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Γάλα-∆ιατηρήστε το στο ψυγείο 

 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 

 

Σίγουρα γνωρίζετε  το πόσο σηµαντικό είναι το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ως 

τρόφιµα. Σε αυτήν τη δραστηριότητα, θα γνωρίσετε  τη σύνθεση του γάλακτος και τα διάφορα 

είδη γάλακτος. Περαιτέρω θα καταλάβετε το ρόλο της οξύτητας για την καθίζηση /το να ‘κόψει’ / 

να γίνει ξινό το γάλα, και θα εξετάσετε  - πειραµατιζόµενοι οι ίδιοι - την  επίδραση της 

θερµοκρασίας στην αύξηση της οξύτητας του γάλακτος. Επιπλέον θα παρασκευάσετε γιαούρτι 

στο σπίτι. Τελικά θα είστε σε θέση να διακρίνετε µεταξύ των υγιεινών και των µη υγιεινών 

τροφίµων.  

 

 

Φάση 1 

 

Αυτή η φάση συνίσταται πρώτα στην  επίσκεψή σας σε ένα σουπερµάρκετ  ή ένα τοπικό 

παντοπωλείο, από όπου θα αγοράσετε οι ίδιοι το γάλα και θα παρατηρήσετε επίσης τα 

διαφορετικά είδη γάλακτος που είναι διαθέσιµα . Μπορείτε να το κάνετε αυτό σε συνεργασία  µε 

άλλους συµµαθητές σας.  

 

 

 

 

Για τους µαθητές 
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_ ι. Στο κατάστηµα, παρατηρήστε πού διατηρούνται αυτά τα προϊόντα, και καταγράψτε τους διαφορετικούς 

τύπους γάλακτος που είναι διαθέσιµα στο εµπόριο.  

 _ ΙΙ. Αγοράστε ένα µικρό κουτί ΕΙΤΕ φρέσκου πλήρους γάλακτος ΕΙΤΕ ένα άλλο κουτί αποστειρωµένου 

γάλακτος µακράς διαρκείας. (Ο καθηγητής σας θα κανονίσει ποιο είδος γάλακτος πρέπει να αγοράσετε.)  

_ ΙΙΙ. Στο σπίτι, καταγράψτε στο σηµειωµατάριό σας τη σύνθεση του γάλακτος που αγοράσατε από το 

εµπόριο , και φυλάξτε το  στο ψυγείο.  

_ IV. Θυµηθείτε να φέρετε το σηµειωµατάριο µε τις σηµειώσεις σας  µαζί  σας στο σχολείο για τη συζήτηση 

στην τάξη. Αυτή η συζήτηση θα πραγµατοποιηθεί στο επόµενο µάθηµα χηµείας  στο σχολείο.   

 

Φάση 2 

Σε αυτήν την φάση, θα εξετάσετε στο σπίτι την επίδραση της θερµοκρασίας στην οξίνιση του 

γάλακτος. Θα χρησιµοποιήσετε το ΕΝΑ από δύο είδη γάλακτος για αυτήν τη δραστηριότητα: 

φρέσκο παστεριωµένο γάλα Ή αποστειρωµένο γάλα µακράς διαρκείας. Πρέπει να έχετε φέρει 

στο σχολείο ένα κουτί του είδους γάλακτος που καθορίστηκε για εσάς. 

_ A.1. Καταγράψτε την ηµεροµηνία λήξης του γάλακτός σας.  

_ A.2. Ανοίξτε το κουτί, και χωρίστε το περιεχόµενό του σε τρία περίπου ίσα µέρη, τοποθετώντας τα  σε 

πλαστικά φλυτζάνια µιας χρήσης. Σηµειώστε µε ένα ανεξίτηλο µαρκαδόρο τα φλυτζάνια ως 1, 2, 3. Αφήστε 

το φλυτζάνι 1 στο ψυγείο. Τοποθετήστε το φλυτζάνι 2  σε ένα κανονικό σηµείο στο σπίτι (π.χ. κάπου στην 

κουζίνα). Τοποθετήστε το φλυτζάνι 3 σε ένα ζεστό σηµείο στο σπίτι (π.χ. κοντά σε ένα καυτό θερµαντικό 

σώµα το χειµώνα) 

_ A.3. Κάθε πρωί και απόγευµα εξετάστε την κατάσταση  του γάλακτος. Πάρτε το φλυτζάνι 1, και εάν 

παρατηρείτε ότι το γάλα έχει καθιζάνει (κόψειι) ήδη, τότε προσεγγίστε το πρώτα στη µύτη σας και µυρίστε 

το και καταγράψτε τα συµπεράσµατά σας, σηµειώνοντας το χρόνο της παρατήρησής σας. Εάν το γάλα 

εµφανίζεται κανονικό, πάρτε ένα µικρό ποσό (όχι περισσότερο από 10 mL) από το φλυτζάνι, βάλτε το σε 

ένα ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ, και τοποθετήστε το στο φούρνο µικροκυµάτων για περίπου 15 δευτερόλεπτα. 

(ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.) Πρέπει να παρατηρήσετε το γάλα να βράζει . Σηµειώστε τις παρατηρήσεις σας. 

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία µε τα άλλα δύο φλυτζάνια 2 και 3.      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιµοποιήστε γυάλινο ποτήρι µόνο για τη θέρµανση του γάλατος στο φούρνο  

µικροκυµάτων.    

 

Φάση 3 

Σε αυτήν την φάση, θα παρασκευάσετε γιαούρτι στο σπίτι. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ 

ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ 2.  

 

Το γιαούρτι είναι το προϊόν της γαλακτικής ζύµωσης του φρέσκου γάλακτος υπό την επίδραση 

µιας καλλιέργειας. Η καλλιέργεια περιέχει σε ίσες αναλογίες δύο βακτήρια, το Sreptococcus 

thermophilus, και το Bactobacillus bulgaricus.Ο τελευταίος µικροοργανισµός παράγει το  
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µεγαλύτερο ποσό γαλακτικού οξέος. Το πλήρες γιαούρτι παράγεται συνήθως από το φρέσκο 

γάλα. Σε αυτήν τη δραστηριότητα, θα παρασκευάσετε το γιαούρτι µε τη χρήση ενός  µικρού 

ποσού γιαουρτιού ως καλλιέργειας από κάποιο γιαούρτι του εµπορίου.   

 

 _ ι. Θα χρειαστείτε  φρέσκο πρόβειο ή αγελαδινό γάλα και  φυσικό γιαούρτι που θα προµηθευτείτε από το 

σουπερµάρκετ. Είναι ενδεδειγµένο να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα οι ίδιοι από ένα σουπερµάρκετ ή ένα 

τοπικό παντοπωλείο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό σε συνεργασία µε άλλους συµµαθητές σας.  

_ ΙΙ. Στο κατάστηµα, παρατηρήστε πού διατηρούνται αυτά τα προϊόντα. Επίσης ελέγξτε και καταγράψτε 

τους διαφορετικούς τύπους γιαουρτιών που είναι διαθέσιµα στο εµπόριο. 

 _ ΙΙΙ. Στο σπίτι, καταγράψτε  τη σύνθεση του γάλακτος και του γιαουρτιού που αγοράσατε από το εµπόριο 

και τοποθετήστε τα  στο ψυγείο 

 

 _ IV. Θυµηθείτε να φέρετε αυτήν το σηµειωµατάριο µε τις σηµειώσεις σας στο σχολείο για τη συζήτηση 

στην τάξη (φάση 3). 

Πρέπει να ζητήσετε από τη µητέρα σας να σας βοηθήσει µε αυτήν την προετοιµασία. Πρέπει να βράσει το 
γάλα, και πρέπει να συνεργαστεί µε σας στα άλλα στάδια. 

 

∆ιαδικασία για την προετοιµασία γιαουρτιού  

(Για την προετοιµασία µιας µερίδας)  

_ B.1. Βράζετε µια ποσότητα (140-200 mL) πρόβειου ή αγελαδινού γάλακτος   για περίπου 5 λεπτά. *  

_ B2. Μετά από αυτό, το γάλα µεταφέρεται σε ένα φλυτζάνι πορσελάνης ή γυαλιού, όπου αφήνεται να 

κρυώσει γύρω στους 45
o
C.  

• Για να ελέγξετε τη θερµοκρασία, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα καθαρό 

θερµόµετρο κουζίνας εάν είναι διαθέσιµο. Μην χρησιµοποιήστε ποτέ για αυτόν 

το λόγο τα ιατρικά θερµόµετρα, ειδικά τα θερµόµετρα γυαλιού υδραργύρου. Εάν 

ένα θερµόµετρο κουζίνας δεν είναι διαθέσιµο, µπορείτε να ελέγξετε τη 

θερµοκρασία αφού πλύνετε και στεγνώσετε τα χέρια σας πρώτα, και έπειτα 

βυθίζοντας ένα από τα δάκτυλα σας (τον δείκτη) στο γάλα. Για να έχετε περίπου 

τη σωστή θερµοκρασία, υπολογίστε το δάκτυλο σας να αισθάνεται αρκετά 

καυτό για  να το διατηρήσετε για έναν σύντοµο χρόνο στο καυτό γάλα. Σκεφτείτε 

την εξήγηση για αυτό το συναίσθηµα 

_B.3. Κατόπιν, µια µικρή ποσότητα (λιγότερο από ένα κουταλάκι του γλυκού) από το γιαούρτι του 

εµπορίου, αραιώνεται σε µικρή ποσότητα δροσερού βρασµένου γάλακτος, και  προστίθεται σε φλυτζάνι ή 

γυάλινο ποτήρι µε το βρασµένο γάλα (στους 45
o
C), και το µείγµα ανακατεύεται καλά µε ένα κουτάλι . 
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_ B.4. Το έτοιµο µείγµα αφήνεται στους 45
o
C για 3-4 ώρες. (Μια  απλή µέθοδος είναι να αφεθεί σε ένα 

ζεστό σηµείο του σπιτιού, τοποθετηµένο σε ένα κατάλληλο σκεύος, το οποίο θα καλυφθεί µε ένα µάλλινο 

ύφασµα.)  

_ B.5. Μετά από αυτό, το γιαούρτι αφήνεται να δροσίσει αργά από µόνο του στη θερµοκρασία δωµατίου 

και τοποθετείται έπειτα στο ψυγείο (στους 5
o
C) όπου το αφήνουµε για 6-7 ώρες. 

 

• Όπως στο γάλα, η οξύτητα του γιαουρτιού αυξάνεται  µε το χρόνο και µε τη 

θερµοκρασία. Εποµένως, το γιαούρτι πρέπει να κρατηθεί στο ψυγείο, όπου µπορεί να 

διατηρηθεί για έναν σχετικά µακροχρόνιο διάστηµα (περίπου µια εβδοµάδα). Ακόµη και 

στο ψυγείο, η οξύτητά του αυξάνεται, έτσι γίνεται ξινότερο µε το χρόνο. Ο σχηµατισµός 

µούχλας στην επιφάνειά του είναι σηµάδι ότι το γιαούρτι είναι ακατάλληλο για την 

κατανάλωση. 

 

Φάση 4 

Σε αυτήν τη φάση, θα συζητήσετε στην τάξη  την εµπειρία σας από τις δραστηριότητες µε το 

γάλα και το γιαούρτι. Γι’ αυτό τον σκοπό, πρέπει να έχετε προετοιµάσει πριν να έρθετε στην 

τάξη (στο σπίτι) σχόλια ή/και διατυπωµένες επιστηµονικές ερωτήσεις για τις παρατηρήσεις και 

τα δεδοµένα (πληροφορίες) τους. Θα συζητήσετε επίσης και θα συγκρίνετε το φυσικό γάλα και 

το γιαούρτι µε άλλους τύπους γαλάτων και γιαουρτιών  που είναι διαθέσιµα στο εµπόριο και 

περιέχουν  διάφορες πρόσθετες ουσίες.  

 

Φυσικά τρόφιµα εναντίον των τροφίµων µε πρόσθετες ουσίες  

Ένα κονιοποιηµένο γάλα που χρησιµοποιείται για τον καφέ ή το τσάι έχει στο µπροστινό µέρος 

του φακέλου του τη σηµείωση "µε φυτικό λίπος", και τον ακόλουθο κατάλογο συστατικών στην 

πίσω πλευρά: 

 

Σιρόπι γλυκόζης, υδρογονωµένο φυτικό λίπος, πρωτεΐνη γάλατος, σταθεροποιητής: E340, αντι-

συσσωρευτής: E551, γαλακτωµατοποιοµατοποιητής: E471, 433, χρωστική: E160a. 

 

Θα συζητήσετε στην τάξη τις ακόλουθες ερωτήσεις. Εάν έχετε οποιαδήποτε ιδέα για 
οποιαδήποτε από αυτά τα συστατικά, συζητήστε την στην τάξη.  
 

• Ποια συστατικά  αντιστοιχούν σε πραγµατικά συστατικά γάλακτος;  

• Τι είναι το υδρογονωµένο φυτικό λίπος, και ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης του;  

• Ποια από τα συστατικά είναι ξένες πρόσθετες ουσίες, και ποια είναι η λειτουργία τους;  

• Υπάρχουν οποιοιδήποτε κίνδυνοι υγείας που συνδέονται µε οποιεσδήποτε από τις 
ανωτέρω πρόσθετες ουσίες; 

 


