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1. Συνοπτική περιγραφή της δράσης 

1.1. Τίτλος 

BarPal  ενεργειακή μπάρα ονειρο-λιχουδιά από τον Έβρο 

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές  
 

Αντικείμενα των μαθημάτων της Β’ τάξης του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος: Τεχνολογία Τροφίμων ,  Εργαστήριο Τεχνολογίας 

Τροφίμων ,  Άλγεβρα ,  Πληροφορική ,  Περιβάλλον και Γεωργία , Εργαστήριο  

Περιβάλλοντος και Γεωργίας,  Φυτική Παραγωγή ,  Εργαστήριο Φυτικής 

Παραγωγής ,  Αρχές Αγροτικής Οικονομίας .  Συμβατότητα σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 74913/ Γ2/10−6−2008 υπουργική Απόφαση και το ΦΕΚ 1257 Β΄. 

1.3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών  

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί την θεωρία για τα συστατικά και την θρεπτική αξία 

των τροφίμων, τις μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων, τις αρχές και αξίες της 

Βιολογικής Γεωργίας, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την άσκηση της 

Συμβατικής Γεωργίας, την εποχικότητα και τον βιολογικό κύκλο των κυριότερων 

φυτών που καλύπτουν ανάγκες διατροφής, απλά Μαθηματικά, χρήση Η/Υ. 

Αναγνωρίζουν επίσης τις ομάδες τροφίμων και τις οικογένειες φυτών.  

1.4. Οργάνωση της δράσης & απαιτούμενη υλικοτεχνική 

υποδομή 

Οργάνωση της δράσης  
 

Οι μαθητές εργάσθηκαν σε ομάδες των 3-4 μαθητών στο εργαστήριο Τεχνολογίας 

Τροφίμων, στην τάξη και στο εργαστήριο Πληροφορικής.  

Γνωστικά Προαπαιτούμενα  
 

Χειρισμός Η/Υ, σχετική ευχέρεια στην χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 

(word), Excel, PowerPoint, αξιολόγησης της θρεπτικής αξίας τροφίμων, 

οικολογικού αποτυπώματος  και στην χρήση φωτογραφικής μηχανής.   

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή – Λογισμικά  
 

Απαιτούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας/ομάδα, φωτογραφική μηχανή, η 

υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων και διάφορα 

τρόφιμα.  

Τα λογισμικά, διαδικτυακά εργαλεία, οι ιστοσελίδες και το εκπαιδευτικό 

υλικό που αξιοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 Διαδικτυακά εργαλεία & ιστοσελίδες 

Λογισμικά  Word, Excel & PowerPoint 

Λογισμικά αξιολόγησης της 
θρεπτικής αξίας των τροφίμων Περιεκτικότητες Τροφών.html

  foodsdemo_el-patched                            

Λογισμικά υπολογισμού του 
οικολογικού αποτυπώματος 
των τροφίμων 

https://www.footprintcalculator.org/  

http://www.foodemissions.com/foodemissions/Calculator  

https://myemissions.green/food-carbon-footprint-calculator/  

Λογισμικό υπολογισμού των 
εκπομπών αερίων από την 
κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Carbon Emissions Calculator 

Ιστοσελίδες ΔΕΗ, Ταχίνι, Γκότζι μπέρι, Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη 

 

1.5. Σκοπός και στόχοι  
 

Να παρασκευάσουν οι μαθητές ένα υγιεινό, υψηλής θρεπτικής αξίας, γευστικό και 

χαμηλού οικολογικού αποτυπώματος σνακ με τοπικά βιολογικά προϊόντα 

Σε γνωστικό επίπεδο 
 

 Να αναφέρουν τα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή 

 Να αναφέρουν προϊόντα που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν στην 

περιοχή εναλλακτικά 

 Να αναγνωρίζουν τις μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων που δεν 

μειώνουν την θρεπτική τους αξία 

 Να υπολογίζουν την θρεπτική αξία, το κόστος παραγωγής και το 

οικολογικό αποτύπωμα ενός τρόφιμου 

 Να σχεδιάζουν την συσκευασία, την ετικέτα και την προώθηση ενός 

τρόφιμου στην αγορά 

 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες παρασκευής ενός τρόφιμου 
 Να αναπτύξουν δεξιότητες γευσιγνωσίας 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες εύρεσης πληροφοριών σε διαδικτυακούς 

τόπους, χρήσης και  εφαρμογής των πληροφοριών 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης διαφόρων λογισμικών εφαρμογών 

 

Σε επίπεδο στάσεων 
 

 Να αναπτύξουν την συνεργατικότητα και ομαδικότητα μέσα από τις 
δραστηριότητες της παρασκευής ενός τρόφιμου 

https://www.footprintcalculator.org/
http://www.foodemissions.com/foodemissions/Calculator
https://myemissions.green/food-carbon-footprint-calculator/
https://www.rensmart.com/Calculators/KWH-to-CO2
https://www.dei.gr/el/katanalwsi-oikiakwn-suskeuwn/kouzina
https://www.mednutrition.gr/portal/efarmoges/leksiko-diatrofis/15134-10-logoi-gia-na-tros-taxini
https://www.mednutrition.gr/portal/efarmoges/leksiko-diatrofis/15930-goji-berry-gkotzi-beri
https://www.mednutrition.gr/portal/lifestyle/diatrofi/1136-proslamvanomeni-posotita-anaforas-ppa
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2. Διδακτική Προσέγγιση 
 

Θεωρητική & Μεθοδολογική 
 
Η δράση βασίστηκε στο κοινωνικό εποικοδομητικό μοντέλο, την μαθητοκεντρική 

διδασκαλία και την συνεργατική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί ενεργοποίησαν 

γνωστικές διεργασίες, διευκολύναν την αλληλεπίδραση των μαθητών, 

καθοδήγησαν και συντόνισαν τον διάλογο και την εργασία των ομάδων. Οι 

μαθητές ανακάλυψαν την γνώση με βιωματικό τρόπο και ανέπτυξαν δεξιότητες 

μέσα από την πρακτική άσκηση, την παρατήρηση, τον πειραματισμό και την 

επίλυση προβλημάτων. Καθοδηγήθηκαν να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν 

την νέα γνώση, η οποία  οικοδομήθηκε στην ήδη υπάρχουσα (Παπάς 1996, Χαλκιά 

2012).  

Τα αναμενόμενα μεταγνωστικά οφέλη συνίστανται στην υιοθέτηση της 

υγιεινής διατροφής από τους μαθητές, την αλλαγή της στάσης τους για κάποια 

τρόφιμα αλλά και στον εντοπισμό των αδυναμιών τους, στην ένταξη των 

αδύνατων μαθητών στην ομάδα και στην μαθησιακή διαδικασία, στην 

κατανόηση των προσωπικών δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησής τους. 

2.1. Αναλυτική παρουσίαση της δράσης  

 

1. Εισαγωγή Προσανατολισμός, Αφόρμηση  & Διατύπωση του 

προβλήματος  (1 διδακτική ώρα) 

 Οι εκπαιδευτικοί διερεύνησαν αρχικά την υφιστάμενη γνώση των μαθητών με 

προφορικές ερωτήσεις σχετικά με τα κύρια συστατικά, την θρεπτική αξία των 

τροφίμων και τις μεθόδους επεξεργασίας τους. Στην συνέχεια, οι ομάδες 3-4 

μαθητών (i) κατέγραψαν τα τοπικά προϊόντα (ii) τρόφιμα υψηλής κατά τη γνώμη 

τους θρεπτικής αξίας (iii) τροφές που τους αρέσουν και προτιμούν για σνακ και 

(iv) μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων που δεν μειώνουν την θρεπτική τους αξία. 

2. Διερεύνηση του προβλήματος (2 διδακτικές ώρες) 

Οι ομάδες των μαθητών στον χώρο του εργαστηρίου της πληροφορικής 

κατέγραψαν τα προϊόντα που τελικά προτιμούν, διερεύνησαν διάφορες συνταγές 

σνακ και σχεδίασαν την δική τους.  

3. Επέκταση της γνώσης (3 διδακτικές ώρες) 

Οι ομάδες των μαθητών στον χώρο του εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων 

παρασκεύασαν με τα προϊόντα που είχαν επιλέξει τις συνταγές τους, 

πειραματίσθηκαν με διάφορες αναλογίες υλικών και αποφάσισαν για πιθανές 

βελτιώσεις. Δοκίμασαν οι ίδιοι αλλά και άλλοι μαθητές/τριες του σχολείου και 

αξιολόγησαν γευστικά την τελική παρασκευή.   
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4. Επέκταση και εμπέδωση της γνώσης σε νέες καταστάσεις (3 

διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές εκτέλεσαν στον χώρο του εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων την 

τελική συνταγή και φωτογράφισαν τα βήματά της. Υπολόγισαν την θρεπτική 

αξία, το κόστος παραγωγής και το οικολογικό αποτύπωμα της παρασκευής. 

5. Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών (3 διδακτικές ώρες) 

Οι μαθητές συναποφάσισαν για το όνομα του προϊόντος, σχεδίασαν την 

συσκευασία, την ετικέτα, έγραψαν ένα προσωπικό μήνυμα στην συσκευασία και 

κατέγραψαν τρόπους προώθησής του στην αγορά.   

6. Αναδόμηση/Εμπλουτισμός των ιδεών των μαθητών (30΄)  

Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν και σχολίασαν τις διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν, τα δεδομένα των υπολογισμών των μαθητών και του 

σχεδιασμού της ετικέτας, και προέβησαν σε σχετικές διορθώσεις. 

7. Αξιολόγηση (10΄) 

Οι μαθητές αξιολόγησαν την δράση, εντόπισαν λάθη, αναθεώρησαν τυχόν 

παρανοήσεις και στάσεις για διάφορα προϊόντα. Διατύπωσαν συμπεράσματα και 

προτάσεις. 

8. Ανασκόπηση (5΄) 

Οι εκπαιδευτικοί ανακεφαλαίωσαν και συνόψισαν.  

3. Το τελικό προϊόν 
 

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται η συνταγή της τελικής παρασκευής του σνακ, 

μιας ενεργειακής μπάρας, σχετικό φωτογραφικό υλικό (Φωτογραφίες 1-7 & 

Παράρτημα) και η παρουσίαση των υπολογισμών και του τελικού προϊόντος.  

3.1. Οδηγίες παρασκευής της ενεργειακής μπάρας 

 

Τα υλικά  

Τα υλικά της παρασκευής είναι: ρεβύθια, ταχίνι, προϊόν της οικογενειακής 

επιχείρησης ενός πρώην μαθητή μας, μέλι, επίσης παραγωγής ενός μαθητή, ξερά 

σύκα, καρύδια και αμύγδαλα βιολογικής παραγωγής, όλα προϊόντα της περιοχής. 

Τα ρεβύθια προτάθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, υλικό για το οποίο οι μαθητές 

αρχικά είχαν αρνητική στάση όπως και το γκότζι μπέρι, το οποίο οι περισσότεροι 

δεν το γνώριζαν. Υπολογίστηκε ως μέγιστη απόσταση από τον αγροτικό χώρο 

παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης τα 10 χιλιόμετρα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε 

μικρή ποσότητα γκότζι μπέρι για το χρώμα και την θρεπτική του αξία αλλά και 

ως πρόταση για την καλλιέργεια και μεταποίησή του στην περιοχή ως 

εναλλακτική παραγωγή στο μέλλον. Υπολογίστηκε ως μέγιστη απόσταση από τον 

αγροτικό χώρο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης τα 500 χιλιόμετρα. 
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Η διαδικασία της παρασκευής  

Αποφεύχθηκε η θερμική επεξεργασία, εκτός της παρασκευής του ρεβυθάλευρου, 

για την διατήρηση όλων των θρεπτικών στοιχείων, των βιταμινών κυρίως, και 

την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του τελικού προϊόντος. 

   
1. Ρεβυθάλευρο 2. Ξερά σύκα και Γκότζι μπέρι 3. Καρύδια και αμύγδαλα 

  

 

4. Ταχίνι 5. Μέλι 6. Ζύγισμα υλικών 

 
7. Το τελικό προϊόν 
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BarPal 
Ενεργειακή μπάρα ονειρο-λιχουδιά από τον Έβρο 

   

 

   

Χρόνος Αναμονής και 

Προετοιμασίας: 13 ώρες και 30΄ 

Χρόνος Παρασκευής: 15΄  Αριθμός Τεμαχίων: 15 

   

  

- Μέλι           250 γρ. 1. Τοποθετούμε τα ρεβύθια σε ένα σκεύος με 

κρύο νερό και τα αφήνουμε να μουλιάσουν 

για 12 ώρες. 

2. Σιγοβράζουμε τα ρεβύθια σε χαμηλή φωτιά 

για 30 λεπτά. 

3. Απλώνουμε σε ένα ταψί μια λαδόκολλα και 

τα ρεβύθια χοντροαλεσμένα.                         

Τα ψήνουμε σε χαμηλή φωτιά στους 150ο C 

στον αέρα για περίπου 45 λεπτά ώσπου να 

χάσουν όλη τους την υγρασία. 

4. Αλέθουμε τα ψημένα ρεβύθια. 

5. Αλέθουμε τους ξηρούς καρπούς. 

6. Ψιλοκόβουμε τα ξερά σύκα και το γκότζι 

μπέρι. 

7. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά ώσπου να 

έχουμε ένα ομοιογενές μίγμα. 

8. Πλάθουμε 15 μπάρες των 60 γρ.    

- Ρεβυθάλευρο  220 γρ. 

- Αμύγδαλα     100 γρ. 

- Καρύδια       100 γρ. 

- Ταχίνι         100 γρ. 

- Σύκα ξερά    100 γρ. 

- Γκότζι μπέρι     30 γρ. 

 

 

Προαιρετικά μπορεί να επικαλυφθεί η μπάρα με σοκολάτα. 

Το κρυσταλλωμένο μέλι είναι γνήσιο και συστήνεται να ρευστοποιηθεί σε θ < 45ο C, σε 

χλιαρό νερό (μπεν μαρί). 
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3.2. Η διατροφική αξία ανά τεμάχιο (60 γρ.) 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η σύσταση μιας μπάρας, η ποσότητα του κάθε 

υλικού σε γραμμάρια, στον Πίνακα 3, η προσφερόμενη ενέργεια και η 

περιεκτικότητα στα κύρια θρεπτικά συστατικά και στους Πίνακες 4 και 5, η 

περιεκτικότητα σε μέταλλα και βιταμίνες αντίστοιχα. Οι υπολογισμοί 

πραγματοποιήθηκαν κατά προσέγγιση και με βάση τα λογισμικά και 

πληροφορίες από ιστοσελίδες (δες Πίνακα 1). 

Πίνακας 2 Η ποσότητα των υλικών σε gr/τεμάχιο των 60 γρ. 

Μέλι Ρεβυθάλευρο Αμύγδαλα Καρύδια Ταχίνι Σύκα ξερά Γκότζι μπέρι 

16,67 gr 14,67 gr 6,67 gr 6,67 gr 6,67 gr 6,67 gr 2 gr 

 
Το προϊόν σε φυσικό μέγεθος 

 

Πίνακας 3 Η προσφερόμενη ενέργεια και η περιεκτικότητα σε gr των 

κύριων συστατικών/τεμάχιο 

Ενέργεια Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Λίπη 

252 θερμίδες Kcal 32,45 gr 7 gr 11,85 gr 

 

Πίνακας 4 Η περιεκτικότητα σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία/τεμάχιο 

Μέταλλα 

Ca P Fe Na K Mg 

66,57 mg 102,20 mg 2,12 mg 12,71 mg 206,05 mg 22,16 mg 

  Zn Cu Se  

  4,67 mg 1,6 mg 34,67 μg  

Σύνολο 418,11 mg 

 

Πίνακας 5 Η περιεκτικότητα σε βιταμίνες/τεμάχιο 

Βιταμίνες 

A B1 B2 B3 B6  B9     C E 

670,44 IU 0,17 mg 0,07 mg 0,96 mg 0,07 mg 39,65 μg 1,24 mg 0,14 mg 
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3.3. Συσκευασία  

 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της σχεδίασης της συσκευασίας ήταν: (i) η 

άμεση και γρήγορη πληροφόρηση του καταναλωτή για την σύσταση του 

προϊόντος, το βάρος, την ημερομηνία λήξης του και την επωνυμία του παραγωγού 

(ii) η εύκολη ανάγνωση της ετικέτας, της θρεπτικής και ενεργειακής αξίας του 

προϊόντος με αναγραφόμενο το ποσοστό της Ενδεικτικής Ημερήσια Πρόσληψης 

των κύριων συστατικών και της ενέργειας (iii) τμήμα του προϊόντος να είναι 

ορατό από τον καταναλωτή (iv) η σύνθεση και τα χρώματα να τον ελκύουν όπως 

και η ιδιόχειρη γραφή ενός προσωπικού μηνύματος και (v) το υλικό συσκευασίας 

να είναι περιβαλλοντικά φιλικό και ανακυκλώσιμο, να προστατεύει το προϊόν και 

να επιμηκύνει τον χρόνο της διατηρησιμότητάς του χωρίς να επιτρέπει τη 

μετανάστευση ουσιών από την συσκευασία προς το προϊόν. 

Έτσι αποφεύχθηκε η χρήση συσκευασίας από πλαστική ύλη και 

προτιμήθηκε το χαρτί, το οποίο είναι και εκτυπώσιμο. Το περιτύλιγμα φέρει μόνο 

μια μικρή επιφάνεια από διαφανή μεμβράνη για να είναι εμφανές το προϊόν 

(Σχήμα 1). 
 

 
Σχήμα 1 Η προτεινόμενη συσκευασία με ένα ενδεικτικό προσωπικό μήνυμα  

 

3.4. Υπολογισμός του κόστους παραγωγής 

 

Η έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο για τις χαμηλότερες τιμές βιολογικών προϊόντων, 

υλικών της συνταγής παρουσιάζεται στον Πίνακα 6 καθώς και ο υπολογισμός του 

κόστους ανά τεμάχιο. Υπολογίζεται και η δαπάνη μίας ώρας εργασίας 2,5 €, 1,7 

€/τεμάχιο. 
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Πίνακας 6 Υπολογισμός του κόστους των υλικών 

Βιολογικό 

Προϊόν 

Βάρος συσκευασίας 

σε gr 

Τιμή 

σε € 

Ποσότητα στην 

συνταγή σε gr  

Κόστος 

υλικών σε €  

Μέλι  450 6,29 250 3,49 

Ρεβύθια 500 2,93 220 1,29 

Αμύγδαλα 100 3 100 3,00 

Καρύδια 150 3,1 100 2,07 

Ταχίνι 300 4,51 100 1,50 

Σύκα 400 6,3 100 1,58 

Γκότζι Μπέρι 250 5,06 30 0,61 

Συνολικό κόστος της συνταγής 13,54 

Κόστος τεμαχίου = 0,90 (υλικών) + 1,7 (εργασίας) = 1,14 €  

 

3.5. Το οικολογικό αποτύπωμα της παρασκευής  

 

Ο υπολογισμός του οικολογικού αποτυπώματος των υλικών του προϊόντος ανά 

τεμάχιο έγινε κατά προσέγγιση με βάση τα λογισμικά και πληροφορίες από 

ιστοσελίδες (δες Πίνακα 1) σε Kg CO2e, μονάδα στην οποία συμπεριλαμβάνονται 

οι κύριες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, όπως διοξείδιο του άνθρακα, 

μεθάνιο και οξείδιο του αζώτου. Οι εκπομπές προκύπτουν από τον κύκλο ζωής 

του τρόφιμου, την διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας του, την μεταφορά 

από το αγρόκτημα στον τόπο κατανάλωσης και την υγειονομική ταφή των 

παραχθέντων αποβλήτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται το μαγείρεμα και η 

συσκευασία. Έτσι  υπολογίστηκαν 142 gCO2e/τεμάχιο (για μεταφορά 10 χιλ. 

όλων των υλικών εκτός του γκότζι μπέρι για 500 χιλ.).  

Για την παρασκευή του ρεβυθάλευρου καταναλώθηκαν περίπου 4,25 kWh 

ηλεκτρικής ενέργειας (χρήση οικιακής ηλεκτρικής κουζίνας). Δεδομένου ότι 1 

kWh ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε 0,233 kg CO2e, το συνολικό οικολογικό 

αποτύπωμα, εκτός της συσκευασίας, ανά τεμάχιο ανέρχεται σε 0,142 + 0,990 = 

1,132 kg CO2e. Οι ρύποι μεταφοράς των τοπικών προϊόντων ανέρχονται στα 0,01 

Kg CO2e/προϊόν, ενώ σχεδόν διπλασιάζονται για μεγαλύτερες αποστάσεις των 10 

χιλιομέτρων. 

 

3.6. Προώθηση του προϊόντος  

 

Η διαφήμιση του νέου προϊόντος αρχικά στοχεύει στην πληροφόρηση νέων, 

εφήβων και αθλητών για τα οφέλη του. Σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με την 

δημοσίευση των προσωπικών μηνυμάτων της συσκευασίας και διαφημιστικών 

βίντεο (σποτ) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ιστοσελίδα του σχολείου και 

στον τοπικό τύπο. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι είναι βιολογικό προϊόν, χωρίς 

γλουτένη, βρώσιμο και από όσους πάσχουν από κοιλιοκάκη.  
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4. Αξιολόγηση 
 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κατά την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων και με βάση τις αντιδράσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων 

μαθητών ενώ η τελική αξιολόγηση της όλης πορείας της δράσης παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 7. 
 

Πίνακας 7 Αξιολόγηση της πορείας της δράσης 

 
Αξιολόγηση 
επίτευξης των 
στόχων 

Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα σε: 

Βαθμός επίτευξης 
(υψηλός, μέτριος, χαμηλός) 

Γνωστικό επίπεδο υψηλός 

Δεξιοτήτων υψηλός 

Στάσεων υψηλός 

Αντιμετώπιση 
μαθησιακών & άλλων 
εμποδίων                             
(επιτυχής, ανεπιτυχής) 

Επιτυχής δεδομένων των συνθηκών και του ελάχιστου διαθέσιμου 
χρόνου για να εργαστούν οι ομάδες δια ζώσης. 
 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το τελικό προϊόν άρεσε γευστικά στους 
μαθητές, αν και αρχικά αηδίασαν στην ιδέα και μόνο των ρεβυθιών. 
Επίσης, σε αρκετούς μαθητές δεν αρέσει το ταχίνι και πολλοί δεν 
γνώριζαν το γκότζι μπέρι.    

Άλλες παρατηρήσεις 

- Το φωτογραφικό υλικό δεν είναι επαρκές και η ποιότητά του 
σχετικά ικανοποιητική. 

- Δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία βίντεο με τις οδηγίες 
εκτέλεσης της συνταγής. 

- Δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία βίντεο διαφημιστικού σποτ. 

- Δεν διατέθηκε επαρκής χρόνος για την καταγραφή 
περισσότερων προσωπικών μηνυμάτων. 

- Δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση άλλων δύο συνταγών, κράκερς 
και κριτσινιών με ρεβυθάλευρο. 

- Στην συσκευασία δεν φαίνεται ότι το προϊόν είναι βιολογικό 
και χωρίς γλουτένη. 

- Στο κόστος παραγωγής δεν συμπεριλήφθηκαν δαπάνες παγίου 
κεφαλαίου και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που 
καταναλώθηκε. 

- Στον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος δεν 
συμπεριλήφθηκε η συσκευασία.  

- Δεν ήταν αρκετός ο χρόνος για την παρατήρηση της διάρκειας 
διατηρησιμότητάς του προϊόντος σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος (σε εξέλιξη). 

Προτάσεις 

- Η δράση προσφέρει πολλές γνώσεις και δεξιότητες στους 
μαθητές αλλά και την δυνατότητα αλλαγής στάσεων σε θέματα 
διατροφής και θα μπορούσε να ενταχθεί στο αναλυτικό 
πρόγραμμα των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα. 

- Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί μια ενημέρωση των μαθητών 
για κάποιους βασικούς κανόνες λήψης φωτογραφιών 
τρόφιμων. 

- Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί έρευνα αγοράς για το πόσο 
είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν για ένα 
τέτοιο προϊόν. 
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5. Συμπεράσματα των ομάδων 

 

 Η προτίμηση και η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων συντελεί στην 

άνθηση της τοπικής οικονομίας και συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου. 

 Τα ρεβύθια κρυμμένα σε μια παρασκευή δεν αφήνουν τελικά άσχημη 

γευστική εντύπωση. 

 Η σημαντικότερη πηγή πρωτεϊνών στο προϊόν είναι τα ρεβύθια, λιπών το 

ταχίνι και δεύτερη μετά το μέλι πηγή υδατανθράκων αποτελεί το γκότζι 

μπέρι,  

 Στο προϊόν τα αμύγδαλα αποτελούν την σημαντικότερη πηγή ασβεστίου, 

φωσφόρου και καλίου, τα καρύδια μαγνησίου, τα σύκα νατρίου, το γκότζι 

μπέρι σιδήρου και το ταχίνι σεληνίου. 

 Στο προϊόν το γκότζι μπέρι αποτελεί την κυριότερη πηγή βιταμινών Α και 

C, το ταχίνι των Β1, Β3 και Β6, τα ρεβύθια της Β9 και τα αμύγδαλα την 

μοναδική της Ε. 

 Το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί, αν αυξηθεί η παραγωγή, κυρίως 

το κόστος της ενέργειας και αυτό μπορεί να συντελέσει και στην μείωση 

του ενεργειακού αποτυπώματος του προϊόντος. 

 Δεν αρκεί η δήλωση ενός προϊόντος ως βιολογικού, απαιτείται 

πιστοποίηση και η σχετική σήμανση. 
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ΧΟΡΗΓΟΣ  

Τα υλικά προσφέρθηκαν δωρεάν από το σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ της 

πόλης του Διδυμοτείχου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φωτογραφικό υλικό 
 

  
Παρασκευή ρεβυθάλευρου      Προετοιμασία για την τοποθέτηση των σνακ 
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Το τελικό προϊόν 

 


