
 

 

"Ψήσιμο ψωμιού" - συμβουλές και κόλπα για τους 

εκπαιδευτές  
Συμπλήρωμα παρουσίασης για εκπαιδευτές ενηλίκων  
 

Μετά τη διαφάνεια 8 

Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες: Το μειονέκτημα του ψωμιού από προζύμι είναι ότι 

φουσκώνει έως και δέκα φορές πιο αργά από ό,τι η μαγιά και χρειάζεται διαφορετικό χρόνο. 

 

Μετά τη διαφάνεια 11 

Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες: 

• Το μείγμα αυτό αρχίζει να ζυμώνεται με φυσικό τρόπο σε ευνοϊκή θερμοκρασία, χάρη 

στα βακτήρια και τις ζύμες που υπάρχουν στον αέρα και στη σίκαλη.  

• Η διαδικασία αυτή παράγει γαλακτικό οξύ, οξικό οξύ, διοξείδιο του άνθρακα και 

διάφορες αρωματικές ουσίες. 

 

Διαφάνεια 13 

• Σημείο 5: Ανακατέψτε τα πάντα καλά για να δημιουργήσετε ένα ελαφρώς πιο 

παχύρρευστο μείγμα για τηγανίτες. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να τραβήξετε 

το μείγμα από τα τοιχώματα του μπολ και να συγκεντρώσετε το μείγμα στο κέντρο 

του μπολ. 

• Σημείο 6: π.χ. με μαχαίρι ή κουτάλι - μην το αγγίζετε (το μείγμα είναι πολύ κολλώδες). 

• Σημείο 8: αφήστε τη ζύμη στον πάγκο, δεν χρειάζεται ζεστό μέρος. 

 

Μετά τη διαφάνεια 14 

Αν δεν έχετε προζύμι στο σπίτι, μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας ακολουθώντας τις 

παρακάτω οδηγίες. 

https://youtu.be/xB618bhes5E 

 

 

Διαφάνεια 16 

Σημείο 2: Κλείστε ξανά το βάζο και βάλτε το στο ψυγείο. Το προζύμι θα διατηρηθεί μέχρι 

και 5 ημέρες. Αν το προζύμι στο ψυγείο φαίνεται λίγο σκληρό και μυρίζει σαν ασετόν, 

σημαίνει ότι το προζύμι «πεινάει». Απλά τροφοδοτήστε με αλεύρι και συμπληρώστε με 

νερό. 

 

Διαφάνεια 17 

Εναλλακτικά, αντί για νερό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χλιαρή μπύρα (ιδανικά μαύρη). 

 

 

Διαφάνεια 19 

Συνιστώ: Χρησιμοποιήστε έναν επεξεργαστή τροφίμων με γάντζο ζύμωσης για να 

ζυμώσετε τη ζύμη. Τα πρώτα 2 λεπτά στην ταχύτητα 1. Μερικές φορές πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε μια σπάτουλα για να βοηθήσετε τη ζύμη να ξεκολλήσει από τον γάντζο. 

Μετά από δύο λεπτά, αυξήστε την ταχύτητα στην ταχύτητα 2 και αφήστε τη ζύμη να 

ζυμωθεί για άλλα 5 λεπτά (ελέγξτε τη ζύμη στο γάντζο ή χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα 

για να αφαιρέσετε τη ζύμη). Συνιστώ να χρησιμοποιείτε τη μηχανή ψωμιού για όλο το 

https://youtu.be/xB618bhes5E


 

 

χρόνο και να επιλέγετε το πρόγραμμα ζύμης, όπου την αφήνω να δουλέψει για περίπου 

15-20 λεπτά.  

 

Διαφάνεια 21 

Σημείο 13 και 15: ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η ζύμη δεν θα κολλήσει εάν βρέξετε τα χέρια σας.  

 

Διαφάνεια 22 

Σημείο 19: Η ζύμη πρέπει να δουλεύεται και να σφίγγεται σωστά. Γυρίστε τη ζύμη με την 

πλευρά της «ραφής» προς τα κάτω και σφίξτε τη σωστά για να κολλήσουν οι «ραφές» 

μεταξύ τους.  

 

Διαφάνεια 23 

• Σημείο 20: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξύστρο για να σκουπίσετε το υπόλοιπο 

αλεύρι από το τραπέζι και να το πετάξετε. 

• Σημείο 21: βάλτε το στο ψυγείο κατά τη διάρκεια της νύχτας για 8-16 ώρες. 

 

Διαφάνειες 25 και 26 

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος ΜΗΝ ανοίγετε το φούρνο. 

 

 

 

  


