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Γάλα – ∆ιατηρήστε το στο ψυγείο 

 

 

Γενικοί στόχοι/Ικανότητες 

Σ΄ αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές:   

1. Θα µάθουν τη σύνθεση του γάλακτος και τα διάφορα είδη γάλακτος    

2. Θα καταλάβουν το ρόλο της οξύτητας για την καθίζηση / το να ‘κόψει’ / να γίνει ξινό το 

γάλα 

3. Θα παρασκευάσουν γιαούρτι 

4. Θα µάθουν τη σηµασία του γάλατος και του γιαουρτιού ως βασικών τροφών. 

5. Θα γίνουν ενηµερωµένοι πολίτες που θα µπορούν να διακρίνουν µεταξύ υγιεινών και µη 

υγιεινών τροφών.    

Ικανότητες:  ∆εξιότητες διερεύνησης, δεξιότητες συνεργασίας, επεµβατικές δεξιότητες, 

δεξιότητες επικοινωνίας 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 

 

Φάση 1 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει τις οδηγίες και τις συµβουλές στους µαθητές να πάνε σ’ ένα 
σουπερµάρκετ ή ένα τοπικό παντοπωλείο για  να παρατηρήσουν και να σηµειώσουν τα 
διάφορα είδη γάλακτος που είναι διαθέσιµα στο εµπόριο. Πρέπει να προειδοποιήσει τους 
µαθητές ότι πρέπει να φέρουν το σηµειωµατάριο µε τις σηµειώσεις τους στο σχολείο για την 
αρχική συζήτηση στην τάξη  κατά τη διάρκεια του επόµενου µαθήµατος χηµείας στο σχολείο. Οι 
µαθητές πρέπει επίσης να αγοράσουν από το κατάστηµα ένα µικρό κουτί φρέσκου πλήρους 
γάλακτος ή ένα κουτί αποστειρωµένου γάλακτος µακράς διαρκείας. Ο εκπαιδευτικός θα 
καθορίσει ποιοι µαθητές θα αγοράσουν ποιο είδος. 
 

 

Φάση 2 

 
Σε αυτήν τη φάση, οι µαθητές θα εξετάσουν στο σπίτι την επίδραση της θερµοκρασίας στην 
οξίνιση του γάλακτος. Θα χρησιµοποιήσουν δύο είδη γάλακτος για αυτήν την δραστηριότητα:  
 
 
 

 

Για τον 

καθηγητή 
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φρέσκο παστεριωµένο γάλα και αποστειρωµένο γάλα µακράς διαρκείας. Θα προµηθευθούν 
από ένα κατάστηµα ένα κουτί από κάθε ένα από αυτά τα είδη γάλακτος. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Ειδικές οδηγίες πρέπει να δοθούν για τη θέρµανση του γάλακτος στο φούρνο 
µικροκυµάτων στο σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιήσουν µόνο τα γυάλινα σκεύη  για το γάλα, και 
δεν πρέπει να βάλουν οποιαδήποτε αντικείµενα µετάλλων (π.χ. κουτάλι) στο φούρνο. Το 
βράσιµο του γάλακτος µπορεί να πραγµατοποιηθεί εναλλακτικά µε τη θέρµανση του σε ένα µικρό 
τηγάνι (ειδικά εάν φούρνος µικροκυµάτων δεν είναι διαθέσιµος στο σπίτι). Το βράσιµο εντούτοις 
πρέπει να γίνει υπό την επίβλεψη της µητέρας τού κάθε µαθητή. 
 

Φάση 3 

Σε αυτήν τη φάση, οι µαθητές θα παρασκευάσουν γιαούρτι στο σπίτι. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΌ  ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ 2. 

Θα προταθεί στους µαθητές να ζητήσουν από τη µητέρα τους να τους βοηθήσει σε αυτήν την 
εργασία. Η µητέρα πρέπει να βράσει το γάλα στο τηγάνι και πρέπει να συνεργαστεί µε το 
µαθητή και στα άλλα στάδια.  
Η διαδικασία για την προετοιµασία γιαουρτιού περιγράφεται στο µαθητικό µέρος  αυτής της 
δραστηριότητας. 
 

• Το βράσιµο του γάλακτος είναι απαραίτητο κυρίως για να σκοτώσει  τους ανεπιθύµητους 

µικροοργανισµούς που υπάρχουν σε αυτό. Επίσης  είναι απαραίτητο για να 

αφαιρέσουµε  τον αέρα που είναι διαλυµένος στο γάλα, και για να εξασφαλιστεί η πήξη 

του γιαουρτιού µε τη συµπύκνωση των πρωτεϊνών γάλακτος. Εάν το γάλα καθιζάνει κατά 

τη διάρκεια του βρασµού, τότε είναι ακατάλληλο  για την παρασκευή του γιαουρτιού. Το 

γάλα που περιέχει  αντιβιοτικά (που προήλθε από το ζώο που θεραπεύθηκε µε αυτά) 

είναι επίσης ακατάλληλο.  

 

( Οδηγίες για  προετοιµασία µιας µερίδας  γιαουρτιού) 

• Η θερµοκρασία στην οποία το βρασµένο γάλα πρέπει να κρυώσει εξαρτάται από τη 
σύνθεση της καλλιέργειας. Οι µικρότερες θερµοκρασίες (κάτω από 38 

o
C) να είναι πιο 

κατάλληλες. Εάν το µείγµα αποτυγχάνει να πήξει,  είναι απαραίτητο οι µαθητές να 
επαναλάβουν τη διαδικασία χρησιµοποιώντας µια µικρότερη θερµοκρασία.  

• Για να ελέγξουν τη θερµοκρασία, οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα καθαρό 
θερµόµετρο κουζίνας εάν είναι διαθέσιµο. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΝΑ 
ΜΗ  χρησιµοποιήσουν ΠΟΤΕ για αυτόν το λόγο τα ιατρικά θερµόµετρα, ειδικά 
θερµόµετρα γυαλιού/υδραργύρου. Εάν ένα θερµόµετρο κουζίνας δεν είναι διαθέσιµο, 
µπορούν να ελέγξουν τη θερµοκρασία ΑΦΟΥ πλύνουν και στεγνώσουν τα χέρια τους, 
και βυθίζοντας έπειτα ένα από τα δάκτυλά τους (το  δείκτη) στο γάλα. Για να έχει την 
περίπου σωστή θερµοκρασία, το δάχτυλο  πρέπει να αισθανθεί  αρκετά καυτό ώστε να 
να µπορούµε να το κρατήσουµε µόνο για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα µέσα στο καυτό 
γάλα. Οι µαθητές καλούνται να σκεφτούν την εξήγηση για αυτό το συναίσθηµα. 
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Όπως το γάλα, η οξύτητα του γιαουρτιού αυξάνεται  µε το χρόνο και µε τη θερµοκρασία. 
Εποµένως, και το γιαούρτι πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο, όπου µπορεί να διατηρηθεί για 
έναν σχετικά µακροχρόνιο διάστηµα (περίπου µία εβδοµάδα). Ακόµη και στο ψυγείο, η οξύτητά  
 
 
του αυξάνεται, έτσι γίνεται ξινότερο µε το χρόνο. Η δηµιουργία µούχλας στην επιφάνειά του είναι 
σηµάδι ότι το γιαούρτι είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.  
 
Το εµπορικά διαθέσιµο γιαούρτι συσκευάζεται συνήθως σε αεροστεγή πλαστικά κεσεδάκια, 
όπου µπορεί να συντηρηθεί  για µακροχρόνιο διάστηµα (περίπου ένα µήνα). Η συσκευασία έχει 
ηµεροµηνία λήξεως. Μετά το άνοιγµα, το προϊόν πρέπει να καταναλωθεί µέσα σε λίγες ηµέρες, 
και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την ηµεροµηνία λήξης.  
 
Εκτός από το  φυσικό γιαούρτι , παράγονται και άλλοι τύποι, όπως το στραγγιστό γιαούρτι, το 
ηµιαποβουτυρωµένο ή ξαφρισµένο γιαούρτι, και το γιαούρτι µε τα φρούτα. Υπάρχουν επίσης 
γιαούρτια µε  πρόσθετες ουσίες που αφορούν λειτουργίες  σχετικές µε την υγεία, όπως το 
γιαούρτι µε  βιταµίνες, το εµπλουτισµένο µε  ασβέστιο (για την πρόληψη της οστεοπόρωσης), µε 
ωµέγα-3 λίπη (για την καλύτερη κυκλοφορία του αίµατος), ή µε φυσικές φυτο-στερολες (για τη 
µείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίµα). 

 

Φάση 4 

Σε αυτήν τη φάση, θα πραγµατοποιηθεί στην τάξη µια γενική συζήτηση υπό την καθοδήγηση 
του καθηγητή. Οι µαθητές πρέπει να συζητήσουν την εµπειρία τους από τις δραστηριότητες µε 
το γάλα και το γιαούρτι. Πρέπει να καθοδηγηθούν από τον καθηγητή για να προετοιµάσουν πριν 
από αυτήν την φάση (στο σπίτι) σχόλια ή/και διατυπωµένες επιστηµονικές ερωτήσεις για τις 
παρατηρήσεις και τα δεδοµένα (πληροφορίες) τους. Θα συζητήσουν επίσης και θα συγκρίνουν 
το φυσικά γάλα και το γιαούρτι µε άλλους εµπορικά διαθέσιµους τύπους γαλάτων και 
γιαουρτιών που περιέχουν  διάφορες πρόσθετες ουσίες. 
 

 

 


