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1ε  

εκόηεηα 
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Δομανηθά, μηα αγαπεμέκε ιέλε γηα μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ. Ιηα ιέλε πμο 

ζοκδέεηαη με ηεκ δηαηνμθή εθαημμμονίςκ ακζνώπςκ ζε όιμ ημκ θόζμμ. Ιηα ιέλε πμο 

είκαη ζοκώκομε με ηεκ κμζηημηά θαη ηεκ γεύζε. Ιηα ιέλε πμο έπεη μύζμοξ, ζνύιμοξ 

θαη ηζημνία πμο ανπίδεη από ηα πακάνπαηα πνόκηα. Ε ηζημνία ηςκ δομανηθώκ ακάγεηαη 

ζηα πμιύ παιηά πνόκηα. Ε πρώηη γμωζηή αμαθορά ζηα μακαρόμια χρομολογείηαι 

από ηο 1000 π.χ. ζηημ αρχαία Γλλάδα. 

Ε ιέλε ιάγακμκ ήηακ μηα πιαθςηή δύμε από αιεύνη θαη κενό, ηεκ μπμία 

πνεζημμπμημύζακ γηα ηεκ δηαηνμθή ημοξ μη ανπαίμη Έιιεκεξ. Σμκ 8μκ αηώκα π.π. μη 

πνώημη Έιιεκεξ έπμηθμη πμο μεηακάζηεοζακ ζηεκ Ζηαιία μεηέθενακ μαδί ημοξ θαη ημ 

ιάγακμκ ημ μπμίμ μεημκμμάζηεθε ζε Laganum πμο είκαη ηα ιαδάκηα. 

Σα δεμεηνηαθά, από ηα μπμία πνμένπμκηαη ηα δομανηθά, θαηακαιώκμκηαη από ημ 

8000 π.π., ηεκ επμπή δειαδή πμο μ άκζνςπμξ άνπηζε κα θαιιηενγεί θαη κα 

θαηακαιώκεη πνμσόκηα από δεμεηνηαθά. 

Ζζημνηθά ζημηπεία απμδεηθκύμοκ πςξ ηα δομανηθά θαηακαιώκμκηακ από ημοξ 

Αηγοπηίμοξ θαη πςξ ήηακ πμιύ δεμμθηιήξ ηνμθή ζηεκ Ηίκα πνηκ πενίπμο 6000 

πνόκηα. Δηαθμνεηηθέξ πεγέξ απμδίδμοκ ηεκ πνμέιεοζε ηςκ δομανηθώκ ζε 

δηαθμνεηηθμύξ ιαμύξ, όπςξ μη Ηηκέδμη, μη Γηνμύζθμη, μη Ρςμαίμη θαη μη Άναβεξ. Ο 

Ιάνθμ Πόιμ ζεςνείηαη όηη έθενε ηα δομανηθά από ηεκ Ηίκα πίζς ζηεκ Ζηαιία ημ 

1292 μ.π., ακ θαη μη Ζηαιμί ανκμύκηαη αοηήκ ηεκ εθδμπή, μηαξ θαη ηα μαθανόκηα 

πανάγμκηακ ζημ Παιένμμ ηεξ ηθειίαξ από ημ 1154 μ.π. ογθεθνημέκα, ζηα 

πενίπςνα ημο Παιένμμ πανάγεηαη έκα δομανηθό ζε ζπήμα ζπάγθμο, ημ μπμίμ 

ελάγεηαη αθημπιμσθά ηόζμ ζηηξ πνηζηηακηθέξ όζμ θαη ζηηξ μμοζμοιμακηθέξ πώνεξ. 

Έηζη δηαιύεηαη θαη μ μύζμξ πμο έδηκε ηα πνςηεία όπη ζηε Κάπμιε, αιιά ζημ 

Παιένμμ. Γθεί πανάγμκηακ θαη απμλεναίκμκηακ ηα δομανηθά ζύμθςκα με ηεκ ηοπηθή 

αναβηθή ζοκήζεηα, θαζώξ μη κμμάδεξ ηεξ ενήμμο ήηακ οπμπνεςμέκμη κα ηα 

δηαηενμύκ απμλεναμέκα θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ μεηαθηκήζεώκ ημοξ. 

Ε πνώηε ζαθήξ έκδεηλε ύπανλεξ ηςκ δομανηθώκ ήηακ θαηά ημκ 12μ αηώκα, όηακ 

μ Guglielmo di Malavalle πενηέγναρε έκα πηάημ δομανηθώκ (macarrones sen logana) 

ζε έκα γεύμα όπμο πανεονέζεθε. Από ηόηε, οπάνπμοκ πμιιέξ ζαθείξ εκδείλεηξ γηα 

ηεκ παναζθεοή θαη θαηακάιςζε ηςκ δομανηθώκ, εηδηθά ζηηξ πενημπέξ ηεξ Κάπμιη θαη 

ηεξ Γέκμα. Οη Καπμιηηάκμη έθηηαπκακ μαθανόκηα ζε μηθνά ενγαζηήνηα πμο ηα 

μκόμαδακ "La Pasteria", ηα ζηέγκςκακ ζε ζπμηκηά ζημ δνόμμ θαη ηα πςιμύζακ μέζα 

ζε πςνέιηα θαη όια αοηά με ηναγμύδη θαη πμνό με μακημιίκα θαη ηανακηέιεξ. 

Σμκ 15μ αηώκα, γνάθηεθε ε πνώηε ζοκηαγή γηα ιαδάκηα αιιά έςξ ημκ 17μ αηώκα, 

ηα δομανηθά δεκ απμηειμύζακ ζεμακηηθό μένμξ ηεξ δηαηνμθήξ θαη θαηακαιώκμκηακ 

μόκμ ςξ πμιοηειέξ γεύμα ή αθόμε θαη ςξ γιοθό. 

Σα δομανηθά απμηέιεζακ μένμξ ηεξ δηαηνμθήξ ηςκ Ζηαιώκ ημκ 17μ αηώκα όηακ ε 

εηζαγςγή ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζηεκ παναγςγή ηςκ δομανηθώκ θαη ε αύλεζε ηεξ 

θαιιηένγεηαξ ημο ζθιενμύ ζίημο ζοκεηέιεζακ ζηεκ εδναίςζε ηςκ δομανηθώκ ςξ 

θηεκήξ θαη εύθμιεξ ηνμθήξ γηα ηα αζζεκέζηενα θμηκςκηθά ζηνώμαηα. Ηαηά ζοκέπεηα, 
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ε ζεμαζία ηςκ δομανηθώκ γηα ηεκ ογεία ηςκ ιαώκ έγηκε αθόμε πημ έκημκε. Σμ 1800, 

μη δύμ πνςηεύμοζεξ ημο μαθανμκημύ (ηόζμ ζηεκ παναγςγή όζμ θαη ζηηξ ελαγςγέξ) 

ήηακ ε Κάπμιη θαη ε Γέκμα. Όμςξ, ε μεηάβαζε από ηεκ θνέζθηα πάζηα ζηεκ λενή 

πάζηα (γηα εμπμνηθμύξ ιόγμοξ) θαη ε γεςπμιηηηθή ζέζε ημο ιημακημύ ηεξ Γέκμα 

ζοκεηέιεζακ ζηεκ δηάδμζε ηςκ δομανηθώκ παγθμζμίςξ. 

ηεκ ανπαία Γιιάδα οπήνπε ημ ζνεζθεοηηθό έζημμ κα θηηάπκμοκ γιοθά δομανηθά 

γηα ηηξ ιεπώκεξ θαζώξ οπήνπε ε ακηίιερε όηη πάνηδακ δύκαμε ζηε μάκα θαη ημ 

βνέθμξ. Σα έβναδακ ζε γάια θαη δάπανε θαη ηα ζενβίνηδακ ζακ ζμύπα ή ζακ έκα 

είδμξ πμοηίγθαξ. 

ηεκ Γιιάδα θάπμηε όια ηα κμηθμθονηά είπακ μεγάιε πμηθηιία πεηνμπμίεηςκ 

δομανηθώκ ζηα θειάνηα ημοξ. Ιενηθά, όπςξ μ ηναπακάξ, ήηακ λενά εκώ άιια 

θαηακαιώκμκηακ αμέζςξ μεηά ηεκ παναζθεοή ημοξ. Τπήνπακ μη ζηνηθηάδεξ, ηα 

ημοημομάθηα θαη μη γθμκηδίδεξ ηα μπμία παναζθεοάδμκηακ ζε πςνηά ηεξ πάνηεξ. Σα 

δομανηθά ήηακ δεμμθηιή θαη ζπεηηθά ακέλμδα, με απμηέιεζμα κα πενημνηζηεί ζημ 

ειάπηζημ ε πνήζε ημο νοδημύ. Σμ νύδη εμθακηδόηακ θονίςξ ζημ ηναπέδη ηεξ Ηονηαθήξ 

ή ηηξ γημνηέξ, είηε μαγεηνεμέκμ ζε δςμό θνέαημξ θαη ημπμζεημύκηακ ζε μηθνέξ 

θόνμεξ γηα δηαθμζμεηηθμύξ ιόγμοξ, είηε ζακ γέμηζε πμοιενηθώκ ή ιαπακηθώκ. 

Ε πνόμδμξ ηεξ ηεπκμιμγίαξ ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ επέηνερε ηεκ αύλεζε 

ηεξ παναγςγήξ θαη ηεκ μείςζε ηςκ ελόδςκ, ιόγμη πμο ζοκεηέιεζακ ζηεκ αύλεζε ηεξ 

θαηακάιςζεξ ηςκ δομανηθώκ. Ιε ημ πέναζμα ηςκ πνόκςκ, ε παναγςγή δομανηθώκ 

έπαρε κα είκαη πεηνμθίκεηε θαη πέναζε ζηεκ πιήνε αοημμαημπμίεζε ηεξ παναγςγηθήξ 

δηαδηθαζίαξ.  
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2ε  

εκόηεηα 
ΔΖΓΤΘΤΚΣΕ ΠΡΟΙΕΘΓΖΩΚ 
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Σμ Σμήμα Πνμμεζεηώκ ζημπεύεη ζημκ εθμδηαζμό ηεξ επηπείνεζεξ με όια 

ηα απαναίηεηα οιηθά, ενγαιεία, μεπακήμαηα θ.ιπ., πμο είκαη ακαγθαία γηα ηεκ 

αδηάθμπε ιεηημονγία ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ. 

Ο οπεύζοκμξ ημο ημήμαημξ: 

 Ηαζμνίδεη ζε ζοκενγαζηα με ημκ Δηεοζοκηή παναγςγήξ ηηξ 

πμζόηεηεξ ηςκ οιηθώκ, ώζηε κα ελαζθαιίδεηαη ε νμή ηεξ 

παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ, πςνίξ όμςξ κα δεμημονγμύκηαη 

οπενβμιηθά απμζέμαηα. 

 ογθεκηνώκεη ζημηπεία με ηηξ πνμδηαγναθέξ ηςκ πνώηςκ οιώκ 

πμο δηαηίζεκηαη ζηεκ αγμνά, ζύμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο 

μνίζηεθακ από ηα ημήμαηα ηεξ επηπείνεζεξ. 

 Δεηά πνμζθμνέξ από ημοξ πνμμεζεοηέξ θαη με θνηηήνηα ηεκ ηημή, 

ηεκ πμηόηεηα θαη ημ πνόκμ πανάδμζεξ, επηιέγεη αοημύξ πμο ηα 

πιενμύκ. 

 Ηάκεη έιεγπμ θαηά ηεκ παναιαβή, γηα ηεκ πμζόηεηα θαη ηεκ 

πμηόηεηα ηςκ πνμμεζεηώκ. 

 Φνμκηίδεη γηα ηεκ αζθαιή απμζήθεοζε ηςκ πνμμεζεηώκ θαη ηεκ 

πνμώζεζή ημοξ ζηα οπόιμηπα ημήμαηα. 

 Γκεμενώκεη ημ Δηεοζοκηή Οηθμκμμηθώκ γηα ηεκ πμζόηεηα θαη ημ 

θόζημξ ηςκ απαηημύμεκςκ πνμμεζεηώκ. 

 Δηαηενεί ανπείμο με ηηξ παιηέξ παναγγειίεξ. 

 Πνμγναμμαηίδεη, μνγακώκεη θαη πναγμαημπμηεί ηεκ πνμμήζεηα 

όιςκ ηςκ εθμδίςκ πμο απαηημύκηαη γηα ηε ιεηημονγία ηεξ εηαηνίαξ. 

πεδηάδεη θαη πνεζημμπμηεί θαηάιιεια θςδηθμπμηεμέκα έκηοπα γηα 

ηεκ αγμνά εθμδίςκ. Ιε ημκ ηνόπμ αοηό ελαζθαιίδεηαη ε δηαθάκεηα 

ηςκ πνμμεζεηώκ. 
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3ε  

εκόηεηα 
ΠΟΖΓ ΠΡΩΣΓ ΤΘΓ ΗΑΖ ΠΟΖΓ 

ΒΟΕΘΕΣΖΗΓ ΥΡΓΖΑΔΓΣΑΖ Ε ΒΖΟΙΕΥΑΚΖΑ 

ΔΤΙΑΡΖΗΩΚ ΙΓΘΖΑ ΓΖΑ ΣΕΚ ΠΑΡΑΓΩΓΕ 

ΣΩΚ ΠΡΟΖΟΚΣΩΚ ΣΕ? 
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      Σα δομανηθά πανάγμκηαη από μόκμ δύμ οιηθά! Σμ ζημηγδάιη θαη ημ κενό! 

Σα δύμ αοηά αγκά ζοζηαηηθά πςνίξ θαμία πνμζζήθε ζοκηενεηηθμύ είκαη ηθακά 

με ηεκ θαηάιιειε ζοκηαγή κα μαξ δώζμοκ έκα από ηα πημ ογηεηκά θαη δεμμθηιή 

ηνόθημα. 

Ακάιμγα με ηεκ θαηεγμνία πμο ακήθμοκ, οπάνπμοκ δηαθμνμπμηήζεηξ όπςξ: 

Απιά: ημηγδάιη ζθιενμύ ζηηανημύ θαη κενό 

Σνηθμιόνε: ημηγδάιη ζθιενμύ ζηηανημύ, αθοδαηςμέκμ ζπακάθη, αθοδαηςμέκε 

κημμάηα θαη κενό 

Υοιμπίηεξ: ημηγδάιη ζθιενμύ ζηηανημύ, αθοδαηςμέκμ αογό, αθοδαηςμέκμ 

γάια θαη κενό 

Οιηθήξ: ημηγδάιη μιηθήξ άιεζεξ ζθιενμύ ζηηανημύ θαη κενό 

Ιε γεύζεηξ: ημηγδάιη ζθιενμύ ζηηανημύ,  δηάθμνα αθοδαηςμέκα ιαπακηθά 

όπςξ παηδάνη, θανόημ, ζπακάθη, κημμάηα θ.α. θαη κενό. 

      Πημ ακαιοηηθά μπμνμύμε κα πμύμε όηη, ηα απιά δομανηθά πανάγμκηαη από 

ζημηγδάιη ζθιενμύ ζηηανημύ θαη κενό, εκώ ηα εηδηθά δομανηθά εθηόξ από ημ 

ζημηγδάιη θαη ημ κενό πενηέπμοκ θαη άιια θοζηθά ζοζηαηηθά όπςξ αογό, γάια, 

ζπακάθη, κημμάηα, θανόημ  θηι. ηεκ θαηεγμνία ηςκ εηδηθώκ δομανηθώκ 

ακήθμοκ  επίζεξ ηα δομανηθά «μιηθήξ άιεζεξ», ηα δομανηθά με ζόγηα, με ζόγηα 

θαη πνμζζήθε γιμοηέκεξ θ.α. 

Eπίζεξ οπάνπμοκ θαη δομανηθά πμο πνμμνίδμκηαη γηα  εηδηθή δηαηνμθή,  

πανάγμκηαη θονίςξ από αιεύνη θαιαμπμθημύ ή νοδημύ θαη είκαη ηδηαίηενα 

δηαδεδμμέκα ζημ ελςηενηθό. 

Δύμ άιιεξ θαηεγμνίεξ δομανηθώκ είκαη ηα γεμηζηά δομανηθά (ημνηειίκη, 

ναβηόιη θ.α) θαη ηα δομανηθά απόθοιιμ δύμεξ (ιαδάκηα). 
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