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«Ένα πιάτο γεμάτο…Ευρώπη » 

 «Η ανακάλσυη ενός καινούργιοσ πιάτοσ σσνεισυέρει περισσότερο 

στην ανθρώπινη εστστία από την ανακάλσυη ενός καινούριοσ 

αστεριού». 

Ζαν-Αντέλμ Μπριγιά-Σαβαρέν  

1755 – 1826 

 

 

Γάλλος δικηγόρος, δικαζηικός, πολιηικός και ζσγγραθέας ηοσ περίθημοσ 

οκηάηομοσ βιβλίοσ περί γαζηρονομίας Η θσζιολογία ηης γεύζης (Physiologie du 

Goût). 

Τν project καο  «Έλα πηάην γεκάην…Δπξώπε » πινπνηήζεθε ζην 3
ν
  6ζέζην 

Οινήκεξν Γεκνηηθό Σρνιείν Πξνζνηζάλεο  από ηελ Δ’ ηάμε ε νπνία απνηειείηαη 

από 16 καζεηέο θαη καζήηξηεο ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο. Δλεπιάθεζαλ ηα 

καζήκαηα ηεο Γιώζζαο, ηεο Γεσγξαθίαο, ησλ Μαζεκαηηθώλ, ηεο Ιζηνξίαο, ηεο 

Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο θαη ηεο Τερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

ΔπηθνηλσλίαοΤν θαγεηό είλαη κία από ηηο βαζηθέο αλάγθεο γηα ηνλ άλζξσπν. Έηζη 

κέζα ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ πνπ πνηθίινπλ θαη δηαθέξνπλ ζε πνιινύο ηνκείο, ην θαγεηό 

δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζηελ θάζε ρώξα θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.  



Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο – ηξηεο ηελ ΔΔ, ηνπο ζεζκνύο ηεο θαη ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηζηνξηθά, γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ρσξώλ ηεο 

ΔΔ αιιά θαη ηεο Δπξώπεο γεληθόηεξα. 

Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηηο παξαδόζεηο άιισλ ιαώλ  

Να κάζνπλ λα γξάθνπλ κία ζπληαγή ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ζσζηνύο ρξόλνπο θαη ηηο 

ζσζηέο εγθιίζεηο θαη λα δίλνπλ ζσζηέο  νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. 

Να αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν θαη έληππεο πεγέο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ  

Να θαιιηεξγήζνπλ εξεπλεηηθό θαη νκαδηθό πλεύκα κέζα από ζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη αλαθαιππηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Παξαζθεπάζακε δύν ζπληαγέο κέζα ζηελ ηάμε. Η πξώηε ήηαλ ηα ζνπεδηθά 

θεθηεδάθηα θαη ε δεύηεξε ην γαιιηθό ηνζη. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε ζπληαγήο 

αθνινπζνύζε ην αλακελόκελν« θάγσκά» ηεο από όινπο καο.  

Φηηάμακε κε ραξαθηεξηζηηθά πξντόληα ηεο θάζε ρώξαο θάπνηεο ζεκαίεο. Γηα ηελ 

Διιάδα ρξεζηκνπνηήζακε θέηα θαη ειηέο, γηα ηελ Γαιιία ξνθθόξ, ηπξί θαη ζηαθύιη, 

γηα ηελ Ιηαιία βαζηιηθό, καλνύξη θαη ληνκαηίληα θαη γηα ηελ Ιζπαλία ινπθάληθα θαη 

ξύδη. 

Σην ηέινο ηεο ρξνληάο, ζηελ ηειεηή ιήμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, παξαζθεπάζακε 

ζπληαγέο ζρεδόλ από όιεο ηηο ρώξεο, κε ηε βνήζεηα  ησλ γνλέσλ ηεο ηάμεο ζηνπο 

νπνίνπο δόζεθαλ αλακλεζηηθά βξαβεία θαη εξγαιεία θνπδίλαο. Σηήζακε ππαίζξηνπο 

πάγθνπο γηα λα παξνπζηάζνπκε ηηο ζπληαγέο καο. Σηνλ θάζε έλα ππήξρε ε νλνκαζία 

ηνπ θαγεηνύ θαη ε ζεκαία κε ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπ. Έηζη δώζακε ηελ επθαηξία ζε 

όινπο ηνπο καζεηέο αιιά θαη ζηνπο γνλείο ηνπ ζρνιείνπ λα δνθηκάζνπλ όιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο γεύζεηο ησλ θαγεηώλ θαη ησλ γιπθώλ. 

Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο ηάμεο ηαμίδεςαλ κέζσ ησλ θαγεηώλ θαη ησλ γιπθώλ 

πνπ είδακε αιιά θαη πνπ θηηάμακε ζε ρώξεο ηεο Δπξώπεο, πνπ πηζαλόλ δελ ζα έρνπλ 

όινη ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ από θνληά. Τέινο, ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμύ ηνπο θαη 

θηηάρλνληαο ηηο ζπληαγέο, αλαθάιπςαλ ηαιέληα πνπ ίζσο θαη νη ίδηνη αγλννύζαλ όηη 

θαηέρνπλ. 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ ζπληαγώλ καδί 

κε θσηνγξαθίεο θαη ηηο νδεγίεο παξαζθεπήο ηνπο,  ελνπνηήζεθαλ ζε έλα βηβιίν 

ζπληαγώλ, ην νπνίν βξίζθεηαη  ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ  

θαη ζε έληππε κνξθή ζηηο βηβιηνζήθεο όισλ ησλ ηάμεσλ. 

Η δαζθάια ηεο ηάμεο 

Βαζηιεηάδνπ Σηαπξνύια 


