

            

 

Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι συνολικές του θερμίδες στην ποσότητα που επέλεξες;  

           

         

 

Ερώτηση 3: Πρωτεΐνες υδατάνθρακες ή λίπη δίνουν τις περισσότερες θερμίδες;  

           

         

 

Ερώτηση 4: Σε ποια βιταμίνη καλύπτεται σημαντικό μέρος της Συνιστώμενης ημερήσιας 

παροχής (RDA);         

          

 

Ερώτηση 5: Σε ποιο μεταλλικό άλας καλύπτεται σημαντικό μέρος της Συνιστώμενης 

ημερήσιας παροχής (RDA);        

        

 

Επέλεξε Να μην προστεθεί το τρόφιμο και πάτησε το κουμπί ΟΚ, 

αν θέλεις να τελειώσεις την άσκηση πάτησε το κουμπί Επιστροφή 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Πίνακας θερμίδων των τροφίμων - Σημασία της θερμιδικής αξίας των 

τροφίμων στη διατροφή του ανθρώπου - Διατροφικό ισοζύγιο - Συσχετισμός ενεργειακών 

αναγκών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων.» 

 

Διδακτικός στόχος 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι vα μπορεί ο μαθητής να συνδυάζει 

τα τρόφιμα έτσι ώστε να καλύπτει τις θερμιδικές ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού. Η 

μελέτη γίνεται σε άτομο συγκεκριμένου σωματότυπου που προτείνεται από το πρόγραμμα .Η 

άσκηση προτείνει συγκεκριμένες δραστηριότητες γι’ αυτό το άτομο και τις συγκρίνει με τις 

θερμιδικές του ανάγκες. 

Με την ολοκλήρωση της άσκησης, οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν για περαιτέρω 

εξάσκηση χρησιμοποιώντας σαν μοντέλο τον εαυτό τους σε σχέση με τις δραστηριότητες που 

εκείνοι κάνουν. 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές με το λογισμικό «Τα Τρόφιμα», εκτυπωτής,  

Τετράδιο μαθητή, Πίνακας 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων επιλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

 
 

Οι μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος επιλέγουν διαδοχικά 
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Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) 

 

 
 

 και μετά ΟΚ 

  

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

 

 
 

 και μετά ΟΚ 

 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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Ο μαθητής επιλέγει 

 ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 

 
 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ(Kcal) 

 

  
 

Το πρόγραμμα έχει προεπιλεγμένη εικοσιτετράωρη δραστηριότητα ξεκούρασης η οποία 

καταναλώνει 2.036 θερμίδες. 

 

 
 

Οι μαθητές θα επιλέξουν 

Ελαφριά απασχόληση: 8 ώρες 

Μετρίως βαριά απασχόληση: 8 ώρες 

Θα απομείνουν για ξεκούραση: 8 ώρες 

 

Στη γραμμή Ελαφριά εργασία επιλέγω παραδείγματα 

Βλέπω τις δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας 
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Επιλέγω εισαγωγή χρόνου 

Επιλέγω 8 ώρες και μετά πατάω ΟΚ 

 

Στη γραμμή Μέτρια σκληρή Εργασία επιλέγω παραδείγματα 

Βλέπω τις δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας 

 

 
 

Επιλέγω εισαγωγή χρόνου 

Επιλέγω 8 ώρες και μετά πατάω ΟΚ 

 

Θα συσχετίσουμε τώρα αυτήν τη δραστηριότητα με διατροφή συγκεκριμένων θερμίδων (10% 

λιγότερων από τις ανάγκες του οργανισμού) και θα παρακολουθήσουμε την επίπτωση στο 

σωματικό βάρος ανά εβδομάδα. 
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Επιλέγω Διακύμανση στην πρόσληψη τροφής 

 

 
 

και στη συνέχεια επιλέγω  

10% υποσίτιση  

και πατάω ΟΚ 

Ο μαθητής βλέπει την επίπτωση στο σωματικό βάρος σε κιλά και το αντίστοιχο διάγραμμα. 

 

Επιλέγω Άλλη εβδομάδα  

και πατάω ΟΚ 

 

Επιλέγω 20% Υποσίτιση  

και πατάω ΟΚ 

Ο μαθητής βλέπειτην επίπτωση στο σωματικό βάρος σε κιλά καθώς και το αντίστοιχο 

διάγραμμα για 2 εβδομάδες. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 4 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πίνακας θερμίδων των τροφίμων-Σημασία της θερμιδικής αξίας των 

τροφίμων στη διατροφή του ανθρώπου-Διατροφικό ισοζύγιο - Συσχετισμός ενεργειακών 

αναγκών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι vα μπορεί ο μαθητής να συνθέτει 

τα τρόφιμα έτσι ώστε να καλύπτει τις θερμιδικές ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε 

σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, ο μαθητής θα συσχετίσει τη διατροφική αξία των 

τροφίμων με τις ανθρώπινες ενεργειακές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τον σωματότυπο και 

την ανθρώπινη δραστηριότητα (εργασία, ξεκούραση, άσκηση) σε διάφορους συνδυασμούς. 

 

Βήματα 

 

Ανοίγω πρόγραμμα Τα τρόφιμα 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986)  και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Διερεύνηση αναγκών σε ενεργεία 

 

Από προεπιλογή, προτείνεται η εξερεύνηση των ενεργειακών αναγκών ενός άνδρα 25 ετών, 67 

κιλών και ύψους 1,72m. Ο δείκτης σωματικής μάζας [BMI=(kg/m)] αυτού του ανθρώπου είναι 

22,6. 

Επιλέγω: 

 Μελέτη αυτού του ατόμου 

 Διερεύνηση ισοζυγίου δραστηριότητας και ενέργειας 

 Ενέργεια σε Κcal 

 

Το πρόγραμμα έχει προεπιλεγμένη εικοσιτετράωρη δραστηριότητα ξεκούρασης η οποία 

καταναλώνει 2.036 θερμίδες. 

 

Θέλουμε να επιλέξουμε 8 ώρες για ελαφριά εργασία, 8 ώρες για μέτρια σκληρή εργασία και 8 

ώρες για ανάπαυση. 

 

Εκτελώ τα παρακάτω βήματα: 

 

Στη γραμμή Ελαφριά εργασία επιλέγω παραδείγματα 

Βλέπω τις δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας 
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Επιλέγω εισαγωγή χρόνου 

Επιλέγω 8 ώρες και μετά πατάω ΟΚ 

 

Στη γραμμή Μέτρια σκληρή Εργασία επιλέγω παραδείγματα 

Βλέπω τις δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας 

Επιλέγω εισαγωγή χρόνου 

Επιλέγω 8 ώρες και μετά πατάω ΟΚ 

 

Στο κάτω δεξιά τμήμα της οθόνης, εμφανίζεται η συνολική ανάγκη σε ενέργεια βάσει των 

παραπάνω δραστηριοτήτων η οποία είναι 3.252 θερμίδες. 

 

Θα συσχετίσουμε τώρα αυτήν τη δραστηριότητα με διατροφή συγκεκριμένων θερμίδων (10% 

λιγότερων από τις ανάγκες του οργανισμού) και θα παρακολουθήσουμε την επίπτωση στο 

σωματικό βάρος ανά εβδομάδα. 

 

Επιλέγω Διακύμανση στην πρόσληψη τροφής 

και στη συνέχεια επιλέγω  

10% υποσίτιση  

και πατάω ΟΚ 

 

Βλέπω την επίπτωση στο σωματικό βάρος σε κιλά και το αντίστοιχο διάγραμμα. 

 

Επιλέγω Άλλη εβδομάδα  

και πατάω ΟΚ 

 

Βλέπω την επίπτωση στο σωματικό βάρος σε κιλά καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα για 2 

εβδομάδες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Ποιο ήταν το αρχικό σωματικό βάρος; 67 

2. Πως διαμορφώθηκε το σωματικό βάρος μετά από 2 εβδομάδες; 66,1 

3. Επανέλαβε την διαδικασία και προσάρμοσε την στο δικό σου σωματότυπο (ύψος / 

βάρος / ηλικία / φύλλο) και τις δικές σου δραστηριότητες. 

 

Επιλέγω Άλλο άτομο  

και στην οθόνη που ακολουθεί, επιλέγω Άλλου ατόμου  
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Στην οθόνη "Επιλογή του ατόμου για μελέτη" κάνω τις επιλογές που αντιστοιχούν στο 

σωματότυπό μου: 

 μελέτη άνδρα, γυναίκας, αγοριού, κοριτσιού 

 ηλικία (έτη) 

 βάρος (σε κιλά) 

 ύψος (σε εκ) 

Πατώ το κουμπί OK 

Επιλέγω: 

 Διερεύνηση ισοζυγίου δραστηριότητας και ενέργειας 

 Ενέργεια σε Κcal 

Στη συνέχεια, επιλέγω κατηγορίες απασχόλησης και τους αντίστοιχους χρόνους 

Επιλέγω Διακύμανση της πρόσληψης τροφής 

 

Επιλέγω ποσοστά αύξησης ή μείωσης της πρόσληψης τροφής, πατάω ΟΚ και παρατηρώ πώς 

θα διαμορφωθεί το σωματικό μου βάρος με αυτές τις επιλογές. 

 

Επιλέγω Πίσω στο βασικό μενού για να τελειώσει η άσκηση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Σύσταση τροφίμων - Ποιότητα πρωτεϊνών» 

 

Διδακτικός στόχος 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή ο στόχος είναι να γνωρίζει ο μαθητής τα βασικά 

συστατικά που υπάρχουν στα τρόφιμα με ποιοτικά κριτήρια και ειδικά τις πρωτεΐνες που 

αποτελούν δομικό στοιχείο του οργανισμού. 

Οι πρωτεΐνες του ανθρώπινου οργανισμού συντίθενται από αμινοξέα. Τα περισσότερα 

αμινοξέα ο οργανισμός μπορεί να τα συνθέσει μόνος του αλλά υπάρχουν και αμινοξέα που 

πρέπει να τα λάβει αυτούσια μέσω της τροφής. Αυτά ονομάζονται απαραίτητα και αποτελούν 

ποιοτικό δείκτη των πρωτεϊνών που προσλαμβάνουμε. 

Μετά την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει τα 

απαραίτητα αμινοξέα καθώς και ότι απαιτείται συνδυασμός τροφών για να χορηγηθούν στις 

ποσότητες που απαιτεί ο οργανισμός για να λειτουργεί εύρυθμα. 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές, το λογισμικό «Τα Τρόφιμα», εκτυπωτής, 

Τετράδιο μαθητή, Πίνακας. 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για την δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων διαλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

 
 

 

Οι μαθητές ανοίγουν τους υπολογιστές τους και ξεκινούν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος, επιλέγουν διαδοχικά 

 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) 
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 και μετά ΟΚ 

 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993) 

 

 
 

 και μετά ΟΚ 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

 

 
 

 
 

Οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν 3 Βοδινό (μερίδα 100g) και βλέπουν την ποσότητα 

πρωτεΐνης καθώς και τις ποσότητες απαραιτήτων αμινοξέων που περιέχει. 
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Κατόπιν οι μαθητές επιλέγουν 24 Ρύζι (μερίδα 180g) και βλέπουν την ποσότητα πρωτεΐνης 

καθώς και τις ποσότητες απαραιτήτων αμινοξέων που περιέχουν ή μερίδα του ρυζιού καθώς 

και ο συνδυασμός των δύο τροφών. 

 

 
 

Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν τη 

σπουδαιότητα των απαραιτήτων αμινοξέων προτρέποντας τους να μελετήσουν τη θεωρία που 

υπάρχει στο πρόγραμμα. Αν οι μαθητές πατήσουν το κουμπί Δείτε την θεωρία θα δουν 

συνοπτική θεωρία για την συμπληρωματικότητα των αμινοξέων. 

 

 
 

Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν την άσκηση που υπάρχει στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΑΘΗΤΗ Αρ 5 και απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακολουθούν , μπορούν να μελετήσουν 

όποια τροφή τους ενδιαφέρει και να δημιουργήσουν δικούς συνδυασμούς προσπαθώντας να 

επιτύχουν πλήρη κάλυψη των απαραιτήτων αμινοξέων. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 5 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Σύσταση τροφίμων - Ποιότητα πρωτεϊνών 

 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να γνωρίζει ο μαθητής τα βασικά 

συστατικά που υπάρχουν στα τρόφιμα με ποιοτικά κριτήρια και ειδικά τις πρωτεΐνες που 

αποτελούν δομικό στοιχείο του οργανισμού. 

Οι πρωτεΐνες του ανθρώπινου οργανισμού συντίθενται από αμινοξέα. Τα περισσότερα 

αμινοξέα ο οργανισμός μπορεί να τα συνθέσει μόνος του αλλά υπάρχουν και αμινοξέα που 

πρέπει να τα λάβει αυτούσια μέσω της τροφής. Αυτά ονομάζονται απαραίτητα και αποτελούν 

ποιοτικό δείκτη των πρωτεϊνών που προσλαμβάνουμε. 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, ο μαθητής θα μελετήσει διάφορα τρόφιμα ως προς την 

επάρκεια τους σε απαραίτητα αμινοξέα. Επίσης, θα συνδυάσει τρόφιμα για να πετύχει 

γεύματα πλήρη σε απαραίτητα αμινοξέα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη βασική θεωρία για 

τις πρωτεΐνες την οποία καλό θα ήταν να μελετήσει ο μαθητής ώστε να έχει μεγαλύτερη 

ευχέρεια στις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν. 

 

Βήματα 

 

Ανοίγω το πρόγραμμα Τα τρόφιμα 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε. (PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Διερεύνηση ποιότητας πρωτεϊνών 

 Δείτε τη θεωρία (προαιρετικά) 
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Τα απαραίτητα αμινοξέα εμφανίζονται στο κόκκινο πλαίσιο στο δεξιό τμήμα της οθόνης 

 

 
 

Επιλέγω από τον πίνακα πάνω αριστερά 

 

 3 Βοδινό (μερίδα 100g) 

 

Επιλέγω από τον πίνακα κάτω αριστερά 

 

 24 Ρύζι (μερίδα 180g) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Σε ποια αμινοξέα υστερεί το μοσχάρι; 

 ΜΕΘΙΟΝIΝΗ ΚΑΙ ΚΥΣΤΕΙΝΗ 

2. Σε ποια αμινοξέα υστερεί το ρύζι; 

 ΜΕΘΙΟΝIΝΗ ΚΑΙ ΚΥΣΤΕΙΝΗ ,ΙΣΟΛΕΥΚΙΝΗ , ΛΥΣΙΝΗ 

3. Σε ποια αμινοξέα υστερεί ο συνδυασμός των δύο τροφών; 

 ΜΕΘΙΟΝIΝΗ ΚΑΙ ΚΥΣΤΕΙΝΗ 

4. Πόσα γραμμάρια πρωτεΐνη έχει το συνολικά ο συνδυασμός των δύο τροφών;  

 36,32g 

5. Είναι πλούσιο ή φτωχό σε πρωτεΐνες το παραπάνω γεύμα;  

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ, ΥΣΤΕΡΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΕ 

ΜΕΘΙΟΝIΝΗ ΚΑΙ ΚΥΣΤΕΪΝΗ 

 

Επανέλαβε την άσκηση για ένα συνδυασμό τροφών που συνηθίζεις να τρως και απάντησε 

στις ερωτήσεις. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: (σε τρόφιμα που επέλεξε ο μαθητής): 

 

1. Σε ποια αμινοξέα υστερεί το        

2. Σε ποια αμινοξέα υστερεί το        

3. Σε ποια αμινοξέα υστερεί ο συνδυασμός των δύο τροφών    

4. Πόσα γραμμάρια πρωτεΐνη έχει το συνολικά ο συνδυασμός των δύο τροφών  

         

5. Είναι πλούσιο ή φτωχό σε πρωτεΐνες το παραπάνω γεύμα   

 

Επέλεξε Επιστροφή για να τελειώσει η άσκηση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Πρωτεΐνες» 

 

Διδακτικός στόχος 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να προσδιορίζει ο μαθητής τις 

κατηγορίες τροφίμων στις οποίες περιέχονται αυτά τα συστατικά  σε μεγαλύτερη αναλογία. 

Δεδομένου ότι ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται ένα ελάχιστο ποσόν πρωτεϊνών για να 

αναπληρώνει καθημερινά τους ιστούς που φθείρονται είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες 

τροφές και σε ποια ποσότητα μας το εξασφαλίζουν. 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές, το λογισμικό «Τα Τρόφιμα», εκτυπωτής, 

Τετράδιο μαθητή, Πίνακας. 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για την δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων διαλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

 
 

Οι μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος επιλέγουν διαδοχικά 
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 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) 

 

 
 

 και μετά ΟΚ 

 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993) 

  

 
 

 και μετά ΟΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 
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  ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 

 
 

Οι μαθητές μελετούν έναν άνδρα 25 ετών στον οποίο είναι απαραίτητη η πρόσληψη 80 

γραμμαρίων πρωτεΐνης ημερησίως ώστε το ισοζύγιο αζώτου να είναι ισορροπημένο. Θα 

κάνουν 4 επιλογές : 

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 80g Πρωτεΐνης / ημέρα 

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 20g Πρωτεΐνης / ημέρα 

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 100g Πρωτεΐνης / ημέρα 

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 80g Πρωτεΐνης / ημέρα 

 

Επιλέγουν 80 και μετά ΟΚ  
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Βλέπουν το ισοζύγιο αζώτου για την πρώτη εβδομάδα, κατόπιν 

 ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

 

Επιλέγουν 20 και μετά ΟΚ  

 ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

Επιλέγουν 100 και μετά ΟΚ 

 ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

Επιλέγουν 80 και μετά ΟΚ 

 

 
 

Βλέπουν το συνολικό ισοζύγιο αζώτου και καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Αρ 6. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 6 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Πρωτεΐνες» 

 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να προσδιορίζει  ο μαθητής τις 

κατηγορίες τροφίμων στις οποίες περιέχονται αυτά τα συστατικά  σε μεγαλύτερη αναλογία. 

Δεδομένου ότι ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται ένα ελάχιστο ποσόν πρωτεϊνών για να 

αναπληρώνει καθημερινά τους ιστούς που φθείρονται είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες 

τροφές και σε ποια ποσότητα μας το εξασφαλίζουν. 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, ο μαθητής θα μελετήσει την επίδραση της πρόσληψης 

διαφόρων ποσών πρωτεΐνης στο ισοζύγιο αζώτου του σώματος. Το ισοζύγιο αζώτου είναι η 

διαφορά μεταξύ της πρόσληψης και της απέκκρισης αζώτου απ τον οργανισμό. Η 

φυσιολογική κατάσταση για έναν ενήλικα είναι: 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ = ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ 

 

Η φυσιολογική κατάσταση για έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό ή έναν ενήλικα σε ανάρρωση 

είναι: 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ > ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ 

 

Βήματα 

 

Ανοίγω το πρόγραμμα Τα τρόφιμα 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986)  και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε. (PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Διερεύνηση απαιτήσεων σε πρωτεΐνες 

 Έναρξη πειραμάτων 

 

Μελετάμε έναν άνδρα 25 ετών στον οποίο είναι απαραίτητη η πρόσληψη 80 γραμμαρίων 

πρωτεΐνης ημερησίως ώστε το ισοζύγιο αζώτου να είναι ισορροπημένο. 

 

Επιλέγω 80 και πατάω ΟΚ 

Βλέπω την ισορροπία αζώτου και επιλέγω Άλλη εβδομάδα  

Επιλέγω 20 και πατάω ΟΚ 

 

Βλέπω την ισορροπία αζώτου και επιλέγω Άλλη εβδομάδα  

Επιλέγω 100 και πατάω ΟΚ 
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Βλέπω την ισορροπία αζώτου και επιλέγω Άλλη εβδομάδα  

Επιλέγω 80 και πατάω ΟΚ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

1.  Βλέποντας το συνολικό διάγραμμα ισορροπίας αζώτου για 4 εβδομάδες  θεωρείς 

ορθό τον ρυθμό πρόσληψης πρωτεϊνών; 

ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΖΩΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΕΝΤΟΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΕΝΤΟΝΑ ΘΕΤΙΚΟ 

2.  Ποια εβδομάδα έχουμε συσσώρευση αζώτου στον οργανισμό; 

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

3. Ποια εβδομάδα έχουμε υπερβολική απέκκριση αζώτου;  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

4. Ποια εβδομάδα έχουμε ισορροπία πρόσληψης και απέκκρισης αζώτου; 

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Ανόργανα άλατα (Ca, Fe) Βιταμίνες (Α, σύμπλεγμα Β, C, D, 

Νιασίνη)» 

 

Διδακτικός στόχος 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να προσδιορίζει ο μαθητής τις 

κατηγορίες τροφίμων στις οποίες περιέχονται αυτά τα συστατικά  σε μεγαλύτερη αναλογία. 

Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά άλατα είναι απαραίτητα για μεγάλο πλήθος βιοχημικών 

λειτουργιών του οργανισμού. Οι απαιτήσεις του οργανισμού στα παραπάνω συστατικά είναι 

συγκεκριμένες και σε πολύ μικρές ποσότητες τάξεως mg .Η έλλειψη αλλά και η υπερβολική 

λήψη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία μέχρι και τον θάνατο σε μερικές 

περιπτώσεις 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές, με το λογισμικό «Τα Τρόφιμα»,εκτυπωτής 

Τετράδιο μαθητή , Πίνακας 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για την δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων διαλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

 
 

Οι μαθητές ανοίγουν τους υπολογιστές τους και ξεκινούν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος, επιλέγουν διαδοχικά 
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 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) 

  

 
 

 και μετά ΟΚ 

 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993) 

  

 
 

 και πατάω ΟΚ 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

 

 

 
 

 Κατόπιν ο μαθητής επιλέγει διαδοχικά τα παρακάτω θρεπτικά  συστατικά 

 

 
 

 

 Και επιλέγει 

 εξαιρετικά πλούσιες >50% RNI και μετά ΟΚ  
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Ώστε να δει τα τρόφιμα που παρέχουν πάνω από το 50% συνιστώμενης ημερήσιας 

πρόσληψης ανά μερίδα (προτείνεται απ το πρόγραμμα). 

 

 

Σε κάθε συστατικό καλείται να συμπληρώσει σχετικό πίνακα στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΑΘΗΤΗ Αρ. 7 με τα δύο πλουσιότερα τρόφιμα που εμφανίζονται .Μόλις ολοκληρώσει 

την άσκηση καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Στην ίδια οθόνη φαίνονται συνοπτικές πληροφορίες για τη χρησιμότητα του κάθε συστατικού 

στον οργανισμό οι οποίες θα ζητηθούν στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Αρ. 7. 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τις πληροφορίες του προγράμματος με τις 

διατροφικές συνήθειες ομάδων πληθυσμού σε σχέση με το επίπεδο υγείας του καθώς επίσης 

και να καθοδηγήσει τους μαθητές να ερευνήσουν για πιο πλούσιες ή πιο φτωχές πηγές 

βιταμινών και αλάτων. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 7 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Ανόργανα άλατα (Ca,  Fe) Βιταμίνες (Α, σύμπλεγμα Β, C, D, 

Νιασίνη)» 

 

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, ο στόχος είναι να προσδιορίζει  ο μαθητής τις 

κατηγορίες τροφίμων στις οποίες περιέχονται αυτά τα συστατικά  σε μεγαλύτερη αναλογία. 

Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά άλατα είναι απαραίτητα για μεγάλο πλήθος βιοχημικών 

λειτουργιών του οργανισμού. Οι απαιτήσεις του οργανισμού στα παραπάνω συστατικά είναι 

συγκεκριμένες και σε πολύ μικρές ποσότητες τάξεως mg .Η έλλειψη αλλά και η υπερβολική 

λήψη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία μέχρι και τον θάνατο σε μερικές 

περιπτώσεις. 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σύσταση - Κατηγορίες Τροφίμων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, ο μαθητής θα εξερευνήσει την περιεκτικότητα διαφόρων 

τροφίμων στα παραπάνω συστατικά καθώς και τη σχέση της με τις συνιστώμενες ημερήσιες 

παροχές. 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται θεωρία για την αξιοποίηση απ’ τον οργανισμό των βιταμινών 

και των αλάτων. 

 

Βήματα 

 

Ανοίγω το πρόγραμμα Τα τρόφιμα 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986)  και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε. (PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Διερεύνηση πηγών θρεπτικών ουσιών 

 

Επιλέγω:  

βιταμίνη Α και πατάω ΟΚ 

εξαιρετικά πλούσιες >50% RNI και πατάω ΟΚ 
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Σημείωσε στον ΠΙΝΑΚΑ τα 2 πρώτα τρόφιμα εξαιρετικά πλούσια σε Βιταμίνη Α 

 

Επέλεξε Άλλη θρεπτική ουσία και κάνε το ίδιο για τις υπόλοιπες ουσίες συμπληρώνοντας 

τον ΠΙΝΑΚΑ: 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ 1 
εξαιρετικά πλούσιο στο 

θρεπτικό συστατικό 

ΤΡΟΦΙΜΟ 2 
εξαιρετικά πλούσιο στο 

θρεπτικό συστατικό 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α Γάλα πλήρες Ομελέτα 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Παντεσπάνι  
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B1 Πάπια ψητή Χέλι 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B2 Σταφίδες-Καρύδια Σκουμπρί 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Νιασίνη Βοδινό Κοτόπουλο 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C Κουκιά Φασολάκια 
Ασβέστιο Κουνουπίδι Τυρί τσένταρ 
Σίδηρος Καβούρια Πάπια ψητή 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (διάλεξε μία από τις 2 απαντήσεις): 

 

1. Οι καλύτερες πηγές βιταμίνης C είναι : 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΩΣΤΟ 

ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ    

 

2. Για ποια λειτουργία του οργανισμού είναι απαραίτητη η Βιταμίνη A; 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΟΡΑΣΗ ΣΩΣΤΟ 

 

3. Η βιταμίνη Β1 είναι απαραίτητη για τον μεταβολισμό των: 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΩΣΤΟ 

ΛΙΠΩΝ  

 

4. Η βιταμίνη Β2 αν υπέρ καταναλωθεί έχει τοξική δράση; 

ΝΑΙ   

 ΟΧΙ ΣΩΣΤΟ 

 

5. Ποια κατηγορία τροφίμων είναι πλουσιότερη σε ασβέστιο; 

 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΣΩΣΤΟ 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ   

 

 6. Η βιταμίνη D ελέγχει την απορρόφηση από τον οργανισμό: 

 ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΩΣΤΟ 

 ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ   

 

7. Ποια βιταμίνη είναι απαραίτητη όταν κάποιος λαμβάνει συμπληρώματα σιδήρου; 

BITAMINH A   

BITAMINH C ΣΩΣΤΟ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Προμήθεια της πρώτης ύλης Τεχνολογία Τροφίμων» 

 

Διδακτικός στόχος 

Να γνωρίσει ο μαθητής τις πηγές προέλευσης των πρώτων υλών, να εξοικειωθεί με την 

Τεχνολογία Τροφίμων αλλά και να κατανοήσει το αντικείμενό της. 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές, το λογισμικό «Τα Τρόφιμα», εκτυπωτής,  

Τετράδιο μαθητή, Πίνακας 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

ΜΑΘΗΜΑ: « ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ »  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Βιομηχανία Τροφίμων 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για την δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων διαλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

 
 

Οι μαθητές ανοίγουν τους υπολογιστές τους και ξεκινούν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος, επιλέγουν διαδοχικά 

 

 

  Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’   

 (OUP1986)  

  και μετά ΟΚ 

 

  Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε.(PRI 1993)  

  και μετά ΟΚ 

 

  Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

 

Στη συγκεκριμένη άσκηση ο μαθητής καλείται να συγκρίνει ένα προϊόν κρέατος ωμό με το 

αντίστοιχο επεξεργασμένο ώστε να αντιληφθεί τις διαφορές που υφίσταται κατά την 

επεξεργασία. Επιλέχθηκε για την άσκηση μια απλή επεξεργασία ,ψήσιμο , θερμική 

επεξεργασία δηλαδή χωρίς προσθήκη άλλων συστατικών(ανάμιξη υλικών, τεχνολογικά 

βοηθήματα κ.λ.π.) ώστε να είναι εύκολη για τον μαθητή η ερμηνεία των διαφορών. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδήγηση των μαθητή να μελετήσει την επίδραση πιο 
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πολύπλοκης επεξεργασίας στις πρώτες ύλες με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται 

παρακάτω. Ενδεικτικά προτείνουμε την μελέτη των εξής συνδυασμών: 

1. ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ/ ΦΡΟΥΤΑ/ 004 Βερίκοκα 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ/ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ/ 005 Βερίκοκα αποξηραμένα. 

2. ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ/ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ//370 Σολωμός 

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ/ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ//372 Σολωμός καπνιστός 

3.ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ/ ΦΡΟΥΤΑ/ 299 Πορτοκάλια 

ΠΟΤΑ ΧΥΜΟΙ/ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 300 Χυμός πορτοκάλι 

 

Οι μαθητές από την οθόνη Περιήγηση στο σουπερμάρκετ επιλέγουν διαδοχικά 

 

 
 

 
 

224 Παιδάκια αρνίσια 

 

 
 

ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 

Χρήση μέσης μερίδας 100g 

 

 
 

ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα) 

 
 

 

Παϊδάκια αρνίσια 100g 
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Ο μαθητής βλέπει την διατροφική ανάλυση και καλείται να συμπληρώσει τον πίνακα στο 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 8.  

Κατόπιν επιλέγει Να μην προστεθεί το τρόφιμο 

και μετά OK 

Και ακολουθεί την ίδια διαδικασία επιλέγοντας όμως 225 Παιδάκια αρνίσια σχάρας 

 

Βλέπει την ανάλυση του επεξεργασμένου τροφίμου και καλείται να συμπληρώσει τον πίνακα 

στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 8. 
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Παϊδάκια αρνίσια σχάρας 100g 

 

 
 

Ακολουθούν ερωτήσεις που βοηθούν το μαθητή να εμπεδώσει τις  παραπάνω γνώσεις. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 8 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Προμήθεια της πρώτης ύλης Τεχνολογία Τροφίμων» 

 

Να γνωρίσει ο μαθητής τις πηγές προέλευσης των πρώτων υλών, να εξοικειωθεί με την 

Τεχνολογία Τροφίμων και να κατανοήσει το αντικείμενό της 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o Βιομηχανία Τροφίμων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη συγκεκριμένη άσκηση θα επιλέξει ο μαθητής από μια κατηγορία τροφίμων 

ένα επεξεργασμένο τρόφιμο και το αντίστοιχο μη επεξεργασμένο , ώστε να  

προσδιορίσει τις διαφορές και επιδράσεις της επεξεργασίας στα διατροφικά χαρακτηριστικά 

του συγκεκριμένου τροφίμου.  

 

Βήματα 

 

Ανοίγω το πρόγραμμα Τα τρόφιμα 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε. (PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

 

Επιλέγω τρόφιμο ως εξής: 

 Κρέας και προϊόντα κρέατος 

 Αιγοπρόβειο κρέας 

 224 αρνίσια παϊδάκια 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 100g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα) 
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Καταγράφω τη σύσταση και όλα τα διατροφικά χαρακτηριστικά του τροφίμου στον 

παρακάτω πίνακα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 Ποσότητα (γρ) % συνολικής ενέργειας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Kcal) 375  

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ g 15 16% 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ g - - 
ΛΙΠΗ g 35 84% 
Κορεσμένα g 19  
Ακόρεστα g 14  

Πολυακόρεστα g 2  
Σίδηρος mg 1 7% RDA 
Νιασίνη mg 6 33 % RDA 

 

Επιλέγω Να μην προστεθεί στο γεύμα 

και πατάω OK 

 

Επιλέγω Περιήγηση στο σουπερμάρκετ για να συνεχίσω την επιλογή του αντίστοιχου 

επεξεργασμένου στην ίδια κατηγορία. 

 

Επιλέγω τρόφιμο ως εξής: 

 

 Κρέας και προϊόντα κρέατος 

 Αιγοπρόβειο κρέας 

 225 Παϊδάκια αρνίσια σχάρας 

 ΝΑΙ (αυτό το τρόφιμο) 

 Χρήση μέσης μερίδας 100g 

 ΝΑΙ (αυτή η ποσότητα) 

 

Καταγράφω τη σύσταση και όλα τα διατροφικά χαρακτηριστικά του στον παρακάτω πίνακα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 Ποσότητα (γρ) % συνολικής ενέργειας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Kcal) 357  
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ g 26 29% 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ g - - 
ΛΙΠΗ g 29 71% 
Κορεσμένα g 16  
Ακόρεστα g 11  

Πολυακόρεστα g 2  
Σίδηρος mg 2 14% RDA 
Νιασίνη mg 5 27% RDA 

 

Επιλέγω Να μην προστεθεί στο γεύμα 

και πατάω OK 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ:  
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Ερώτηση 1: Ποια είναι η επίδραση της επεξεργασίας του τροφίμου στην συνολική ενέργεια ; 

Μειώνεται η συνολική ενέργεια μετά την επεξεργασία 

 

Ερώτηση 2: Ποια είναι η επίδραση της επεξεργασίας του τροφίμου στα συνολικά λιπαρά; 

Μειώνονται τα συνολικά λιπαρά λόγω ης θερμικής επεξεργασίας 

 

Ερώτηση 3: Ποια είναι η επίδραση της επεξεργασίας του τροφίμου στα ιχνοστοιχεία σίδηρο 

και νιασίνη; Η νιασίνη μειώνεται λόγω της θερμικής επεξεργασίας και ο σίδηρος 

αυξάνεται ποσοστιαία λόγω της απώλειας υγρών και λιπών. 

 

Ερώτηση 4: Ποιο βασικό θρεπτικό συστατικό απουσιάζει τελείως απ το κρέας; Οι 

υδατάνθρακες 

 

Ερώτηση 5: Γιατί αλλάζει η σχέση παροχής ενέργειας μεταξύ λιπών και πρωτεϊνών  πριν και 

μετά την επεξεργασία; Τα λίπη καίγονται κατά την θερμική επεξεργασία και αυξάνονται 

ποσοστιαία οι πρωτεΐνες 

 

 

Επανέλαβε την άσκηση επιλέγοντας μια άλλη κατηγορία τροφίμων από την  

Περιήγηση στο σουπερμάρκετ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 

 Τροφίμων» 

Διδακτικός στόχος 

Να κατανοήσει ο μαθητής τις πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούνται στη 

βιομηχανία τροφίμων και περιλαμβάνονται στον πρωτογενή τομέα Η διάκριση νωπών και 

επεξεργασμένων τροφίμων είναι επίσης μαθησιακός στόχος. Οι μαθητές θα κληθούν να 

συμπληρώσουν πίνακα με 5 πρώτες ύλες από κάθε κατηγορία που τους προτείνεται και να 

δικαιολογήσουν την επιλογή τους. Επίσης ο εκπαιδευτικός θα έχει την ευκαιρία να θίξει τις 

διαφορές νωπού και επεξεργασμένου τροφίμου καθώς και τους τρόπους διάκρισης τους. 

 

Υλικά και μέσα 

Ένας Η/Υ ανά δύο μαθητές, το λογισμικό «Τα Τρόφιμα», εκτυπωτής,  

Τετράδιο μαθητή, Πίνακας. 

 

Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία αρκετών μαθημάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος:  

 

1. ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Βιομηχανία Τροφίμων 

2. ΜΑΘΗΜΑ «ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Αναπτυξιακή διάσταση της Γεωργίας 

 

Βήματα δραστηριότητας 

Ο καθηγητής ενημερώνει τους μαθητές για την δραστηριότητα που θα ακολουθήσει και τους 

χωρίζει σε ομάδες. Χορηγεί στους μαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ενημερώνει τους 

μαθητές ότι έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν για εκτύπωση τα αποτελέσματα των 

ασκήσεων με ειδικά κουμπιά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Οι εκτυπώσεις γίνονται μαζικά 

στο τέλος των ασκήσεων διαλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που προτείνονται κατά τη 

λήξη του προγράμματος. 

 

Οι μαθητές ανοίγουν τους υπολογιστές τους και ξεκινούν το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

Στο αρχικό μενού του προγράμματος, επιλέγουν διαδοχικά 

 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) 

 και μετά ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε. (PRI 1993)  

 και μετά ΟΚ 

 Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

 

Οι μαθητές επιλέγουν Φρούτα και Λαχανικά, διαλέγουν υποκατηγορία και στον πίνακα 

τροφίμων που εμφανίζεται διαλέγουν 5 πρώτες ύλες. Τις σημειώνουν στον Πίνακα του 

ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 9. 
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Αν επιλέξουν Φρούτα θα δουν τον παρακάτω πίνακα 

 

 
 

 

Κατόπιν επιλέγουν το κουμπί Επιστροφή και στην οθόνη Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

επιλέγουν Ψωμί, Κέικ, Δημητριακά. Επιλέγουν υποκατηγορία και στον πίνακα τροφίμων 

που ανοίγει διαλέγουν 5 πρώτες ύλες. Τις σημειώνουν στον Πίνακα του ΦΥΛΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΘΗΤΗ ΑΡ. 9. 

 

Αν επιλέξουν Αλεύρι θα δουν τον παρακάτω πίνακα: 

 

 
 

Κατόπιν επιλέγουν Επιστροφή και στην όψη Περιήγηση στο σουπερμάρκετ επιλέγουν 

Κρέας και προϊόντα κρέατος. Επιλέγουν υποκατηγορία και στον πίνακα τροφίμων που 

ανοίγει διαλέγουν 5 πρώτες ύλες και τις σημειώνουν στον Πίνακα του ΦΥΛΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 9. 

 

 

Αν επιλέξουν Βοδινό θα δουν τον παρακάτω πίνακα 
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Τέλος οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που ακολουθούν. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. 9 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: «Πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία Τροφίμων» 

 

Να κατανοήσει ο μαθητής τις πρώτες ύλες πού χρησιμοποιούνται στη  

βιομηχανία τροφίμων και περιλαμβάνονται στον πρωτογενή τομέα 

 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Βιομηχανία Τροφίμων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 

Τάξη / Κύκλος / Τμήμα:       

Ειδικότητα:         

Ενότητα:         

Ονοματεπώνυμο:        

Σχολείο:         

 

Στη συγκεκριμένη άσκηση θα επιλέξει ο μαθητής από μια κατηγορία , 

τα τρόφιμα του πρωτογενή τομέα, τα οποία αποτελούν τις «πρώτες» ύλες 

της βιομηχανίας τροφίμων για παρασκευή επεξεργασμένων και τυποποιημένων τροφίμων και 

τα οποία αποτελούν τον δευτερογενή τομέα.  

 

Βήματα 

 

Ανοίγω το πρόγραμμα Τα τρόφιμα. 

Επιλέγω διαδοχικά: 

 Τα δεδομένα για 470 τρόφιμα από τους ‘Πίνακες τροφίμων’ (OUP1986) και 

πατάω ΟΚ 

 Πρόσληψη αναφοράς πληθυσμού Ε.Ε. (PRI 1993)  

 και πατάω ΟΚ 

 Περιήγηση στο σουπερμάρκετ 

 

Επιλέγω την κατηγορία  Λαχανικά: Φρούτα και λαχανικά 

Επιλέγω υποκατηγορία (π.χ. Φρούτα) και σημειώνω 5 πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται 

από τη βιομηχανία τροφίμων στον παρακάτω πίνακα 

Επιλέγω Επιστροφή 

 



ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  
 

 - 65 - 

Επιλέγω την κατηγορία Ψωμί, κέικ και δημητριακά 

Επιλέγω υποκατηγορία (π.χ. Αλεύρι) και σημειώνω 5 πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από 

τη βιομηχανία τροφίμων στον παρακάτω πίνακα 

Επιλέγω Επιστροφή 

 

Επιλέγω την κατηγορία Κρέας και προϊόντα κρέατος  

Επιλέγω υποκατηγορία (π.χ. Βοδινό) και σημειώνω 5 πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από 

τη βιομηχανία τροφίμων στον παρακάτω πίνακα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
Λαχανικά : Φρούτα και Λαχανικά  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

  

  
Ψωμί ,κέικ και δημητριακά  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

  

  
Κρέας και προϊόντα κρέατος  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ  

 

Ερώτηση 1: Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των πρώτων υλών; 

Νωπές μορφές τροφίμων πρωτογενούς παραγωγής (αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία) 

 

Ερώτηση 2: Πώς διακρίνονται οι πρώτες ύλες από τα επεξεργασμένα τρόφιμα; 

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα είτε είναι μίγματα πρώτων υλών είτε αν είναι αυτούσια 

υλικά έχουν υποστεί κάποιας μορφής επεξεργασία (θερμική, κατάξυψη κ.λ.π.) 


