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2 ώρες

ΣΤΟΧΟΣ: Γνωρίστε την προέλευση του πορτογαλικού γλυκού "Pastel de Nata". 
Να μάθετε να ψήνετε τα δικά σας pastéis de nata.

Ιστορικό υπόβαθρο/καταγωγή, βίντεο, ψήσιμο, γευσιγνωσία pastéis de nata.

Φορητός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας πολυμέσων, 
ηχεία. Φούρνος, ζυγαριά, δίσκοι/φόρμες ζαχαροπλαστικής, υλικά.

Θα υπάρχει ένας συντονιστής για τη δραστηριότητα που θα καθοδηγήσει τα 
άτομα τρίτης ηλικίας κατά τη διάρκεια της τάξης και των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνονται σε αυτό το εργαστήριο.

Αυτή η δραστηριότητα θα αναπτυχθεί δια ζώσης.

Δημιουργική Μαγειρική“Pastel de Nata”
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Εισαγωγή



Εισαγωγή 

Σήμερα θα ανακαλύψουμε τα μυστικά μιας τραγανής ζύμης και μιας 
απίστευτης κρέμας του περίφημου Pastel de Nata – Πορτογαλικής 
τάρτας κρέμας.

Θα έχουμε πρόσβαση σε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και συστατικά.



Ιστορική 
Αναδρομή



Ιστορική Αναδρομή
• Προέρχεται το 1800 από τα χέρια μοναχών από το

Mosteiro dos Jerónimos.

• Μετά τη φιλελεύθερη επανάσταση του 1820, οι μονές
και τα μοναστήρια στην Πορτογαλία έκλεισαν και
κληρικοί και εργάτες εκδιώχθηκαν.

• Για να επιβιώσει σε δύσκολες στιγμές, κάποιος από το
μοναστήρι πρόσφερε γλυκά αρτοσκευάσματα προς
πώληση σε ένα κατάστημα προσαρτημένο σε ένα
διυλιστήριο ζαχαροκάλαμου δίπλα στο μοναστήρι.

Έγιναν γνωστά 
ως Pastéis de Belém.



• Μόνο 7 άνθρωποι στον κόσμο γνωρίζουν 
την αυθεντική μυστική συνταγή του 
Pastéis de Belém.

• Οι ζαχαροπλάστες επιλέγονται προσεκτικά 
και μπορούν να έχουν πρόσβαση στη 
συνταγή μόνο μέσω όρκου και δήλωσης 
αποποίησης.



Βίντεο



Video here!

https://vimeo.com/147448552?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=45961138


Video here!

https://www.youtube.com/watch?v=urcPUJit0lA


Δραστηριότητες 



Ψήνω Pastéis de Nata

1 ώρα

ΣΤΟΧΟΣ: Μάθετε πώς να ψήνουμε το δικό μας Pastéis de Nata

Ακολουθήστε μια συνταγή Pastel de Nata βήμα προς βήμα. Η ζύμη θα είναι 
προκατασκευασμένη για να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Υπολογιστής, σύνδεση διαδικτύου, προβολέας πολυμέσων, ηχεία. Φούρνος, 
ζυγαριά, δίσκοι/φόρμες ζαχαροπλαστικής, υλικά.

Θα υπάρχει ένας συντονιστής για τη δραστηριότητα που θα βοηθά/καθοδηγεί 
τα άτομα τρίτης ηλικίας βήμα προς βήμα στη διαδικασία ψησίματος.

Αυτή η δραστηριότητα θα αναπτυχθεί δια ζώσης.



Υλικά

0,5 λίτρο ημιαποβουτυρωμένο γάλα

1 ξυλάκι κανέλας

1 αυγό και 5 κρόκοι αυγών

250 γρ ζάχαρη

250 γραμμάρια σφολιάτας

50 γρ αλεύρι

Μία ή δύο φλούδες λεμονιού

Συνταγή για

10 κομμάτια!



Η κρούστα

• Ανάβουμε το φούρνο στους 240 βαθμούς.

• Ανοίγουμε τη ζύμη.

• Κάνουμε ρολό ή κύλινδρο με τη ζύμη πιέζοντας την. 

• Κόψτε το σε μικρά κομμάτια, με πλάτος μεταξύ 1,5 εκατοστών και 2 

εκατοστών.

• Αλείφουμε τα φορμάκια με βούτυρο, τοποθετούμε ένα κομμάτι ζύμης σε 

κάθε ένα από αυτά και απλώνουμε τη ζύμη με τα δάχτυλα μας,
σπρώχνοντας την περίσσεια προς τα πάνω, όπου η ζύμη πρέπει να είναι πιο 
πηχτή (στην άκρη).



Η γέμιση 

• Προσθέστε το γάλα, τα ξυλάκια κανέλας και τις φλούδες λεμονιού σε 

ένα τηγάνι. Ζεσταίνουμε το τηγάνι μέχρι το γάλα να βράσει και να σβήσει .

• Σε ένα ξεχωριστό δοχείο, ανακατέψτε το αλεύρι και τη ζάχαρη.

• Προσθέστε το μείγμα αλεύρου και ζάχαρης στο γάλα προτού κρυώσει.

• Προσθέστε το μείγμα αλεύρου και ζάχαρης στο γάλα προτού κρυώσει . 

Ανακατέψτε μέχρι γίνεται ομοιογενής.

• Πριν κρυώσει, αφαιρέστε το λεμόνι και την κανέλα. Το μίγμα θα πρέπει να 

κρυώσει για 10 έως 15 λεπτά.



Η γέμιση 

• Προσθέστε τα αυγά και τους κρόκους στο μίγμα και ανακατέψτε. 

Τοποθετήστε ξανά το μείγμα τη σόμπα και, καθώς πήζει, μην σταματήσετε 

να την ανακατεύετε.

• Μοιράστε το μείγμα ανά τα φόρμες και πάρτε τα στο φούρνο για 15 λεπτά.

• Αφήστε την κρέμα να ροδίσει αλλά βγάλτε τις προτού σκάσουν. 



Γευσιγνωσία του Pastéis de Nata

15 λεπτά

ΣΤΟΧΟΣ: Ψηφήστε ποιος έφτιαξε το καλύτερο Pastel de Nata - Πορτογαλική 
κρέμα τάρτας

Γευσιγνωσία του Pastéis de Nata που έψησαν οι μαθητές.

Πιάτα/δίσκοι, στυλό, χαρτί, χαρτοπετσέτες.

Γευσιγνωσία των αρτοσκευασμάτων που έψησαν οι μαθητές. Κάθε μαθητής θα 
βαθμολογήσει κάθε ζύμη από 1 έως 5 για να αποφασίσει ποιος είναι ο νικητής.

Αυτή η δραστηριότητα θα αναπτυχθεί δια ζώσης. 



Κάθε περιοχή και κάθε αρτοποιός θα έχει μια ελαφρώς διαφορετική διασκευή 

στη συνταγή, αλλά ως επί το πλείστον μπορείτε να περιμένετε μια μπουκιά 

ζύμης, συνοδευόμενη από μια νόστιμη γλυκιά κρέμα!

Σύνοψη



Πάνω από 4000 νόστιμες και δημιουργικές συνταγές με λειτουργία βήμα προς
βήμα οδηγιών:
• Tasty App

Μια κοινωνική πλατφόρμα μαγειρικής για να δημιουργήσετε, να μοιραστείτε και
να ανακαλύψετε νόστιμα φαγητά:
• Pepper the App: Social Cooking

Εργαλεία για εξερεύνηση

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buzzfeed.tasty&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1z
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.peppertheapp.android


Βιβλιογραφία 

•https://pasteisdebelem.pt/en/

•https://pastel-de-nata.pt/en/pastel-de-nata-4/

•https://lisboacool.com/blog/5-curiosidades-sobre-pasteis-belem-
lisboa-cool-0

https://pasteisdebelem.pt/en/
https://pastel-de-nata.pt/en/pastel-de-nata-4/
https://lisboacool.com/blog/5-curiosidades-sobre-pasteis-belem-lisboa-cool-0


Ευχαριστώ!

www.cedacproject.eu @CEDACproject

Ana Durão
erasmusrutis@gmail.com


