
Θεµατική ενότητα:
Γιαούρτι



Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό
Το γιαούρτι είναι µια πολύ θρεπτική και εύπεπτη τροφή, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και φυσικά
για όλες τις φάσεις της ανάπτυξης. Το γιαούρτι περιέχει υψηλό ποσοστό πρωτεϊνών, ασβεστίου,
φωσφόρου, ψευδάργυρου, βιταµινών Α, Β2 και Β12. O συνδυασµός όλων αυτών των συστατικών
συµβάλλει στη γρήγορη ανάπτυξη του οργανισµού και στη διατήρηση της καλής υγείας του.
Συγκεκριµένα, οι πρωτεΐνες αποτελούν τα σηµαντικότερα «δοµικά» συστατικά για την ανάπτυξη
των οργάνων και του σκελετού, και κυρίως για την ανάπτυξη των µυών. Η βιταµίνη Α προστατεύει
την όραση και τα δόντια, ενώ είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του δέρµατος.
Η Β2 χαρίζει ενέργεια στον παιδικό οργανισµό και η Β12, εκτός από τη βοήθεια που προσφέρει
στην απορρόφηση των συστατικών, συµβάλλει και στην παραγωγή των ερυθρών αιµοσφαιρίων του
αίµατος. Περιέχει επίσης ζωντανούς µικροοργανισµούς (προκύπτουν µετά τη ζύµωση του γάλακτος),
οι οποίοι ρυθµίζουν την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας, που είναι σηµαντική για τη σωστή
λειτουργία του εντέρου και την αποφυγή γαστρεντερικών προβληµάτων. Το γιαούρτι έχει αντισηπτικές
ιδιότητες λόγω µιας ουσίας του περιέχει, του γαλακτικού οξέος, που εµποδίζει τη ζύµωση και την
απορρόφηση των τοξινών. Παράγει ουσίες και φυσικά αντιβιοτικά, ικανά να καταστρέψουν
βακτηρίδια που προκαλούν ασθένειες (όπως η φυµατίωση). Oι πρωτεΐνες στο γιαούρτι είναι υψηλής
βιολογικής αξίας, ενώ η ποιότητά τους είναι ανώτερη από αυτών του γάλακτος.
Η ποσότητά τους, µάλιστα, όπως και εκείνη του ασβεστίου, είναι αρκετά µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη του γάλακτος, γιατί όλα τα συστατικά περιέχονται σε συµπυκνωµένη µορφή.
Συγκεκριµένα, οι πρωτεΐνες αυτές χωνεύονται πιο εύκολα, διότι είναι περισσότερο «τρωτές» στα
ένζυµα της πέψης. Στο γιαούρτι γίνονται αρκετές ζυµώσεις, µε αποτέλεσµα να αφοµοιώνεται
(κατά 93%) από το έντερο πολύ πιο εύκολα από ότι το γάλα. Σε περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας
(διάρροιας), όταν ο παιδίατρος συνιστά διακοπή του γάλακτος, η αντικατάστασή του µε γιαούρτι
είναι η ιδανική λύση. Επίσης, τα παιδιά που έχουν πρόβληµα µε τη λακτόζη µπορούν άφοβα να φάνε
γιαούρτι και να λάβουν από εκεί το ασβέστιο και τα υπόλοιπα απαραίτητα συστατικά. 

Συζητούµε στην τάξη για το γιαούρτι και τον ρόλο του στη διατροφή µας.

Θυµίζουµε πάλι στους µαθητές µας την πυραµίδα της µεσογειακής διατροφής που είδαµε

σε άλλη δραστηριότητα. Ποια είναι η πρώτη ύλη για την παρασκευή του;

Γνωρίζουν οι µαθητές τα βασικά θρεπτικά του συστατικά; Γράφουµε µε καταιγισµό ιδεών ό,τι

γνωρίζουν στον πίνακα και συµπληρώνουµε τη λίστα. 

Ποιο είναι το αγαπηµένο µας γιαούρτι; Συζητούµε στην τάξη και αιτιολογούµε την προτίµησή µας.

Πόσα είδη γιαουρτιού γνωρίζουµε; Γνωρίζουµε τις διαφορές τους;

(κλασικό, ελαφρύ, στραγγιστό, αγελαδινό, πρόβειο, µε φρούτα κλπ)

Συζητούµε για τα οφέλη από την κατανάλωση του γιαουρτιού. 

Το γιαούρτι και τα θρεπτικά του συστατικά



Συµπληρώνουµε

το σταυρόλεξο του γιαουρτιού:
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Επισκεπτόµαστε την ιστοσελίδα της γαλακτοβιοµηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ (www.krikri.gr) και επιλέγουµε

από το µενού τις «Συνταγές». Σε συνεργασία µε τους γονείς φτιάχνουµε τις συνταγές και

σκεπτόµαστε και άλλες µε πρώτη ύλη το γιαούρτι. Κάνουµε ένα µικρό φεστιβάλ µαγειρικής µε

πρώτη ύλη το γιαούρτι και βραβεύουµε την πιο νόστιµη συνταγή. 

http://www.gourmed.gr/afieromata/apolaystikes-syntages-me-giaoyrti (ιδέες µε συνταγές µε γιαούρτι)

Παράδειγµα συνταγής:

∆ροσερό γλυκό µπισκότων µε Κρι Κρι Σπιτικό 2%

Συστατικά

    1 κιλό Κρι Κρι Σπιτικό 2%

    400ml κρέµα γάλακτος (full fat)

    1 1/2 πακέτο µπισκότα τύπου πτι µπερ

    1/2 κούπα ζάχαρη άχνη

    Μαρµελάδα βατόµουρο ή φράουλα

Εκτέλεση

Χτυπάµε σε µίξερ χειρός την κρέµα γάλακτος, µε την ζάχαρη άχνη µέχρι να δέσει σε σαντιγί.

Χαµηλώνουµε την ταχύτητα στο µίξερ και βάζουµε σιγά σιγά το Κρι Κρι Σπιτικό 2% µέχρι

να ενσωµατωθεί στο µείγµα.

Σε ένα µέτριο ταψάκι τοποθετούµε µια σειρά µπισκότα, από πάνω βάζουµε τη µισή κρέµα και

συνεχίζουµε µε µια ακόµη σειρά µπισκότων. Βάζουµε την υπόλοιπη κρέµα και

καλύπτουµε µε µια µεµβράνη.

Τοποθετούµε το γλυκό στο ψυγείο για 2-3 ώρες, µέχρι να σφίξει η κρέµα.

Μόλις το γλυκό µας παγώσει, απλώνουµε σε όλη την επιφάνεια την µαρµελάδα

της αρεσκείας µας και σερβίρουµε.

Φτιάχνουµε συνταγές
χρησιµοποιώντας γιαούρτι. 



∆εν ξεχνάµε να χρησιµοποιούµε όσα µάθαµε από τα µαθηµατικά και τη φυσική

για τις µονάδες βάρους και όγκου. Στη συγκεκριµένη συνταγή ποιες είναι οι µονάδες βάρους και

ποιες οι µονάδες όγκου που αναφέρονται; Προσπαθούµε να είµαστε ακριβείς στις µετρήσεις µας. 

∆ηµιουργούµε προβλήµατα µαθηµατικών µε αφορµή τη συγκεκριµένη συνταγή.

Για παράδειγµα:

-Αν θέλουµε να παρασκευάσουµε τη µισή ποσότητα γλυκού, πώς θα προσαρµόσουµε

τα συστατικά της συνταγής µας;

-Αν διπλασιάσουµε την ποσότητα του γιαουρτιού που θα χρησιµοποιήσουµε,

 πώς θα τροποποιήσουµε τη συνταγή για να φτιάξουµε το ίδιο γλυκό;

-Μέτρησε όλα τα συστατικά της συνταγής χρησιµοποιώντας µονάδες όγκου

-Μέτρησε όλα τα συστατικά της συνταγής χρησιµοποιώντας µονάδες βάρους



Γνωρίζουµε την ιστορία του γιαουρτιού; Ποια είναι η προέλευση της ονοµασίας του;

(προέρχεται από την τουρκική λέξη yoğurt). 

Χωριζόµαστε σε οµάδες και αναζητούµε τις σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Οι οµάδες καταγράφουν τις πληροφορίες και τις κατανέµουν στις διάφορες ιστορικές περιόδους. 

∆ηµιουργούµε µια κενή ιστοριογραµµή.

Κάθε οµάδα σηµειώνει στην ιστοριογραµµή τον χρονικό σταθµό που εντόπισε και

τον συνοδεύει µε ένα συνοπτικό κείµενο για το γιαούρτι.

Χρησιµοποιούµε έναν παγκόσµιο χάρτη και σηµειώνουµε σε αυτόν τις περιοχές της γης

που συνδέουν µε τη δηµιουργία του γιαουρτιού. Τι παρατηρούµε; 

Η ιστορία του γιαουρτιού



Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

Το γιαούρτι µνηµονεύεται από τον ιστορικό Ηρόδοτο τον 5ο αιώνα π.Χ. καθώς και από τον περίφηµο

γιατρό του 1ου-2ου π.Χ. αιώνα Γαληνό (το αναφέρουν ως τροφή που χαρίζει υγεία). 

Η γέννησή του χρονολογείται στη νεολιθική εποχή. Τόπος, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κάποτε υπήρξε η πρώτη φορά: το περίσσιο γάλα, από το άρµεγµα των αιγοπροβάτων,

αποθηκεύθηκε σε ένα πήλινο δοχείο και παρέµεινε εκεί επί αρκετές ώρες.

Η υψηλή θερµοκρασία δεν άργησε να το µετατρέψει σε µία συµπαγή κρέµα.

Υπήρξε βέβαια και ο τολµηρός ή ίσως ο περίεργος, που δοκίµασε το νέο προϊόν και

διαπίστωσε ότι ήταν φαγώσιµο. Το γιαούρτι είχε πλέον ανακαλυφθεί…

Είναι πιθανόν οι πρώτοι βοσκοί να έµαθαν να βράζουν το γάλα, να το µπολιάζουν µε λίγο γιαούρτι

από τη προηγούµενη πηξιά και να το διατηρούν ζεστό, σκεπάζοντάς το, πιθανόν µε δέρµατα ζώων.

Μια εύγεστη και εύκολη στην παρασκευή της τροφή έγινε, όπως ήταν φυσικό, κοµµάτι της

καθηµερινής διατροφής των νοµαδικών λαών.

Ας σηµειωθεί ότι η πρώτη αναφορά σε ζυµούµενο προϊόν γάλακτος φαίνεται να γίνεται στην

Αγία Γραφή (Γένεσις 18.8), απ’ όπου προκύπτει ότι 13 αιώνες, ήδη, πριν από τη γέννηση του Ιησού,

οι νοµάδες κτηνοτρόφοι γνώριζαν το γιαούρτι.  Η ιστορία της τυροκοµίας ξεκινά από τους

µυθικούς χρόνους όταν οι θεοί του Ολύµπου έστειλαν τον γιο του Απόλλωνα,

τον Αριστέο να διδάξει την τέχνη της τυροκοµίας στους Έλληνες.

Το τυρί ήταν µέσα στην λίστα των αγαθών που πρόσφεραν οι πρόγονοι µας στους Ολύµπιους θεούς.

Ακόµη και ο Όµηρος στην Οδύσσεια αναφέρεται στην τυροκοµία και στον τυροκόµο Κύκλωπα τον

Πολύφηµο που συνήθιζε να κρατά την ποσότητα του φρέσκου γάλατος που θα έπινε  και το υπόλοιπο

που περίσσευε το έκανε τυρί.

Θρύλοι τυλίγουν το γιαούρτι. Ανάµεσά τους κι αυτός µε πρωταγωνιστής κάποιο Μογγόλο ιππέα

στον στρατό του Τζένγκις Χαν. Σε ένα ταξίδι του στην έρηµο, η τύχη του τον έφερε σε ένα χωριό,

το οποίο είχε πρόσφατα κατακτηθεί από τους Μογγόλους. Εξουθενωµένος και 

Στην Ινδία
ως τροφή των θεών

Ο προφήτης Ιµπραήµ Στην αρχαία Ελλάδα 



 (http://www.gourmed.gr/istories/paradosi/i-istoria-toy-giaoyrtioy)

διψασµένος από τη διαδροµή, το µόνο που ζήτησε ήταν να του γεµίσουν το φλασκί µε νερό.

Οι υπόδουλοι χωρικοί δε χάρηκαν καθόλου για την άφιξή του. Έτσι θέλοντας να εκδικηθούν

στο πρόσωπο του ταλαιπωρηµένου ιππέα όλους τους κατακτητές τους, έβαλαν σε εφαρµογή 

ένα σατανικό σχέδιο: γέµισαν το παγούρι του µε γάλα αντί για δροσερό νερό.

Ο δυστυχής ιππέας τους ευχαρίστησε και ξεκίνησε το ταξίδι του στην έρηµο, χωρίς να αντιληφθεί

τι είχε συµβεί. ∆εν άργησε βέβαια να διαπιστώσει ότι στο φλασκί του δεν υπήρχε σταγόνα νερού. 

Στη θέση του είχε δηµιουργηθεί µια λευκή παχύρρευστη κρέµα...

Οι κλιµατολογικές συνθήκες είχαν προσφέρει γόνιµο περιβάλλον, ώστε να παραχθεί το γιαούρτι.

Μην έχοντας άλλη λύση ο ιππέας ήπιε τη λευκή κρέµα, την οποία βρήκε ιδιαίτερα εύγεστη.

Έτσι, όχι µόνο σώθηκε από τη δίψα, αλλά πρόσφερε στο λαό του µια εξαιρετική υπηρεσία:

την ανακάλυψη µιας νέας και θρεπτικής τροφής. Οι Μογγόλοι τρέφονταν µε γιαούρτι

όπου δεν υπήρχε άλλο διαθέσιµο φαγητό ενώ, παράλληλα,

το χρησιµοποιούσαν ως µέσο συντήρησης του κρέατος.



Ζητούµε από τους µαθητές µας να συζητήσουν στα σπίτια τους µε τους γονείς αλλά κυρίως

µε τα µεγαλύτερης ηλικίας µέλη των οικογενειών τους (παππούδες, γιαγιάδες) για το γιαούρτι.

Τι θέση είχε το γιαούρτι στην οικογενειακή τους διατροφή και παράδοση;

Στις γιορτές και τα σηµαντικά γεύµατα του έτους; Πώς αυτές οι συνήθειες συνδέονται και

µε θέµατα καταγωγής ή φυλής; (για παράδειγµα το ελληνικό προσφυγικό στοιχείο

που ήρθε στην Ελλάδα µετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσµών

κατανάλωνε µεγάλες ποσότητες γιαουρτιού)

Προσκαλούµε στο σχολείο γιαγιάδες και παππούδες που µοιράζονται µε την τάξη ιστορίες

για το γιαούρτι. Ετοιµάζουµε ερωτήσεις γι’ αυτές τις συνεντεύξεις.

∆εν περιοριζόµαστε στο γιαούρτι, αλλά γενικά στις διατροφικές συνήθειες που είχαν

οι ηλικιωµένοι συγγενείς µας όταν ήταν µικρότεροι αλλά και

σε άλλα θέµατα που αφορούν στη ζωή τους. 

Γιαγιά πες µου…



Ποια είναι η διαδροµή που κάνει το γάλα από τη φάρµα στο εργοστάσιο

µέχρι την παραγωγή γιαουρτιού; Τι γνωρίζουν τα παιδιά γι’ αυτή τη διαδροµή; 

∆ίνουµε µπερδεµένες τις παρακάτω φωτογραφίες. Τους εξηγούµε ότι περιγράφουν

τη διαδροµή του γάλακτος και την παρασκευή γιαουρτιού.

Ζητούµε να βάλουν τις φωτογραφίες σε µια λογική σειρά και κάτω από κάθε φωτογραφία

να βάλουν έναν δικό τους τίτλο. Στο τέλος παρουσιάζουµε τη σωστή σειρά και

δίνουµε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 

Η διαδροµή του γάλακτος
(από τη φάρµα … στο εργοστάσιο) και

η παρασκευή γιαουρτιού
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8.Παστερίωση

11.Γεµιστική γραµµή γιαουρτιού

9.Επώαση γιαουρτιού 10.Στράγγιση γιαουρτιού

7.Παρασκευή γιαουρτιού: οµογενοποίηση



Πηγή: http://www.iama.gr/ethno/ksanthi/kalogerogiannis.htm

Συζητούµε µε τους µαθητές µας για τους γαλατάδες και τους γιαουρτάδες που πουλούσαν

γάλα και γιαούρτι στις γειτονιές των πόλεων της µεταπολεµικής Ελλάδας.

Τους δίνουµε κάποιες πληροφορίες για το επάγγελµα του γιαουρτά:

Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

Ο γιαουρτάς (ή γιαουρτζής) µετέφερε το γιαούρτι σε µεγάλα πήλινα ή µεταλλικά δοχεία,

τις λεγόµενες τσανάκες και το πούλαγε χύµα µε την οκά. Τις τσανάκες κουβάλαγε στους ώµους

του µε ένα κοντάρι που από τη µια και την άλλη του άκρη κρέµονταν δυο ταµπλάδες ή κοφίνια.

Αργότερα οι µεγάλες τσανάκες αντικαταστάθηκαν από τα τσανάκια της µισής οκάς τα οποία

απάλλαξαν τον γιαουρτά από το καντάρι και το συνεχές ζύγισµα. Τα τσανάκια επιστρέφονταν

για να επαναχρησιµοποιηθούν αφού πρώτα πλενόντουσαν. 

Άλλος τρόπος µεταφοράς και προβολής του προϊόντος ήταν η µόστρα, δηλαδή ένα κουτί σαν

ντουλάπι µε ραφάκια στα οποία έβαζε τα γιαούρτια. Αυτή είναι η κλασική φιγούρα τού γιαουρτά 

της ανατολής και της προπολεµικής Ελλάδας.

Άλλοι πάλι µετέφεραν το γάλα και το γιαούρτι µε τον γάϊδαρο ή µε τη σούστα.

Στη συνέχεια εµφανίστηκε το τρίκυκλο ποδήλατο που στο µπροστινό µέρος είχε ένα ντουλάπι

µε ράφια για τους κεσέδες. Γρήγορα το ποδήλατο απέκτησε µηχανή.

Ο γιαουρτάς, τις περισσότερες φορές, είναι το ίδιο πρόσωπο µε το γαλατά.

Αργά το βράδυ ή πολύ πρωί πούλαγε το γάλα, µετά έφτιαχνε το γιαούρτι, που χρειαζόταν 3-4 ώρες

να πήξει και µετά έβγαινε πάλι στη  γύρα αργά το απόγευµα για να το διαθέσει.

Ο λόγος πού έβγαινε τέτοια ώρα ήταν για να προστατεύσει το προϊόν του από τις µύγες και

το ξύνισµα τους θερµούς µήνες αλλά και γιατί το γιαούρτι στην Ελλάδα

ήταν και είναι κατ’ εξοχήν βραδινή τροφή.

 Το γάλα βραζόταν σε µεγάλα καζάνια για να αποστειρωθεί.

Για το βράσιµο χρησιµοποιούσαν στην αρχή ξύλα και µετά γκάζι και το ανάδευαν συνέχεια για

να µην αρπάξει, το λεγόµενο τσίκνισµα. Στη συνέχεια κρύωνε, το περνούσαν στους κεσέδες ή

στα πήλινα  και στην κατάλληλη θερµοκρασία βάζανε, στον κάθε κεσέ, τη µαγιά δηλαδή γιαούρτι

της προηγούµενης ηµέρας αραιωµένο µε νερό. Μετά από 3-4 ώρες παραµονής σε θερµό χώρο

το γάλα είχε µετατραπεί σε γιαούρτι έτοιµο για διανοµή.

Γιαουρτάαααας! Θεατρικό παιχνίδι



!

Γιαουρτάς στην Κωνσταντινούπολη το 1920 (πηγή: http://eistinpolin330.blogspot.com) 

!

Γιαουρτζήδες δοκιµάζουν το προϊόν τους πριν το πουλήσουν στην προπολεµική Θεσσαλονίκη

(Πηγή: Κέντρο Ιστορίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης)

!



Ζητούµε από τους µαθητές µας να ρωτήσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους και

συγκεντρώνουµε τις πληροφορίες στην τάξη. Επεξεργαζόµαστε τα στοιχεία και γράφουµε

ένα άρθρο για τα χαµένα επαγγέλµατα και συγκεκριµένα το επάγγελµα του γιαουρτά.

∆ηµοσιεύουµε το άρθρο στην εφηµερίδα του σχολείου ή το αναρτούµε στην ιστοσελίδα µας.

Γιατί άραγε το επάγγελµα του γιαουρτά δεν υπάρχει σήµερα;

Ποια προβλήµατα παρουσίαζε αυτός ο τρόπος διανοµής του γιαουρτιού;

Παίζουµε ένα θεατρικό παιχνίδι.

Τα παιδιά θα γίνουν για λίγο οι κάτοικοι µιας γειτονιάς που περιµένουν τον γιαουρτά τους

για να αγοράσουν το γιαούρτι της ηµέρας. Αποφασίζουµε για τους ρόλους όλων,

γράφουµε το σενάριο και παίζουµε το µικρό θεατρικό.

Προσπαθούµε να έχει κωµικό χαρακτήρα. 



Συζητούµε µε τους µαθητές µας για τον τρόπο µε τον οποίο το γάλα γίνεται γιαούρτι.

Τους εξηγούµε τι συµβαίνει. Η παρασκευή του γιαουρτιού οφείλεται σε µια µεταβολή (ζύµωση)

που προκαλείται στο γάλα από µικροοργανισµούς.

Συγκεκριµένα η λακτόζη του γάλακτος µετατρέπεται σε οξύ (γαλακτικό).

Το γαλακτικό οξύ µεταβάλλει τη σχετικά ουδέτερη γεύση του γάλακτος σε πιο ευχάριστη, όξινη,

δροσιστική και το νέο προϊόν, από ρευστό που είναι το γάλα, γίνεται ηµίρρευστο,

επειδή πήζει µε το ξίνισµα. Την ίδια στιγµή, το γαλακτικό οξύ αυξάνει

τη συντηρησιµότητα του προϊόντος που δηµιουργείται. 

Συνεχίζουµε τη συζήτηση αναφερόµενοι και σε άλλες ζυµώσεις που γνωρίζουµε

(ο µούστος γίνεται κρασί, το κρασί γίνεται ξύδι, παραγωγή ψωµιού, µπύρας, παρασκευή τυριών,

ζύµωση κακάου και καφέ, παρασκευή βρώσιµης ελιάς κλπ).

Συνειδητοποιούµε ότι στη φύση υπάρχουν χρήσιµοι και επικίνδυνοι για την ανθρώπινη

υγεία µικροοργανισµοί και στους πρώτους οφείλουµε διάφορα προϊόντα που

σήµερα καταναλώνουµε.

∆είχνουµε στους µαθητές µας την παρακάτω φωτογραφία:

(πηγή: https://artic.gr/mikroorganismoi-sta-trofima/) 

Από γάλα… γιαούρτι…
(µαθαίνουµε για τη ζύµωση παίζοντας θέατρο…)

!



Έχουν ακούσει ξανά οι µαθητές τον όρο «παστερίωση»; Ξέρουν τι σηµαίνει;

Από το όνοµα ποιου σπουδαίου επιστήµονα καθιερώθηκε ο όρος;

Συζητούµε για τον Παστέρ και βρίσκουµε πληροφορίες για τη ζωή του.

Οι µαθητές σε οµάδες ετοιµάζουν σχετικές πολυµεσικές παρουσιάσεις.

Συζητούµε για τη σηµασία της παστερίωσης στη γαλακτοβιοµηχανία και

για τη συµβολή του Παστέρ στη µελέτη των µικροοργανισµών. 

Οργανώνουµε ένα θεατρικό παιχνίδι µε τίτλο: από γάλα… γιαούρτι

Σκορπιζόµαστε στην αίθουσα και γινόµαστε τα µόρια ενός µπουκαλιού γάλα.

Αποτυπώνουµε µε το σώµα µας και τις κινήσεις µας (χωρίς να µιλάµε) τα µόρια

του γάλακτος και όλες τις φάσεις µετατροπής µας σε µόρια γιαουρτιού.

Οι κινήσεις που αποτυπώνουµε είναι:

-οι µαθητές (τα µόρια του γάλακτος) είναι στριµωγµένοι σε ένα µπουκάλι γάλα

-ξαφνικά ξεχύνονται από το µπουκάλι

  (σκορπίζονται στην αίθουσα όπου γίνεται το παιχνίδι)

-ένα νέο υλικό προστίθεται στην παρέα τους (προσθήκη µικροοργανισµών, δηλαδή µιας οµάδας

µαθητών που έχουν διαφορετικό ντύσιµο και συµπεριφορά)

-η θερµοκρασία αυξάνεται για να επιτευχθεί η ζύµωση

  (τα παιδιά βγάζουν κάποια από τα ρούχα τους)

-αλλαγές γίνονται στην οµάδα (γίνονται ζευγάρια, κάποιοι αποχωρούν, οι εναποµείναντες

 πυκνώνουν τις αποστάσεις τους…) και το γιαούρτι µας είναι έτοιµο!



Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

Παστερίωση είναι η θερµική επεξεργασία που υφίσταται το νωπό γάλα,

ώστε να καταστραφούν παθογόνοι µικροοργανισµοί που απειλούν την υγεία µας και

να επιµηκυνθεί η διάρκεια ζωής του.

Η έννοια των µικροβίων έχει συνδεθεί στους περισσότερους ανθρώπους µε την έννοια της ασθένειας.

Εντούτοις οι µικροοργανισµοί έχουν χρησιµοποιηθεί από τον άνθρωπο από πολλές χιλιάδες χρόνια και

σήµερα η χρήση τους έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Για παράδειγµα τα αντιβιοτικά παράγονται

µε τη χρήση µικροοργανισµών. Επίσης χρησιµοποιούνται για την παραγωγή διάφορων ουσιών,

µεθανόλης, οργανικών οξέων και ενζύµων που βρίσκουν ευρεία εφαρµογή σε πολλούς τοµείς.

Ο άνθρωπος χωρίς να το γνωρίζει χρησιµοποίησε τους µικροοργανισµούς για την επεξεργασία και

συντήρηση της τροφής του, π.χ. παρασκευή κρασιού, ψωµιού, τυριού.

Ο όρος ζύµωση πρωτοχρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει το φαινόµενο του βρασµού που

παρατηρείται κατά την παρασκευή του κρασιού. Μετά την ανακάλυψη του Pasteur, πριν

εκατό περίπου χρόνια, ότι η ζύµωση του κρασιού οφειλόταν στην ανάπτυξη µικροσκοπικών µορφών 

ζωής, ο όρος συνδέθηκε µε τη µικροβιακή δράση. Σαν ζύµωση µπορεί να περιγραφεί το φαινόµενο

της χρήσης µικροοργανισµών για την παρασκευή κάποιων χρήσιµων ουσιών.

Η ζύµωση δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από το φαινόµενο βρασµού,

που οφείλεται στην έκλυση CO2, γιατί σε πολλές ζυµώσεις δεν παρατηρείται έκλυση αερίου.

Στην περίπτωση των ζυµώσεων στα τρόφιµα παράγονται ουσίες οι οποίες παρεµποδίζουν την

ανάπτυξη των µικροοργανισµών και έτσι συµβάλλουν στη συντήρηση τους.

Γαλακτική ζύµωση

Κατά τη γαλακτική ζύµωση σχηµατίζεται γαλακτικό οξύ από τη ζύµωση των σακχάρων.

Οι µικροοργανισµοί που υπεισέρχονται στη γαλακτική ζύµωση είναι τα βακτήρια της οµάδας των

γαλακτοβακίλλων (Lactobacillus, Leuconostoc). Τα βακτήρια αυτά έχουν πολύ µικρές απαιτήσεις

σε οξυγόνο. Οι κύριες µέθοδοι ελέγχου της ζύµωσης είναι η εξασφάλιση µικρής τάσης οξυγόνου,

η προσθήκη αλατιού και σε ορισµένες περιπτώσεις η θερµοκρασία.



Πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C126/76/621,7362/

Οι κύριες εφαρµογές της γαλακτικής ζύµωσης είναι:

α. Παραγωγή τουρσιών: Για την παραγωγή τουρσιών χρησιµοποιούνται λαχανικά τα οποία

εµβαπτίζονται σε διάλυµα άλµης. Η παρουσία του αλατιού παρεµποδίζει την ανάπτυξη 

ανεπιθύµητων µικροοργανισµών, δίνοντας τη δυνατότητα στα γαλακτικά βακτήρια να

αναπτυχθούν. Τα γαλακτικά βακτήρια ζυµώνουν τα σάκχαρα που διαχέονται από τους φυτικούς

ιστούς στην άλµη παράγοντας κυρίως γαλακτικό οξύ. Η παραγωγή του γαλακτικού οξέως και

η διαπίδυση του αλατιού από την άλµη στο προϊόν δίνουν τη χαρακτηριστική γεύση, το άρωµα και

την υφή στο προϊόν. Με την παραγωγή του γαλακτικού οξέως το pH του προϊόντος πέφτει

σηµαντικά εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη συντήρηση του προϊόντος.

β. Βρώσιµες ελιές: Η γαλακτική ζύµωση χρησιµοποιείται και για την παραγωγή των βρώσιµων ελιών.

Οι ελιές µετά την αποπίκρανση τοποθετούνται σε δεξαµενές µε άλµη, όπου οι γαλακτοβάκιλλοι

ζυµώνουν τα σάκχαρα που διαχέονται από τις ελιές στην άλµη.

γ. Γαλακτοκοµικά προϊόντα: Η παρασκευή γιαούρτης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα γαλακτικής

ζύµωσης. Ο έλεγχος της ζύµωσης σε αυτήν την περίπτωση γίνεται από το υπόστρωµα (λακτόζη) και

τη θερµοκρασία. Η θερµοκρασία ζύµωσης είναι υψηλή, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν

θερµόφιλα γαλακτικά βακτήρια τα οποία βοηθούν στην παραγωγή της γνωστής υφής της γιαούρτης.

δ. Ωρίµανση των τυριών: Βακτήρια και µύκητες χρησιµοποιούνται στην ωρίµανση των τυριών.

Ανάλογα µε τον τύπο χρησιµοποιούνται διαφορετικά είδη µικροοργανισµών

ε. Ζυµώσεις σε προϊόντα κρέατος: Οι µικροοργανισµοί χρησιµοποιούνται επίσης για τη δηµιουργία

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών σε σαλάµια, ζαµπόν και άλλα κρεατοσκευάσµατα.



Η ταυτότητα της ταινίας µου:

Ποιος/ποιοι την δηµιούργησαν;

Είδος ταινίας

(µικρού ή µεγάλου µήκους,

µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ, animation)

Έτος δηµιουργίας

Ποια είναι µε λίγα λόγια

η υπόθεσή της;

Τόπος (πού γίνονται

όσα παρουσιάζει η ταινία)

Ο τίτλος της ταινίας

προετοιµάζει τον θεατή για

τη συγκεκριµένη υπόθεση;

Πότε γίνονται;

(χρόνος)

Ήρωες/πρωταγωνιστές

(ονόµατα, ηλικίες, ιδιότητες,

συµπεριφορές, χαρακτήρες)

Ποιο µήνυµα ήθελαν να

στείλουν οι δηµιουργοί της

ταινίας; Τι σκοπό είχαν

όταν την γύρισαν;

Υπόθεση της ταινίας :

Πληροφορίες από τους τίτλους

αρχής και τέλους

(για όσους συµµετείχαν, τους εξωτερικούς

συνεργάτες, µουσική που «έντυσε» την

ταινία ή άλλες πληροφορίες)

∆ιάρκεια της ταινίας

Βλέπουµε αποσπάσµατα ελληνικών ταινιών όπου υπάρχουν αναφορές

στο γιαούρτι αλλά και στο γάλα. 

Οργανώνουµε στην τάξη µια συζήτηση γι’ αυτά τα αποσπάσµατα

Το γιαούρτι και το γάλα…
στον ελληνικό κινηµατογράφο



-Ποιος είναι ο ρόλος του γιαουρτιού ή του γάλακτος στην υπόθεση της ταινίας;

-Για ποιο λόγο επέλεξαν οι δηµιουργοί να τα αξιοποιήσουν σεναριακά;

-Θα µπορούσατε να τα αντικαταστήσετε µε άλλα … προϊόντα;

-Ποιες άλλες πληροφορίες µας δίνουν αυτές οι σκηνές για θέµατα καθηµερινότητας,

οικονοµίας, συνθηκών ζωής, λαογραφίας κλπ;

Ενδεικτικά αποσπάσµατα:

Ο ρόλος του γιαουρτιού και
του γάλακτος…

!Μια τρελή τρελή σαραντάρα, https://www.youtube.com/watch?v=MXltSN8ywp8

!

Το µεγάλο κανόνι, https://www.youtube.com/watch?v=bn20tC3WO7c

!



!

∆όκτωρ Ζι-Βέγγος, https://www.youtube.com/watch?v=VCrqU9hoL34

!

!!

Η αρχόντισσα και ο αλήτης, https://www.youtube.com/watch?v=-qSa3k8kx9c 



!

!

Νόµος 4.000, https://www.youtube.com/watch?v=DHIvCkCU1nM

!

!
!

!

«Λαός και Κολωνάκι», ο γαλατάς

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=94oC3Z3lrDA

!


