
Θεµατική ενότητα:
Το παγωτό



Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό
Χιόνι, γάλα και βρασµένο ρύζι είναι τα συστατικά του πρώτου παγωτού από την Κίνα,
όπως αναφέρεται σε πηγές του 600 π.Χ. Ο πάγος διατηρούνταν για εβδοµάδες σε υπόγειες αποθήκες.
Από χιόνι, µέλι και πολτό φρούτων, ήταν φτιαγµένο το παγωµένο γλύκισµα που δοκίµασε
ο αυτοκράτορας Νέρων (54 – 68 µ.Χ.), στη Ρώµη. Ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο πρώτος άνθρωπος
που δοκίµασε παγωτό στη ∆ύση.

Γρανίτες από χιόνι, χυµό και κοµµάτια φρούτων έφτιαχναν οι κάτοικοι της Σικελίας,
σε µια παραλλαγή των σερµπετιών που έφεραν οι Άραβες περίπου το 800 µ.Χ, όταν κατέλαβαν το νησί.
Πολλούς αιώνες αργότερα ο βασιλιάς Βίκτωρ - Αµεδαίος Β' σηµείωσε το 1718 στο ηµερολόγιό
του πόσο τον εκνεύριζε η συνήθεια των συµβούλων του στο Παλέρµο να απολαµβάνουν
σε κάθε περίσταση µια γρανίτα, ακόµη και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
Στο σαράι του σουλτάνου της Κωνσταντινούπολης, όπως µνηµονεύουν πολλοί περιηγητές
του 16ου αιώνα, υπήρχαν αποθήκες πάντα γεµάτες µε χιόνι για το αραίωµα των σερµπετιών ενώ
οι καλεσµένοι εντυπωσιάζονταν µε τις κούπες για τα επιδόρπια, φτιαγµένες από παγωµένους
χυµούς φρούτων.

Πολύ πιο κοντά στο σηµερινό παγωτό ήταν η συνταγή που εφηύραν οι Ιταλοί στις αρχές περίπου
του 17ου αιώνα: Ζέσταιναν ένα µείγµα κρέµας γάλακτος και ζάχαρης, το αρωµάτιζαν µε πολτό
φρούτων και το χτυπούσαν για ώρα µέσα σε ένα λουτρό από σπασµένο πάγο και αλάτι.
Μέχρι τα µέσα του αιώνα οι γρανίτες και τα παγωτά είχαν φθάσει ως τις Βερσαλίες,
αλλά η τιµή τους ήταν αρχικά απαγορευτική για τους κοινούς θνητούς.
Μερικές δεκαετίες αργότερα η συντεχνία των λεµοναδοποιών παρασκεύαζε καθηµερινά
«αρωµατικό χιόνι» και το µοίραζε στα cafe των Παρισίων. Οι Γάλλοι µετά από έναν αιώνα
µετέτρεψαν τη γρανίτα στο γνωστό σορµπέ, µε την προσθήκη ασπραδιού αυγού.
Το σορµπέ πάγωνε συνήθως σε καλούπια σχήµατος φρούτων.

Γνωρίζουµε την ιστορία του παγωτού; 

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 παγωτό.

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

που συνδέουν µε τη δηµιουργία του γιαουρτιού. 

Η ιστορία του παγωτού



Ο πρώτος παγωτατζής στην ιστορία, πάντως, ήταν φυσικά Ιταλός. Λεγόταν Φραντσέσκο
Προκόπιο Κούτο και ξεκίνησε τη δουλειά του το 1686 ενώ στη συνέχεια άνοιξε ένα κατάστηµα
στο Παρίσι, το «Λε Προκόπ», που υπάρχει µέχρι σήµερα.

Το 1843 µια νοικοκυρά από το Νιου Τζέρσεϊ κατασκεύασε το 1843 την πρώτη χειροκίνητη
παγωτοµηχανή και µέσα σε τρεις δεκαετίες είχαν κιόλας εµφανιστεί 70 βελτιωµένοι τύποι της.
Η τεράστια ζήτηση ώθησε το 1851 τον Τζέικοµπ Φάζελ να ιδρύσει στη Βαλτιµόρη την πρώτη
βιοµηχανία παγωτού ενώ ο Ερνεστ Χάµγουι, ένας σύριος µετανάστης στο Σεντ Λούις,
έφτιαξε το 1904 τον πρώτο πύραυλο της ιστορίας (που τότε ονοµαζόταν χωνάκι),
εκτοξεύοντας τις πωλήσεις σε δυσθεώρητα ύψη.

Κωνσταντινούπολη 1890, παγωτατζήδες 

!



Λονδίνο, 1877

Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ, 1900



Λουιζιάνα, ΗΠΑ, 1940

Παγωτατζής στην µεταπολεµική Ελλάδα

!

Πηγή: Οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες από https://tvxs.gr/ 

!



Συζητούµε µε τους µαθητές µας για τα οφέλη από την κατανάλωση παγωτού.

Τους θυµίζουµε ότι για όλα τα τρόφιµα ισχύει η αρχή ότι η κατανάλωσή τους πρέπει

να γίνεται µε µέτρο. Ακόµη ότι πρώτη ύλη για την παρασκευή παγωτού είναι το γάλα. 

Χρήσιµες πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

-   Το παγωτό είναι καλή πηγή λήψης γάλακτος και δίνει στον οργανισµό σηµαντικά θρεπτικά

    συστατικά (ασβέστιο, ριβοφλαβίνη, φώσφορο, πρωτεΐνη, µαγνήσιο, βιταµίνες Β12, Α, Β6,

    D και νιασίνη).

-   Το παγωτό περιέχει κακάο, ξηρούς καρπούς και φρούτα.

    Το κακάο και οι ξηροί καρποί περιέχουν πολυφαινόλες, οι οποίες έχουν αντιοξειδωτική δράση.

-   Το µεγαλύτερο µέρος των πρωτεϊνών του παγωτού προέρχονται από το γάλα και

     είναι υψηλής βιολογικής αξίας.

-   Το παγωτό έχει αγχολυτική δράση, βελτιώνει τη διάθεση και τονώνει τον οργανισµό. 

-   Το παγωτό δεν περιέχει και δεν χρειάζεται συντηρητικά. 

-   Τα παγωτά τύπου light µπορούν να τα καταναλώνουν και οι διαβητικοί

Τι µας προσφέρει το παγωτό;



Ζητούµε από τους µαθητές µας να σκορπιστούν στην τάξη και να επιλέξουν όποιο σηµείο της θέλουν.

Τους λέµε ότι θα τους διαβάσουµε ένα κείµενο και το µόνο που θέλουµε από αυτούς είναι

να το αναπαραστήσουν χωρίς να µιλούν και χρησιµοποιώντας µόνο το πρόσωπό τους και

το σώµα τους. Αρχίζουµε την ανάγνωση:

«Το µεσηµέρι γύρισες από το σχολείο κουρασµένος και πεινασµένος. Ήταν µια δύσκολη µέρα.

Την ώρα του διαλείµµατος έπρεπε να βοηθήσεις στο κουβάληµα κάποιων βιβλίων και

δεν πρόλαβες να αγοράσεις κάτι από το κυλικείο. Η ηµέρα τελείωσε µε γυµναστική και

αυτό σε κάνει ακόµη πιο ανυπόµονο. Πετάς την τσάντα σου και βγάζεις γρήγορα τα παπούτσια.

Τρέχεις προς την κουζίνα και προσπαθείς να µαντέψεις από τις µυρουδιές.

Η µητέρα σου σε χαιρετάει αλλά εσύ δεν έχεις χρόνο για περιττές κουβέντες. Πεινάς!!!

Πηγαίνεις προς το φούρνο και σκύβεις για να δεις το περιεχόµενο. Τίποτα!!

Ανοίγεις την κατσαρόλα και πάλι τίποτα! Έχεις πια θυµώσει.

Η µητέρα σου σου εξηγεί πώς άργησε να επιστρέψει από τη δουλειά και δεν πρόλαβε να µαγειρέψει.

Πρέπει να κάνεις υποµονή µέχρι να ετοιµάσει µια µακαρονάδα. Έχει βάλει ήδη το νερό να βράζει.

Εσύ όµως ανυποµονείς. Η κοιλιά σου γουργουρίζει και αισθάνεσαι τα σάλια σου

να γεµίζουν το στόµα σου. Κάθεσαι απογοητευµένος στον καναπέ.

Το µάτι σου πέφτει σε µια διαφήµιση της κρικρι.

Βλέπεις το παγωτό Σκούµπι ντου µε γεύση βανίλια και κακάο. Τα µάτια σου έχουν γουρλώσει.

Η µαµά σου γελάει και σου δείχνει τον καταψύκτη της κουζίνας… τρέχεις ανυπόµονα,

ανοίγεις το πρώτο συρτάρι… και τι να δεις… τίποτε… ανοίγεις το δεύτερο συρτάρι και τι να δεις..

ένα κυπελλάκι σκούµπι ντου. Ξέρω σου λέει ότι δεν είναι και πολύ υγιεινό να τρως παγωτό

πριν το φαγητό, αλλά για σήµερα σου το επιτρέπω. Παίρνεις ένα κυπελλάκι και το περιεργάζεσαι.

Ανοίγεις τη συσκευασία, το µυρίζεις κλείνοντας τα µάτια σου και κάθεσαι σε µια γωνιά

για να το απολαύσεις. Το δωράκι θα το ανοίξεις στο τέλος, αφού ηρεµήσεις την κοιλιά σου.

Βυθίζεις το κουτάλι στο εσωτερικό και καταπίνεις την πρώτη µπουκιά απολαµβάνοντας την υπέροχη

γεύση του. Κάτι άρχισε να γίνεται. Οι επόµενες κουταλιές είναι αργές και απολαυστικές …

Έχεις προς το παρόν νικήσει την πείνα σου και ευχαριστηµένος περιµένεις την µακαρονάδα

γιατί τι να σου κάνει µόνο ένα κύπελλο παγωτό; 

Καθοδηγούµενος αυτοσχεδιασµός



∆ιαβάζουµε το διήγηµα «Πόσο κάνει ένα παγωτό», της Στέλλας Παρασχά

(https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/2016/01/20/stella-parascha-poso-kanei-ena-pagoto/). 

Ποιο είναι το µήνυµα που θέλει να στείλει η συγγραφέας στους αναγνώστες της;

Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γιαγιά του διηγήµατος;

Χωριζόµαστε σε οµάδες και δίνουµε µια δική µας συνέχεια στο διήγηµα.

∆ραµατοποιούµε τέλος τα κείµενά µας και τα παρουσιάζουµε σαν µικρά θεατρικά. 

Σηµ: Εναλλακτικά µπορούµε να διαβάσουµε το «Παγωτό», του Λευτέρη Κουγιουµτζή

(http://www.efsyn.gr/arthro/pagoto). 

∆ιαβάζουµε ένα διήγηµα



Ποια γεωµετρικά στερεά τους θυµίζουν; (κώνος, κύλινδρος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο).

Θυµόµαστε τις βασικές ιδιότητες αυτών των στερεών και κάνουµε στην τάξη απλές κατασκευές

µε χαρτί χρησιµοποιώντας αναπτύγµατα. Εναλλακτικά χρησιµοποιούµε οδοντογλυφίδες

(ή καλαµάκια ή ξυλάκια για σουβλάκια) για τις έδρες τους και πλαστελίνη ή

πηλό για τις κορυφές τους. 

Χρήσιµες ιστοσελίδες:

-Γεωµετρικά στερεά, βίντεο της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης

http://www.edutv.gr/index.php/mathimatika/geometrika-sterea-gnorismata

-Γνωρίζω καλύτερα τα γεωµετρικά στερεά

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B101/222/1617,5084/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/703/4642,21001/ 

Τα παγωτά και τα γεωµετρικά στερεά



Γιατί η βιοµηχανία παγωτού αποφεύγει να χρησιµοποιεί κάποια στερεά στις συσκευασίες της;

Μπορείτε να σκεφτείτε πρακτικούς λόγους;

Πόσο εύκολο θα ήταν να πιάσετε ένα παγωτό σε σχήµα σφαίρας ή πυραµίδας;

Πόσο καλά ξέρουµε τα στερεά; Παίζουµε ένα παιχνίδι.

Μία οµάδα µαθητών προσφέρεται εθελοντικά να παραστήσει ένα γεωµετρικό στερεό.

Οι υπόλοιποι µαθητές πρέπει να µαντέψουν ποιο στερεό είναι.

Για να τους βοηθήσει όµως τους δίνει κάποια στοιχεία. Για παράδειγµα:

«Έχω µία βάση, κυρτή επιφάνεια και µία κορυφή», µάντεψε ποιος είµαι…

«Έχω µόνο ευθύγραµµες ακµές, 4 έδρες και 4 κορυφές», µάντεψε ποιος είµαι…

Ρωτούµε τους µαθητές για την αγαπηµένη τους συσκευασία και το αγαπηµένο τους παγωτό.

Με βάση το γεωµετρικό στερεό που αντιστοιχεί σε αυτό, τους χωρίζουµε σε οµάδες.

Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να δηµιουργήσει προβλήµατα γεωµετρίας µε το στερεό αυτό.

Οι οµάδες ανταλλάσουν τα προβλήµατά τους και τα επιλύουν. 



Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες των 5 ή 6 µαθητών.

Κάθε οµάδα αποτελείται από διαφηµιστές που ετοιµάζονται να λανσάρουν µια

καινούργια γεύση παγωτού. 

Οι οµάδες συσκέπτονται και αποφασίζουν για τους τρόπους προώθησης του προϊόντος.

Προσπαθούν να βρουν όσες περισσότερες ιδέες µπορούν για να κάνουν

την προώθηση ενδιαφέρουσα και ελκυστική. 

Κάθε µαθητής ξεκινάει την πρότασή του µε τις λέξεις «ναι, και…».

Για παράδειγµα ένα µέλος της οµάδας θα πει «ας κάνουµε µια εκδήλωση για το καινούργιο παγωτό»,

ένας άλλος θα απαντήσει «ναι, και ας φωνάξουµε σ’ αυτήν έναν γνωστό καλλιτέχνη»,

ένας άλλος «ναι, και ας προσφέρουµε ένα cd σε κάθε συσκευασία του» κ.ο.κ. 

Τα µέλη των οµάδων προσπαθούν να εκφράζουν ενθουσιασµό και ικανοποίηση

µε τις ιδέες τους και µιλούν ανακατεµένα χωρίς να κρατούν κάποια σειρά.

Οι ιδέες τους µπορεί να είναι πρωτότυπες ή ιδιαίτερα υπερβολικές.

Γινόµαστε διαφηµιστές!

Μια καινούργια γεύση παγωτού…



Τι πρέπει να προσέχουµε στην κατανάλωση παγωτού

 Οι καταναλωτικές οργανώσεις δίνουν µια σειρά από συµβουλές.

Συζητούµε πρώτα µε τους µαθητές µας. Γιατί το παγωτό είναι ευπαθές προϊόν;

Τι νοµίζουν ότι πρέπει να προσέχουµε όταν επιλέγουµε ένα παγωτό;

Καταγράφουµε τις προτάσεις τους µε καταιγισµό ιδεών στον πίνακα της τάξης.

Προσθέτουµε όσα δε βρήκαν οι µαθητές µας:

-Ποιο πρέπει να είναι το πρώτο συστατικό ενός παγωτού;

Το γάλα ή η κρέµα γάλακτος; (υπάρχουν πολλά παγωτά µε πρώτο συστατικό τη σκόνη γάλακτος)

-∆εν αγοράζουµε ένα παγωτό όταν δεν έχει την απαιτούµενη σκληρότητα.

-Όταν επίσης το χαρτί της συσκευασίας του είναι υγρό ή κολληµένο πάνω στο παγωτό ή σχισµένο.

-∆εν καταναλώνουµε ένα παγωτό όταν περιέχει µικροκρυστάλλους

 (είναι ένδειξη ότι αποψύχθηκε και ξανακαταψύχθηκε).

-Επίσης όταν έχει ξινή, πικρή ή αλµυρή γεύση.

-Αποφεύγουµε να αγοράζουµε παγωτό από καταστήµατα που ο καταψύκτης τους

  είναι εκτεθειµένος στον ήλιο.

-Όταν αγοράζουµε παγωτό το µεταφέρουµε γρήγορα στο σπίτι και το καταψύχουµε αµέσως

  (αν πρόκειται για super market, θα είναι το τελευταίο προϊόν που θα αγοράσουµε ενώ

  µπορούµε πάντα να χρησιµοποιήσουµε τις γνωστές συσκευασίες µεταφοράς

  παγωµένων τροφίµων).

Γράφουµε στον πίνακα τις φράσεις «παγωµένο γλύκισµα» και «επιδόρπιο παγωτού».

Τι νοµίζουν οι µαθητές ότι σηµαίνουν; Είναι παγωτά και αυτά;

Τους ενηµερώνουµε για τις προβλέψεις της νοµοθεσίας:

Τα παγωτά είναι υποχρεωτικό να γίνονται από φρέσκο γάλα ή σκόνη και όλα τα λιπαρά

που εµπεριέχονται σε αυτό να προέρχονται από το γάλα.

Απαγορεύεται από τον Κώδικα Τροφίµων και Γλυκών η οποιαδήποτε προσθήκη λιπαρών

που δεν έχουν σχέση µε το γάλα.

Καταναλώνουµε υπεύθυνα παγωτό



Στα παγωµένα γλυκίσµατα, από την άλλη, υπάρχει ελευθερία προσθήκης φυτικών λιπαρών,

όπως καρυδέλαιο, φοινικέλαιο, αραπέλαιο και οποιαδήποτε άλλη µαργαρίνη.

Συχνά αναφέρεται στα συστατικά τους η φράση «ανασυσταθέν γάλα».

Στην πραγµατικότητα είναι σκόνη γάλακτος. Επίσης έχει αφαιρεθεί το βούτυρο

του γάλακτος και έχει αντικατασταθεί από φυτικό λίπος

(που περιέχει trans λιπαρά που έχουν ενοχοποιηθεί για πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις).

Μπορεί κάποιος συνειρµικά να υποθέσει ότι εφόσον τα λίπη αυτά είναι φυτικά,

είναι και καλύτερα διότι δεν είναι κορεσµένα.

Σε κάθε κανόνα όµως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.

Τα συγκεκριµένα λίπη έχουν τέτοια περιεκτικότητα σε κορεσµένα λιπαρά

που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόµα και αυτά που βρίσκονται

στο λίπος µιας χοιρινής µπριζόλας!



Επισκεπτόµαστε την Ανοιχτή Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεβάζουµε το βιβλίο

«Ο πόλεµος του παγωτού βατόµουρο».

http://www.openbook.gr/o-polemos-tou-pagwtou-vatomourou/

Με φόντο τον πόλεµο δύο βασιλείων για µια συνταγή παγωτού, οι συγγραφείς περνούν µηνύµατα

για µια Ευρώπη ειρηνική χωρίς σύνορα. 

Συζητούµε για τους ήρωες του βιβλίου και την πλοκή. Αναλύουµε τους χαρακτήρες.

Συζητούµε για τις αιτίες της διαµάχης των δύο βασιλείων. Γνωρίζουµε από την καθηµερινή µας

ζωή παραδείγµατα ανόητων και χωρίς νόηµα συγκρούσεων;

Γνωρίζουµε αντίστοιχα παραδείγµατα από την ιστορία; 

Εµάς ποια γεύση παγωτού µας αρέσει; 

Φτιάχνουµε το δικό µας εξώφυλλο για το βιβλίο.

∆ραµατοποιούµε κάποιες σκηνές του που µας άρεσαν.

Φτιάχνουµε ένα κόµικ µε τη δική µας συνέχεια στην υπόθεση του βιβλίου. 

Ο πόλεµος του παγωτού βατόµουρο!!


