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Περηετόκελα 

Δηζαγωγή 

 

Α’ ΜΔΡΟ – ΧΣΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

 

 Η δηαηξνθή ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ 

 ύγρξνλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

 Fast-food – κηα ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα 

 Λίγα ιόγηα γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή 

 Γηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο 

 Διιεληθή θαγεηά θαη θνπδίλα 

 Παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ηεο πεξηνρήο 

 

Β’ ΜΔΡΟ – ΧΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 

 

 Σν ζέκα ηνπ θαηαλαισηηζκνύ 

 Κάζε θξνύην ζηνλ θαηξό ηνπ 

 πληήξεζε ηξνθίκσλ 

 Μελύκαηα επαηζζεηνπνίεζεο 

       

      Πεγές ποσ τρεζηκοποηήζεθαλ γηα ηελ εργαζία 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σε θεηηλή ρξνληά ζηα πιαίζηα ηεο Αγσγήο Τγείαο επηιέμακε λα αζρνιεζνύκε 

κε ην ζέκα ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο θαη λα ην ζπλδέζνπκε κε ηε ζσζηή 

θαηαλάισζε αθνύ θα ηα δύν ζπκβάιινπλ ηόζν ζηελ θαιή πγεία όζν θαη ζηελ 

αεηθνξία .  

Ξεθηλήζακε ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηξνθή ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ 

αθνύ πξώηνη απηνί είραλ σο θηινζνθία ην «Δσ δελ» θαη ζπλερίζακε κε ηηο 

ζύγρξνλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, επηθεληξώλνληαο ζηε fast-food δηαηξνθή, 

πνπ είηε ην ζέινπκε είηε όρη έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, 

παξά ηα δεκνζηεύκαηα πνπ επηζεκαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί. 

ηε ζπλέρεηα θάλακε κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή, πξνηείλακε 

κηθξέο θαη ρξήζηκεο δηαηξνθηθέο  ζπκβνπιέο, θάλακε κηα ζύληνκε 

παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, ζπιιέγνληαο ηαπηόρξνλα θαη 

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ηεο πεξηνρήο καο από ηηο νηθνγέλεηέο καο. 

Καη επεηδή ην ζέκα ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο πγείαο γεληθόηεξα,  

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλερίζακε κε 

ην ζέκα ηνπ θαηαλαισηηζκνύ θαη ηεο ππνβάζκηζεο πνπ πξνθαιεί ζην 

πεξηβάιινλ ε κε ζπλεηή θαηαλάισζε. Σν λα θαηαλαιώλνπκε. γηα 

παξάδεηγκα, θξνύηα θαη ιαραληθά εθηόο επνρήο, σζεί ηε γεσξγία ζηελ 

πηνζέηεζε  κε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξόπνπο θαιιηέξγεηαο, 

απμάλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο πνζόηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ιηπαζκάησλ 

θαη θπηνθαξκάθσλ. Κάζε θξνύην ινηπόλ ζηνλ θαηξό ηνπ ζθεθηήθακε θαη 

παξνπζηάζακε ζπγθεληξσηηθά ηα θξνύηα θάζε επνρήο ζε έλα θαηάινγν,  γηα 

λα ρξεζηκεύζεη σο νδεγόο ζηηο αγνξέο καο.  

Οη παιαηόηεξνη από εκάο θξόληηδαλ έζησ θαη ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηνύλ ην 

πεξηβάιινλ, ζπληεξώληαο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θξνύηα θαη άιια ηξόθηκα 

ηελ θαηάιιειε επνρή πνπ απηά ήηαλ ζε αθζνλία. Γη’ απηό θάλακε θαη εκείο κηα 

κηθξή αλαθνξά ζηε ζπληήξεζε ηξνθίκσλ θαη γξάςακε κελύκαηα 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ζπλεηή θαηαλάισζε, ηα νπνία κνηξάζακε ζηνπο 

ζπκκαζεηέο καο θαη ζηνπο θαζεγεηέο καο ώζηε λα δηαδνζεί ε σθέιηκε απηή 

πξαθηηθή. Δηδηθά ηνλ ηειεπηαίν θαηξό πνπ ε πξνώζεζε ηεο αλαθύθισζεο έρεη 

γίλεη πξνηεξαηόηεηα αξθεηώλ θνξέσλ – θξαηηθώλ θαη κε- εκείο πξνηείλνπκε 



ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ                        Υ. ΔΣΟ: 2008-09 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ: Η ΧΣΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗΝ 

ΚΑΛΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΙΑ 

πξώηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, κεηά επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηέινο 

αλαθύθισζε. Γη’ απηό θαη εηνηκάζακε έλα κηθξό έλζεην κε ηδέεο γηα 

αμηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύκε πηα, θαηαζθεπάδνληαο 

δηάθνξα ρξεζηηθά θαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία αθνύ ηα 

θσηνγξαθήζακε, ηα κνηξάζακε ζε θίινπο καο. 

Γηα ηε δηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρξεζηκνπνηήζακε ην ηζηνιόγην ηνπ 

Λπθείνπ Αλδξαβίδαο ( http://likioandravidas.blogspot.com ) δεκνζηεύνληαο  

εθεί ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηε ζπλεηή θαηαλάισζε. 

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο 

ηνπ ζρνιείνπ αλαξηνύζακε  αθίζεο πνπ θαηαζθεπάδακε εκείο, κε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ αεηθνξία ώζηε λα 

σθειεζνύλ θαη νη ζπκκαζεηέο καο από απηά πνπ αλαθαιύπηακε 

πινπνηώληαο  ην πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο πνπ είρακε αλαιάβεη.  

Δπρόκαζηε λα κπνξέζνπκε θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή λα θάλνπκε πξάμε 

έζησ θαη κεξηθά από απηά πνπ κάζακε θέηνο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αεηθνξία, 

αθνύ πηζηεύνπκε όηη  «Όιοη καδί θαη ο θαζέλας κόλος ηοσ: Κερδίδοσκε 

όιοη». 

 

                                                  Οκάδα Αγσγήο Τγείαο 

                                                 ΓΔ.Λ  Αλδξαβίδαο 
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Η ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΧΝ ΑΡΥΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΧΝ 

 

     Η δηαηξνθή είλαη έλλνηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηβίσζε ησλ εηδώλ θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. Με ηελ εμέιημή ηνπ 

εμειίρζεθε θαη ν ξόινο ηεο δηαηξνθήο , αθνινπζώληαο ηελ πνιππινθόηεηα 

ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο θπξίσο ζηα ζέκαηα ησλ βαζηθώλ αλζξώπηλσλ 

αμηώλ.  

     ηελ Αξραία Διιάδα ε δηαηξνθή απνηέιεζε 

ηνλ δεζκό αλάκεζα ζηελ θύζε θαη ηελ γλώζε 

θαη ην θαζεκεξηλό κέηξν  δηάθξηζεο αλάκεζα ζε 

αζάλαηνπο, ζλεηνύο θαη δώα. Σα δώα 

θαηαλαιώλνπλ σκή ηξνθή , ν άλζξσπνο 

θαηαλαιώλεη καγεηξεπκέλε, ελώ νη ζενί 

αξθνύληαη ζηελ νζκή ηνπ ςεηνύ . Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα θαη ε κειέηε ησλ 

αξραίσλ ζπγγξαθέσλ δίλνπλ  πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ 

πνζόηεηα ησλ ηξνθίκσλ ηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαλ ζην θαζεκεξηλό ηξαπέδη. 

Σε βάζε ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο ηελ θιαζηθή επνρή απνηεινύζαλ ην ςσκί θαη 

ηα δηάθνξα δεκεηξηαθά πνπ ζπλνδεύνληαλ από κηα κεγάιε πνηθηιία 

ιαραληθώλ ελώ ην κέιη, ην ηπξί θαη ηα θξνύηα ήηαλ επίζεο πνιύ αγαπεηά. Σν 

ςάξη θπθινθνξνύζε ζηελ ειιεληθή αγνξά θξέζθν ή παζηό, ελώ ην θξέαο 

θαηαλαιώλνληαλ ζπαληόηεξα θαη ήηαλ ζρεδόλ πάληα ζπλδεδεκέλν κε ζπζία. 

Η θνπδίλα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζπκπιεξώλνληαλ κε ην ειαηόιαδν θαη ην 

θξαζί. Η ηξνθή γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζεσξείην ζεκαληηθή, σο κέζν 

αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνύ, παξάγνληαο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη αίηην 

δσηηθήο θαη παξαγσγηθήο ζθέςεο.  

    Μηα από ηηο πιεξέζηεξεο πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα 

ηελ αξραηνειιεληθή θνπδίλα είλαη ηα γξαπηά ηνπ 

Αζήλαηνπ, ζπγγξαθέα ησλ «Γεηπλνζνθηζηώλ». Ο 

Αζήλαηνο έδεζε ηνλ 3ν κ.Υ. αηώλα θαη ζην έξγν ηνπ 

πεξηγξάθεη έλα δείπλν πνπ δόζεθε από ηνλ πινύζην 

Κάξαλν, κε ηελ επθαηξία ηνπ γάκνπ ηνπ. Γηαβάδνληαο ην 

έξγν ηνπ Αζήλαηνπ κπνξεί θαλείο λα κεηαθεξζεί ζηελ 

αηκόζθαηξα ελόο επίζεκνπ δείπλνπ ηεο επνρήο. Όκσο ν Αζήλαηνο δελ 
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απνηειεί ην κνλαδηθό κάξηπξα ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ πξνγόλσλ 

καο. Ο Πιάησλαο, ν Ηζίνδνο, ν Πινύηαξρνο αιιά θαη άιινη ζπγγξαθείο καο 

έρνπλ κεηαιακπαδεύζεη πνιιέο γαζηξνλνκηθέο γλώζεηο! Οη αξραίνη Έιιελεο 

θαηέγξαςαλ από πνιύ λσξίο (5νο αηώλαο π.Υ) ηνπο ηξόπνπο παξαζθεπήο 

ησλ θαγεηώλ. Σα θείκελα πνπ έρνπλ δηαζσζεί, απνηεινύλ έλα από ηα 

αξραηόηεξα γαζηξνλνκηθά αξρεία.  

Αλ θαη ππήξραλ θάπνηνη Έιιελεο 

πνπ ζηα ζπκπόζηά ηνπο θαη 

γεληθόηεξα ε ηξνθή ηνπο 

απνηεινύληαλ από πνηθίια 

εδέζκαηα, ε Αζήλα θαη γεληθόηεξα ε 

Αξραία Διιάδα αληηκεηώπηδε πάληα 

έλα κεγάιν πξόβιεκα:  

ηελ θηώρεηα, ε νπνία είρε γίλεη παληνηηλόο ζύληξνθνο ησλ Αξραίσλ 

Διιήλσλ. Σν άγνλν έδαθνο ηεο Διιάδαο, ε δπζθνιία ζηηο ζπγθνηλσλίεο θαη 

βέβαηα νη πνιύρξνλνη πόιεκνη είραλ όπσο ήηαλ θπζηθό κεγάιε επίπησζε θαη 

ζηε δηαηξνθή ησλ αξραίσλ. 

Σα νκεξηθά ρξόληα, ην θαζεκεξηλό θαγεηό ήηαλ θπξίσο θξέαο, ςσκί θαη ηπξί. 

Μαγείξεπαλ ην θαγεηό ζε κηα θσηηά πνπ αλαβόηαλ ζηελ απιή ή ζε έλα 

δσκάηην, κε κηα ηξύπα ζηελ νξνθή γηα λα θεύγεη ν θαπλόο, καγείξεπαλ ην 

θξέαο κέζα ζε θαδάληα πνπ ζηεξηδόηαλ ζε ηξίπνδεο ή ην έςελαλ ζε νβεινύο 

(ζνύβιεο) αθνύ πξώηα ην έθνβαλ ζε θνκκάηηα θαη ην αιάηηδαλ. πλήζηδαλ 

επίζεο ην γάια, ην ηπξί, ην κέιη θαη ηα ιαραληθά. 

ηα ρξόληα πνπ αθνινπζνύλ ε ηξνθή εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιία. Η καγεηξηθή 

ηειεηνπνηείηαη θαη ιέγεηαη όηη νη πβαξίηεο όξηδαλ βξαβείν γηα όπνην κάγεηξα 

επηλννύζε έλα λέν λόζηηκν θαγεηό. ηε πάξηε βέβαηα κε ην κέιαλ δσκό δελ 

έρνπκε θαη κεγάιε πνθηιία αιιά θαη ε Αζήλα πνπ είρε ην κέηξν ζαλ νδεγό ζε 

θάζε έθθξαζε ηεο δσήο ηεο, έδεημαλ κεγάιε εγθξάηεηα.  

Μηα από ηηο πιεξέζηεξεο πεγέο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αξραηνειιεληθή θνπδίλα 

είλαη ηα γξαπηά ηνπ Αζήλαηνπ, ζπγγξαθέα ησλ «Γεηπλνζνθηζηώλ». Ο 

Αζήλαηνο έδεζε ηνλ 3ν κ.Υ. αηώλα θαη ζην έξγν ηνπ πεξηγξάθεη έλα δείπλν 

πνπ δόζεθε από ηνλ πινύζην Κάξαλν, κε ηελ επθαηξία ηνπ γάκνπ ηνπ. 

Γηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Αζήλαηνπ κπνξεί θαλείο λα κεηαθεξζεί ζηελ 
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αηκόζθαηξα ελόο επίζεκνπ δείπλνπ ηεο επνρήο.  Όκσο ν Αζήλαηνο δελ 

απνηειεί ην κνλαδηθό κάξηπξα ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ πξνγόλσλ 

καο. Ο Πιάησλαο, ν Ηζίνδνο, ν Πινύηαξρνο αιιά θαη άιινη ζπγγξαθείο καο 

έρνπλ κεηαιακπαδεύζεη πνιιέο γαζηξνλνκηθέο γλώζεηο! 

Οη αξραίνη Διιελεο θαηέγξαςαλ από πνιύ λσξίο (5νο αηώλαο π.Υ) ηνπο 

ηξόπνπο παξαζθεπήο ησλ θαγεηώλ. Σα θείκελα πνπ έρνπλ δηαζσζεί, 

απνηεινύλ έλα από ηα αξραηόηεξα γαζηξνλνκηθά αξρεία. Αλ θαη ππήξραλ 

θάπνηνη Έιιελεο πνπ ζηα ζπκπόζηά ηνπο θαη γεληθόηεξα 

ε ηξνθή ηνπο απνηεινύληαλ από πνηθίια εδέζκαηα, ε Αζήλα θαη 

γεληθόηεξα ε Αξραία Διιάδα αληηκεηώπηδε πάληα έλα κεγάιν πξόβιεκα: 

ηελ θηώρεηα, ε νπνία είρε γίλεη παληνηηλόο ζύληξνθνο ησλ Αξραίσλ 

Διιήλσλ. Σν άγνλν έδαθνο ηεο Διιάδαο, ε δπζθνιία ζηηο ζπγθνηλσλίεο θαη 

βέβαηα νη πνιύρξνλνη πόιεκνη είραλ όπσο ήηαλ θπζηθό κεγάιε επίπησζε θαη 

ζηε δηαηξνθή ησλ αξραίσλ. ' απηό ζπληεινύζε θαη ε πεξηνξηζκέλε 

παξαγσγή ηεο ειιεληθήο γεο. 
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O ποιύηηκος άρηος ηωλ Αρταίωλ 

  

Σα δεκεηξηαθά απνηεινύζαλ ηελ θύξηα βάζε ηεο δηαηξνθήο γηα ηνπο 

αξραίνπο. Αιιά ηόζν ην ζηηάξη όζν θαη ην θξηζάξη δελ ήηαλ ζε αθζνλία 

γηα ηνπο Αζελαίνπο, έηζη αλαγθάδνληαλ λα ην εηζάγνπλ από άιια κέξε. 

Σν αιεύξη από θξηζάξη, δπκσκέλν ζε γαιέηεο ήηαλ ην πην ζπλεζηζκέλν 

θαζεκεξηλό ςσκί θαη νλνκαδόηαλ κάδα. 

ηε δύκε ηνπ ςσκηνύ έβαδαλ δηάθνξα θαξπθεύκαηα, όπσο κάξαζν, δπόζκν 

θαη κέληα αθόκε, γηα λα πάξεη ην ςσκί κηα δηαθνξεηηθή λνζηηκάδα. Καη 

θπζηθά, έβαδαλ ην απαξαίηεην αιάηη. 

Οη αξραίνη εθηηκνύζαλ πνιύ πεξηζζόηεξν από εκάο ζήκεξα ηελ ύπαξμε 

ηνπ ςσκηνύ, θαη ζεσξνύζαλ πσο ε κεγάιε πνηθηιία ηνπ ςσκηνύ ήηαλ 

πνιπηέιεηα, αθνύ ζπλήζηδαλ λα ηξώλε κόλν έλα θνκκάηη θξηζαξέληα 

κπνκπόηα. 
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Δδέζκαηα θαη ζσληαγές 

 

Οη αξραίνη Έιιελεο θξόληηδαλ ζηα γεύκαηα θαη ζηα δείπλα ηνπο, ηα 

ηξαπέδηα λα είλαη πινύζηα. Απνηεινύληαλ ζπλήζσο από ςσκί, 

γιπθίζκαηα, θξνύηα, ειηέο, πίηεο, θξέαηα θαη ρνξηαξηθά. Φπζηθά θαη 

από άθζνλν θξαζί. 

Από ηα όζπξηα, γλσζηά ζηνπο αξραίνπο ήηαλ ηα θαζόιηα, νη θαθέο, ηα 

ξεβύζηα (πνπ ηα πξνηηκνύζαλ ςεκέλα), ηα κπηδέιηα θαη ηα θνπθηά, 

πνπ ηα έηξσγαλ, ζπλήζσο, ζε πνπξέ (έηλνο). 

Οη Αζελαίνη ζπλήζηδαλ λα έρνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο κεγάιε πνηθηιία 

ηξνθώλ όπσο ςσκί, ινπθάληθα, ζύθα, γιπθίζκαηα, κέιη, ηπξί, ηξπθεξά 

ρηαπόδηα, ηζίριεο, ζπνπξγίηηα θαη άιια πνιιά. 

Έλα ζπίηη όκσο κε ηόζα αγαζά ζα μεπεξλνύζε 

θαη ηα ζεκεξηλά ζνύπεξ-κάξθεηο. 

Έλα από ηα πην απαξαίηεηα αγαζά ζ' έλα ζπίηη 

ήηαλ ην ιάδη. Κάηη πνπ, 

όπσο ζεκεηώζακε, ήηαλ απαξαίηεην θαη ζηηο 

παιαίζηξεο, γηα λ' αιείθνπλ νη αζιεηέο ηα θνξκηά 

ηνπο. 

Φεκηζκέλα ήηαλ ηα ιάδηα ηεο άκνπ θαη ηεο Ιθαξίαο. 

Οη αξραίνη ζπλήζηδαλ λα βγάδνπλ ιάδη από άγνπξεο ειηέο, πνπ ην 

πξνηηκνύζαλε ζηηο ζαιάηεο ηνπο. Δπίζεο από ηα ακύγδαια θαη ηα 

θαξύδηα έβγαδαλ έλα είδνο ιαδηνύ, θαιό γηα ηα γιπθίζκαηά ηνπο. 

Από ηα απαξαίηεηα επίζεο ζην θαζεκεξηλό ηξαπέδη ησλ αξραίσλ ήηαλ ην 

γάια θαη ην ηπξί, πνπ ήηαλ όκσο δύν ζπάληα αγαζά. Μάιηζηα νη 

δηαηηνιόγνη ζπληζηνύζαλ, γηα ηνπο αζιεηέο, ην καιαθό ηπξί. 

Από ηα εθιεθηόηεξα εδέζκαηα ήηαλ νη θνριηνί, ηα ζαιηγθάξηα, πνπ ηα 

έηξσγαλ νη Κξεηηθνί. Οη Έιιελεο έηξσγαλ ζπρλόηεξα ςάξη από θξέαο. 
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Λαταληθά θαη όζπρηα 

 

Σα ιαραληθά ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξραία Αζήλα, 

ήηαλ ζε ζπνπδαία δήηεζε, θη όρη κόλν γηα ηνπο νπαδνύο ηνπ Ππζαγόξα, 

πνπ ηα πξνηηκνύζαλ, κηα θη απέθεπγαλ λα ηξώλε όζα 

έρνπλ δσή. 

 

Ο Πιάησλ, ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή αθνινπζνύζε ηελ «ππζαγόξεην δίαηηα». 

Πνπ ήηαλ κηα θαζαξή ρνξηνθαγία θη έδεηρλε επραξηζηεκέλνο 

ηξώγνληαο  ιαραληθά.  Πίζηεπε πσο ε δίαηηα, είλαη ε πεγή ηεο 

πγείαο θαη ησλ θαιώλ εζώλ, δύν παξαγόλησλ πνπ θάλνπλ ηα 

θξάηε πγηή θαη ξσκαιέα,  πιηθώο, εζηθώο θαη ςπρηθώο. 

 

 

 

Σο Μέιη 

Μηα θαη ε δάραξε ήηαλ άγλσζηε ζηνπο αξραίνπο, ην κέιη ήηαλ θάηη από 

ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θαζεκεξηλή 

δηαηξνθή ηνπο θαη βέβαηα γηα ηα 

γιπθίζκαηά ηνπο πνπ ήηαλ αγαπεηά 

ζε όινπο. 

Σν κέιη ήηαλ γη' απηνύο ζείν δώξν, 

αθνύ πίζηεπαλ πσο έπεθηε από ηνλ 

νπξαλό, κε ηελ πξσηλή δξνζηά, 

πάλσ ζηα ινπινύδηα θαη ζηα θύιια 

θαη από εθεί ην κάδεπαλ νη κέιηζζεο. 

 

 

 

 

Φώην: Ο θηεξσηόο Αξηζηαίνο, ιεπηνκέξεηα από κειαλόκνξθν ακθνξέα ηνπ 540 πΥ. 

Θεσξείηαη ν εηζεγεηήο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ κειηζζώλ. 
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Σα θρούηα 

 

Η αγάπε ησλ αξραίσλ γηα ηα θξνύηα ζεσξείηαη θπζηθά αλακθηζβήηεηε, 

αθνύ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε δηαηξνθή ηνπο. Γηα λα ππάξρνπλ όκσο ηα 

θξνύηα απαξαίηεην ήηαλ ην γιπθό κεζνγεηαθό θιίκα πνπ επλννύζε ηελ 

αλάπηπμε όισλ ζρεδόλ ησλ δέληξσλ. 

Παξόια απηά, νξηζκέλα θξνύηα, όκσο, όπσο είλαη ηα 

πνξηνθάιηα, ηα βεξίθνθα, ηα καληαξίληα, ηα ξνδάθηλα, 

ηα ηδάλεξα θαη άιια ήηαλ  άγλσζηα ζην δηαηηνιόγην ησλ 

αξραίσλ. Έηζη ε πιεζώξα ησλ θξνύησλ, πνπ 

θαηαθιύδνπλ ζήκεξα ηηο αγνξέο, ήηαλ βέβαηα θάηη ην 

αδηαλόεην γηα απηνύο. 

 

 

Σα θραζηά 

 

Σν θξαζί ήηαλ θάηη ην απαξαίηεην ζηα γεύκαηα ησλ αξραίσλ θαη βέβαηα 

ζηα ζπκπόζηα, όπνπ έξεε άθζνλν. 

 Όκσο δελ έπηλαλ ην θξαζί όπσο εκείο, αιιά λεξσ-

κέλν, όρη κόλν κε γιπθό αιιά θαη κε ζαιαζζηλό 

λεξό, αθνύ απέθεπγαλ λα ην πίλνπλ, όπσο θαίλε-

ηαη, αλέξσην (άθξαηνο νίλνο, όπσο ην έιεγαλ).  

Βέβαηα, έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλαινγία ηνπ 

λεξνύ κε ην θξαζί αθνύ ηνπο ήηαλ πνιύ αγαπεηό 

θαη δελ έπξεπε λα γίλεη θαλέλα απνιύησο . 
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Σο θσλήγη 

 

Σν θπλήγη, θπξίσο κε ηα ηόμα, ην αγαπνύζαλ όινη νη... πνιεκηζηέο, 

αθνύ ήηαλ άθζνλν ζηελ αξραία επνρή θαη ππήξραλ κεγάιεο εθηάζεηο όπνπ 

δελ παηνύζε αλζξώπηλν πόδη.  

Σα πξντόληα ηνπ θπλεγηνύ ήηαλ αθόκε, 

θπξίσο, ηζίριεο, ζπθνθάγνη, 

θνηζύθηα, πέξδηθεο, ςαξόληα, αγξηόπαπηεο, 

ρήλεο θ.ι.π. 

 

Αιιά από ηα πην δειεπηά ζεξάκαηα ήηαλ νη αγξηόρνηξνη, ηα ειάθηα θαη 

ηα δαξθάδηα, πνπ δνύζαλ ηόηε ζ' όια ηα ειιεληθά βνπλά. 

Σέινο, ηα αγαζά ηνπ θπλεγηνύ ζεσξνύληαλ βέβαηα από ηνπο αξραίνπο σο 

ηα πην λόζηηκα.  

Η δηαηξνθή ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ όπσο θαίλεηαη 

ήηαλ πιήξεο αλ 

αλαινγηζηνύκε ηηο ηξνθέο πνπ ππήξραλ ηόηε.  
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ΤΓΥΡΟΝΔ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ 

Σν ζεκεξηλό καο δηαηξνθηθό κνληέιν έρεη επηβιεζεί ζε όιεο ηηο βηνκεραληθέο 

ρώξεο, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ θιεξνλνκήζεθαλ από ηηο παξαδόζεηο ή 

νθείινληαη ζηνπο ηδηαίηεξνπο δηαηξνθηθνύο πόξνπο θαζεκίαο. Σν κνληέιν απηό 

ραξαθηεξίδεηαη από: 

 Σε γεσξγία πνπ ρξεζηκνπνηεί κεγάιεο πνζόηεηεο ιηπαζκάησλ θαη 

θπηνθαξκάθσλ. 

 Σελ ηζρπξή βηνκεραλία ηξνθίκσλ πνπ πξνηείλεη νινέλα 

επεμεξγαζκέλα ηξόθηκα ή έηνηκα θαγεηά πνπ πεξηέρνπλ ρεκηθά 

πξόζζεηα. 

 Σελ δηαθνξνπνηεκέλε πξνζθνξά, ε νπνία δελ ιακβάλεη ππόςε ηηο 

επνρέο ή ηε γεσγξαθηθά πξνέιεπζε. 

 Σηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί βαζύηαηεο αιιαγέο. 

 

Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ ηξία θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Πξώηα από όια, ηελ 

αληηζηξνθή ηεο αλαινγίαο θπηηθώλ θαη δσηθώλ πξσηετλώλ, πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο δεκεηξηαθώλ θαη 

ιαραληθώλ θαη ηελ έθξεμε ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ 

πξντόλησλ. ηε ζπλέρεηα, ηε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ιηπαξώλ 

νπζηώλ θαη ζαθράξσλ θαη ηέινο ηνλ «εμεπγεληζκό» θαη ην ξαθηλάξηζκα 

πνιιώλ πξντόλησλ πνπ ηα ζηεξνύλ από ζεκαληηθό κέξνο ησλ πνιύηηκσλ 

ζπζηαηηθώλ ηνπο. 

Δίλαη ζίγνπξα αδύλαην λα γεληθεπζεί ην δηαηξνθηθό απηό κνληέιν. πλεπώο 

πξέπεη λα επηλνήζνπκε θάπνην άιιν, θαη κάιηζηα αεηθόξν, ηόζν γηα ηελ πγεία 

καο όζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν κνληέιν απηό πξέπεη 

λα ζηεξηρζεί ζε ηξία βαζηθά θξηηήξηα: 

 Να είλαη νηθνινγηθό, δειαδή λα ιακβάλεη ππόςε ηα πξνβιήκαηα 

ηεο ξύπαλζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ραξαθηήξα ησλ θπζηθώλ 

πόξσλ. 

 Να είλαη πγηεηλό, δειαδή πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηηαγέο ηεο θαιήο 

πγείαο. 
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 Να εμεηάδεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ηξόπνπ δηαηξνθήο ησλ ιαώλ ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 

 

Γηα λα γίλεη απηό ζα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπκε γεσξγηθό κνληέιν, λα ηξώκε 

πνιύ ιηγόηεξν θξέαο, λα ζηακαηήζνπκε λα εηζάγνπκε πξντόληα εθηόο επνρήο, 

λα αλαθαιύςνπκε μαλά ηηο πιήξεηο ηξνθέο θαη πνιινί ηνκείο ηεο παξαγσγήο 

λα επηθεληξσζνύλ ζην ηνπηθό επίπεδν. Η ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο 

θξέαηνο ζπλίζηαηαη όρη κόλν γηα ιόγνπο πγείαο αιιά θαη γηα ελεξγεηαθνύο 

αθνύ γηα παξάδεηγκα γηα ηελ παξαγσγή 1 θηινύ θξέαηνο κνζραξηνύ εθιύνληαη 

14 θηιά CO2. Με ην λα ζηακαηήζνπκε λα θαηαλαιώλνπκε θξνύηα θαη ιαραληθά 

εθηόο επνρήο, κεηώλνπκε ηελ ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ πνπ 

είλαη εληειώο απαξαίηεηα γηα ηέηνηνπ είδνπο θαιιηέξγεηα, πξνζηαηεύνληαο 

ηόζν ηελ πγεία καο όζν θαη ην πεξηβάιινλ.  

 

FAST FOOD – Μηα ζεκερηλή πραγκαηηθόηεηα 

Η αιιαγή ζηνλ ηξόπν δσήο (life style), νη γξήγνξνη ξπζκνί θαη νη δηάθνξεο 

ηάζεηο ζαθώο θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηξεθόκαζηε.  

ρεδόλ ην 23%  ηνπ πιεζπζκνύ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

γεύκα ηελ εκέξα εθηόο ζπηηηνύ. Σηο κε εξγάζηκεο εκέξεο, ην πνζνζηό απηό 

δηπιαζηάδεηαη.  

Ο όξνο fast food αλαθέξεηαη ζε είδε ηξνθίκσλ ησλ 

νπνίσλ ν ηξόπνο παξαζθεπήο είλαη ηαρύηαηνο. πλήζσο, 

ε παξαζθεπή απηώλ ησλ ηξνθίκσλ απαηηεί πςειή 

ηερλνινγία.   

Σα γεύκαηα ηύπνπ fast food είλαη πινύζηα ζε ζεξκίδεο, 

ιίπνο (ηδηαίηεξα θνξεζκέλν ιίπνο), ρνιεζηεξόιε, αιάηη θαη δάραξε ελώ είλαη 

θησρά ζε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία.  
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 Δθηόο από ηελ πατσζαρθία, ηα ηξόθηκα απηά κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ, 

κέζσ ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρνπλ, ζηελ εκθάληζε λνζεκάησλ όπσο ν 

δηαβήηεο ηύπνπ 2. 

 Σν δπζηύρεκα είλαη  όηη απηέο ηηο ηξνθέο δελ ηηο 

πξνηηκνύλε κόλν νη εξγαδόκελνη ελήιηθεο αιιά θαη ηα 

παηδηά. Έξεπλεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Καηαλαισηώλ 

(ΙΝΚΑ) έδεημαλ όηη ηα παηδηά ηξώλε ζε ηαρπθαγεία 

(εζηηαηόξηα  ηύπνπ fast food) ζε πνζνζηό 7-42% 

ηνπιάρηζηνλ  κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Από ην 1984 κέρξη ην 2000 ππήξμε κηα 

αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε έηνηκνπ θαγεηνύ ηεο ηάμεο ηνπ 956%. 

 Δπηζηήκνλεο έρνπλ απνδείμεη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο  ηξόπνο δηαηξνθήο ζε 

πξώηκεο ειηθίεο ζηνπο αλζξώπνπο, κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ κεηέπεηηα εμέιημε 

ηνπο θαη ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο εκθάληζεο παρπζαξθίαο θαη 

θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ.  

Η λέα έξεπλα ηνπιάρηζηνλ ζηα δώα δείρλεη όηη ε θαηαλάισζε αλζπγηεηλώλ 

ηξνθίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο εγθπκνζύλεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα.  

Δλ θαηαθιείδη, ε θαηαλάισζε έηνηκσλ ηξνθώλ θαη νη επηζθέςεηο καο ζε 

ηαρπθαγεία ζα πξέπεη λα ειαηησζνύλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηόο 

πξνγξακκαηηζκόο ηεο δηαηξνθήο καο θαη αλ ρξεηαζηεί λα θάκε θάηη εθηόο 

ζπηηηνύ λα θάλνπκε κηα ζσζηή επηινγή π.ρ. κηα ζαιάηα  ή 

έλα πγηεηλό ζάληνπηηο κε θαιήο πνηόηεηαο πξώηεο ύιεο. 

Έλα πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη γνλείο είλαη 

ηα ηξόθηκα ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηα θπιηθεία θαη ην λα 

δηδάμνπλ ηηο αξρέο ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο ζηα παηδηά 

ηνπο.  
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Λίγα ιόγηα γηα ηελ σγηεηλή δηαηροθή 

Η πγηεηλή δηαηξνθή παξέρεη όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη ην ζώκα 

ώζηε λα είλαη πγηέο. Έρεη πνηθηιία θαη είλαη πινύζηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά, 

ελώ πεξηέρεη ειάρηζηα θεθνξεζκέλα ιηπαξά, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πξντόληα 

ηνπ εκπνξίνπ, ην θξέαο, ην πιήξεο γάια, ην βνύηπξν θαη ην ηπξί. Η δηαηξνθή 

πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζώκαηνο ζε ελέξγεηα ζπκβάιινληαο 

παξάιιεια ζηε δηαηήξεζε ελόο θπζηνινγηθνύ βάξνπο. Με ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή, ειαηηώλεηαη ν θίλδπλνο 

θαξδηνπαζεηώλ θαη άιισλ παζήζεσλ, 

όπσο θάπνηεο κνξθέο θαξθίλνπ θαη 

δηαβήηε. Η πγηεηλή δηαηξνθή είλαη 

ηδηαίηεξα επεξγεηηθή γηα ηελ θαξδηά ζαο. 

Δπηδξά κε δηάθνξνπο ηξόπνπο όπσο 

π.ρ. βνεζά λα δηαηεξείηαη ε πνζόηεηα 

ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, βνεζά λα βειηηώζεηε ηελ 

αξηεξηαθή πίεζε θαη λα κελ πάξεηε βάξνο. Δθηόο από ηα ζέκαηα πγείαο, ε 

πγηεηλή δηαηξνθή κπνξεί επίζεο λα βειηηώζεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ 

εκθάληζε ζαο.  

Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα ηξώηε πην πγηεηλά. Θπκεζείηε. Μελ 

πξνζπαζήζεηε λα ηα αιιάμεηε όια ακέζσο. Μεξηθέο κηθξέο αξρηθέο αιιαγέο 

ζα θάλνπλ ηελ κεγάιε δηαθνξά!!  

Έλα ζσζηό δηαηξνθηθό πξόγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξνθέο από 

όιεο ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ: γάια, ιαραληθά, ςσκί θαη δεκεηξηαθά, θξνύηα, 

ςάξηα, πνπιεξηθά θαη θξέαο.  
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ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΜΒΟΤΛΔ  

 Καηαλαιώλεηε θαζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ 2 ιίηξα λεξό, είλαη απαξαίηεην 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πδαηηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ νξγαληζκνύ θαη 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή πεγή απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, όπσο 

ην θζόξην, ην ηώδην θ.α. Πίλεηε λεξό αλάκεζα ζηα γεύκαηα θαη όρη θαηά 

ηε δηάξθεηα απηώλ.  

 Καηαλαιώλεηε θαζεκεξηλά ζαιάηεο καδί κε ην θπξίσο πηάην, 

πξνζθέξνπλ βηηακίλεο θαη θπηηθέο ίλεο, απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη δξνπλ πξνζηαηεπηηθά έλαληη 

ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ θαη ησλ πεξηζζόηεξσλ λενπιαζηώλ.  

 Απμήζηε ηελ θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ρπκώλ, παξέρνληαο έηζη ζηνλ 

νξγαληζκό ζαο πιεζώξα απαξαίηεησλ βηηακηλώλ. Σνλώλνπλ ηνλ 

νξγαληζκό θαη δξνπλ πξνζηαηεπηηθά έλαληη πνιιώλ λόζσλ.  

 Ξεθηλάηε ηε κέξα ζαο κε έλα θαιό πξσηλό. Μεηά ηηο ώξεο ηνπ 

λπρηεξηλνύ ύπλνπ, παξέρεη ζηνλ νξγαληζκό ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα 

γηα έλα θαιό μεθίλεκα, απνηξέπνληαο ζαο από ηα κεηέπεηηα 

“ηζηκπνινγήκαηα”.  

 Πίλεηε θαζεκεξηλά 1- 2 πνηήξηα γάια θαη ηξώηε γηανύξηηα, έηζη ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε πξόζιεςε αζβεζηίνπ θαη θσζθόξνπ.  

 Πεξηνξίζηε ηελ θαηαλάισζε αιαηηνύ, αλαςπθηηθώλ θαη θαθέδσλ, 

πξνθαινύλ θαηαθξάηεζε πγξώλ θαη θάλνπλ θπηηαξίηηδα!  

 Πεξηνξίζηε ηελ θαηαλάισζε αιθννινύρσλ πνηώλ. Πξνηηκήζηε θξαζί.  

 Πξνηηκήζηε ηελ θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ έλαληη άιισλ ιηπώλ 

(βνύηπξν, καξγαξίλε θ.ν.θ.). Σν ειαηόιαδν πξνκεζεύεη ηνλ νξγαληζκό 

κε απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα, θαζώο επίζεο κε αληηνμεηδσηηθέο βηηακίλεο 

θαηά ηεο γήξαλζεο! Πξνζζέζηε ην ζην θαγεηό ζαο πξνο ην ηέινο ηνπ 

καγεηξέκαηνο θαη πάληα κε κέηξν.  

 Απνθύγεηε ηελ θαηαλάισζε ιηπαξώλ ηξνθίκσλ (ηζηπο, πίηζεο, fast 

food, μεξνύο θαξπνύο, ιηπαξά θξέαηα& αιιαληηθά, ζάιηζεο, γιπθά). 

Καηαλαιώλεηε θπξίσο βξαζηά, ςεηά θαη ζράξαο θαη απνθύγεηε ηα 

ηεγαλεηά. Πξνηηκάηε άπαρα θξέαηα θαη αθαηξείηε πάληα ην νξαηό 

ιίπνο.  
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 Σξώηε 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα όζπξηα, 1-2 ςάξη, 1-2 θξέαο θαη 1-2 

δπκαξηθό ή ξύδη.  

 Αλ θαηαλαιώζεηε θάηη ηδηαίηεξα ιηπαξό, πξνζπαζήζηε ηαπηόρξνλα λα 

θαηαλαιώζεηε κεγάιε πνζόηεηα πξάζηλεο ζαιάηαο ή ρνξηαξηθώλ, έηζη 

ώζηε λα δεζκεύζεη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα 

ρνιεζηεξόιεο θαη λα επέιζεη γξεγνξόηεξα ν θνξεζκόο.  

 Να ηξώηε ήξεκα θαη αξγά θαη ζε ηαθηέο ώξεο κέζα ζηελ εκέξα, 

θαηαλέκνληαο ηηο ηξνθέο ζε 2-3 θπξίσο γεύκαηα (πξσηλό, κεζεκεξηαλό, 

βξαδηλό) θαη 2-3 ελδηάκεζα (δεθαηηαλό, απνγεπκαηηλό, πξν ηνπ ύπλνπ).  

 Απμήζηε ηελ θπζηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα, αθόκα θαη κε ιίγεο ώξεο 

πεξπάηεκα. Θπκεζείηε όηη αλ αθνινπζείηε ζσζηή δηαηξνθή θαη 

ηαπηόρξνλα γπκλάδεζηε, ζα είζηε πάληα πγηήο θαη ζε θόξκα.  

 Σξόθηκα κε ειάρηζηε ζεξκηδηθή αμία, ηα νπνία κπνξείηε άθνβα λα 

θαηαλαιώλεηε είλαη ηα αθόινπζα: αγγνύξη, άλεζνο, γαξίθαιν, δπόζκνο, 

θαλέιια, θάξπ, θάπαξε, ιεκόλη, ιάραλν, καξνύιη, κνπζηάξδα, 

κατληαλόο, μύδη, πίθιεο, ξόθα, ζπαλάθη, ζθόξδα, θαζθόκειν/ ρακνκήιη 

θηι.  
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Διιεληθά θαγεηά θαη θοσδίλα 

H Διιεληθή θνπδίλα κηα από ηηο θαιύηεξεο γηα πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηα 

ειιεληθά θαγεηά  θαγεηά ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο θαη κέρξη ζήκεξα είλαη γηα 

ηνπο Έιιελεο κηα θηινζνθία. Οη Έιιελεο δεκηνύξγεζαλ έλαλ από ηνπο πην 

ζεκαληηθόηεξνπο πνιηηηζκνύο θαη κέξνο απηνύ ηνπ πνιηηηζκνύ ήηαλ ε ηδέα ηνπ 

επ δελ. Όκσο νη θαηξνί αιιάδνπλ, νη Έιιελεο ηαμηδεύνπλ πην ζπρλά ζην 

εμσηεξηθό θαη ζπλεπώο ε ειιεληθή θνπδίλα εκπινπηίδεηαη κε θαηλνύξγηεο 

γεύζεηο θαη πνηθηιίεο από όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ. Σν θάξη, νη εμσηηθέο 

ζάιηζεο, ηα καληηάξηα  θαη ε θξέκα έρνπλ εηζβάιεη ζηηο θνπδίλεο ηεο λεόηεξεο 

γεληάο. Απηό όκσο δελ ζεκαίλεη όηη ε παξαδνζηαθή ειιεληθή θνπδίλα έρεη 

ράζεη ην ζξόλν ηεο ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο Διιελίδαο θαη ηνπ Έιιελα. 

Η Διιάδα πξνζθέξεη κηα κεγάιε γθάκα από πγηεηλά ηξόθηκα θαη ηα ηειεπηαία 

ρξόληα έρεη γίλεη παγθόζκηα απνδεθηή ε αμία θαη ε πγηεηλή δηαηξνθή ηεο 

Μεζνγεηαθήο  θνπδίλαο θαη εηδηθά ηνπ ειαηόιαδνπ.  

 

αιάηες:  Η ειιεληθή θνπδίλα έρεη ακέηξεηεο ζαιάηεο 

θαη νξεθηηθά ή κεδεδάθηα. Η ρσξηάηηθε ζαιάηα είλαη ε 

βαζίιηζζα ζηηο ζαιάηεο αιιά θαη νη καξνπινζαιάηεο, νη 

ιαραλνζαιάηεο, ηα παληδάξηα, ηα θνινθπζάθηα, ηα ξαπαλάθηα θαη θάζε ινγήο 

θεπεπηηθά είλαη ην ίδην λόζηηκα θαη ζξεπηηθά.  

 

 

Ορεθηηθά: Έλα από ηα πην δεκνθηιή θαη παγθνζκίσο γλσζηό νξεθηηθό ηεο 

Διιάδαο είλαη ην ηδαηδίθη. Δύθνιν νξεθηηθό πνπ γίλεηαη από γηανύξηη, ζθόξδα 

θαη αγγνύξηα, αθνινπζεί ε ζθνξδαιηά θαη ε ηαξακνζαιάηα, 

ην ζαγαλάθη, νη ηάθνη κε παμηκάδη, θέηα θαη ληνκάηα, νη 

ηεγαληηέο κειηηδάλεο θαη θνινθπζάθηα, νη ηεγαλεηέο πξάζηλεο 

πηπεξηέο, ηα ηπξνπηηάθηα θαη νη ηπξνθξνθέηεο.  
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Κύρηα πηάηα: Σα θύξηα θαγεηά ζηελ Διιάδα είλαη ακέηξεηα θαη θάζε πεξηνρή 

ηεο ρώξαο έρεη δηθέο ηεο ζπεζηαιηηέ. Θα απαξηζκήζνπκε κεξηθά από ηα πην 

γλσζηά θπξίσο πηάηα όπσο ν κνπζαθάο, νη γεκηζηέο ληνκάηεο , κειηηδάλεο ή 

πηπεξηέο, ηα γηνπβαξιάθηα απγνιέκνλν, νη 

ληνικάδεο,  

ηα ζνπηδνπθάθηα, νη θεθηέδεο, ηα καθαξόληα κε θηκά 

θαη ην παζηίηζην, ην ξνιό από θηκά, ην θνθθηληζηό 

κνζράξη ή ην  αξλί κε παηάηεο, ην γηνπβέηζη θαη ην ζηηθάδν 

 

Φάρηα:  Η Διιάδα είλαη κηα ρώξα πνπ πεξηβάιιεηαη από ζάιαζζα θαη ε αιηεία 

απνηειεί θύξην παξάγνληα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Σν 

ςάξη είλαη κηα από ηηο πην βαζηθέο θαη πγηεηλέο δηαηξνθέο 

πινύζην ζε θώζθνξν . Σα ςάξηα  ησλ Διιεληθώλ 

ζαιαζζώλ ρσξίδνληαη ζε 

θαηεγνξίεο Α, Β, θαη Γ .  Αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία είλαη θαη ην θόζηνο. Οη αζηαθνί, ηα 

κπαξκπνύληα θαη νη ζπλαγξίδεο είλαη από ηα πην αθξηβά 

θαη πην δεκνθηιή, αιιά ππάξρνπλ πνιιά άιια είδε 

ςαξηώλ εμίζνπ λόζηηκα όπσο ε ηζηπνύξα , ην θαγθξί, ηα ιπζξίληα, ηα 

κειαλνύξηα , νη ζαξγνί , ν μηθίαο, ε ιαθέξδα θαη ηα ιαπξάθηα πνπ είλαη πην 

θηελά . 

 

Δπηδόρπηα θαη γισθά:  Από ηα πην απιά επηδόξπηα είλαη ην γηανύξηη κε κέιη. 

Δύθνινο είλαη θαη ν ραιβάο από ζηκηγδάιη πνπ είλαη επίζεο έλα σξαίν 

επηδόξπην. Σα παξαδνζηαθά ειιεληθά γιπθά είλαη ν κπαθιαβάο, ην 

γαιαθηνκπνύξεθν, ην θαληαΐθη, νη δίπιεο, νη 

ινπθνπκάδεο , ηα ινπθνύκηα, ν ραιβάο θαη 

ηα γιπθά θνπηαιηνύ από δηάθνξα θξνύηα κε 

πην γλσζηά ην θεξάζη, ην θπδώλη, ηα 

ληνκαηάθηα, ην θίηξν θαη ην λεξάληδη. 
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Διιεληθά Κραζηά . Σν θξαζί ήηαλ αλέθαζελ ην πνηό ησλ ζεώλ, αθόκα θαη 

ζήκεξα ην ειιεληθό θξαζί είλαη γηα ηνπο Έιιελεο ην πην δεκνθηιέο πνηό. Από 

ηα πην δεκνθηιή θξαζηά ζηελ Διιάδα είλαη ε ξεηζίλα . Η 

Ρεηζίλα είλαη κνλαδηθή ζην θόζκν θαη απηό γηαηί ε  γεύζε 

ηεο πξνέξρεηαη από ηε ξεηίλε, ε δεκνηηθόηεηά ηεο 

πξνέξρεηαη από δπν ιόγνπο, ε γεύζε θαη ε θζελή ηηκή, 

θπζηθά ε θαιύηεξε ξεηζίλα είλαη ε βαξειίζηα. Άιια 

δεκνθηιή θξαζηά ζηελ Διιάδα είλαη  ηα  θόθθηλα θαη ιεπθά μεξά θξαζηά  

δηαθόξσλ πξνειεύζεσλ θαη πεξηνρώλ όπσο Αγηνξείηηθν, Μαθεδνληθόο, 

Ρνκπόια Κεθαινληάο, Νάνπζα,  Μαπξνδάθλε, ην Μνζράην άκνπ θαη ηα 

θξαζηά  ηεο αληνξίλεο. 

Αιθοοιούτα ποηά θαη απερηηίθ :  Σν νύδν είλαη ην θαιύηεξν ειιεληθό 

απεξηηίθ, γλσζηό ζε όιν ηνλ θόζκν γηα ηελ ηδηαίηεξε γεύζε ηνπ γιπθάληζνπ, 

από ηα θαιύηεξα είλαη απηά από ηε άκν θαη ηε Λέζβν. 

Σν ηζίπνπξν θηηάρλεηαη από ηα απνκεηλάξηα ησλ 

ζηαθπιηώλ ηνπ ηξύγνπ θαη είλαη πην δπλαηό από ην νύδν, 

έρεη δε θαλαηηθνύο νπαδνύο. Φεκηζκέλα ηζίπνπξα 

θηηάρλνληαη ζηελ Κξήηε,  ζην Βόιν θαη  ζηελ Άλδξν (ηζηθνπδηά).  
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Παραδοζηαθές ζσληαγές ηες περηοτής 

 

ην λνκό καο, ζηελ Ηιεία, ππάξρνπλ ηνπηθέο ιηρνπδηέο πνπ κε κεξάθη θαη 

ζπάληα «καγεηξηθή ηέρλε» εηνηκάδνπλ είηε ηα παξαδνζηαθά εζηηαηόξηα είηε νη 

ίδηνη θάηνηθνη ηνπ λνκνύ, θπξίσο ζηα κηθξά ηνπηθά δηακεξίζκαηα. Να ινηπόλ 

νξηζκέλεο από ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο πνπ πξνηηκώληαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Ηιεία. 

 

 

Κοσλέιη κε πηπερηές 

 

Τιηθά γηα 4 άηνκα                                                    

 

1 θνπλέιη, 1200 γξ. πεξίπνπ 

1 πξάζηλε πηπεξηά 

3 ζθειίδεο ζθόξδν 

1 καηζάθη κατληαλόο 

αιεύξη 

½ πνηήξη δσκόο ιαραληθώλ 

3 θνπηαιηέο ζνύπαο παξζέλν ειαηόιαδν (έμηξα) 

αιάηη, πηπέξη 

 

Δθαξκνγή 

 

Κόβεηε ην θνπλέιη ζε θνκκάηηα, ηα πιέλεηε, ηα ζηεγλώλεηε θαιά κε έλα παλί 

θνπδίλαο θαη θαηόπηλ ηα αιεπξώλεηε. 

ε έλα αληηθνιιεηηθό ηεγάλη δεζηαίλεηε ην ιάδη, ηνπνζεηείηε ηα θνκκάηηα ηνπ 

θνπλειηνύ θαη ηα ηζηγαξίδεηε από όιεο ηηο πιεπξέο. Μόιηο πάξνπλ νκνηόκνξθν 

ρξώκα, ηα ζηξαγγίδεηε ζε απνξξνθεηηθό ραξηί θνπδίλαο θαη ηα βάδεηε ζε κία 

θαηζαξόια. 

Καζαξίδεηε ηελ πηπεξηά, αθαηξείηε ην θνηζάλη, ηνπο ζπόξνπο θαη ηηο άζπξεο 

εζσηεξηθέο ίλεο, ηελ πιέλεηε, ηε ζηεγλώλεηε θαη ηελ θόβεηε ζε θνκκαηάθηα. Σα 

βάδεηε ζην ηεγάλη κε ην ιάδη ζην νπνίν ηεγαλίζαηε ην θνπλέιη, πξνζζέζηε ην 
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κατληαλό πιπκκέλν, ζηεγλσκέλν θαη ςηινθνκκέλν, ηηο ζθειίδεο ηνπ ζθόξδνπ  

πιπκκέλεο, ζηεγλσκέλεο θαη ειαθξά θνπαληζκέλεο, αιαηνπίπεξν θαη ην δσκό 

ησλ ιαραληθώλ θαη ηα αθήλεηε λα πάξνπλ βξάζε. 

Ρίρλεηε ζηελ θαηζαξόια θαη ηηο πηπεξηέο θαη ζπλερίδεηε ην καγείξεκα ζε κέηξηα 

θσηηά γηα 30-40 ιεπηά, αλαθαηεύνληαο πόηε - πόηε κε μύιηλε θνπηάια θαη 

πξνζζέηνληαο θη άιιν δσκό αλ ρξεηαζηεί. 

Μόιηο βξάζεη ην θνπλέιη, ην αδεηάδεηε ζηελ πηαηέια ζεξβηξίζκαηνο θαη ην 

ζεξβίξεηε δεζηό. 

 

 

Ρεβίζηα Λεκολάηα 

 

Τιηθά γηα 4-5 άηνκα 

 

250 γξ. ξεβίζηα 

1 κεγάιν θξεκκύδη 

¾ θιπηδάλ. ιάδη 

4-5 θνινθπζάθηα ζε ιεπηέο 

ξνδέιεο 

2 θαξόηα ζε ιεπηέο ξνδέιεο 

4-5 ληνκαηίληα ζε ηέηαξηα 

1 ιεκόλη ηνλ ρπκό 

αιάηη, πηπέξη 

 

Δθαξκνγή 

 

Μνπζθεύνπκε απνβξαδίο ηα ξεβίζηα ζε κπόιηθν θξύν λεξό. Σν πξσί ηα 

ζηξαγγίδνπκε θαη ηα παζπαιίδνπκε κε 2 θνπηαιάθηα ζόδα. Σα αθήλνπκε λα 

κείλνπλ 1-2 ώξεο. 

Σα μεπιέλνπκε κε πνιιά λεξά θαη ηα βξάδνπκε καδί κε ην θξεκκύδη κέρξη λα 

κηζνκαιαθώζνπλ.  
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νηάξνπκε ζην ιάδη ηα θνινθπζάθηα θαη ηα θαξόηα. Σα πξνζζέηνπκε καδί κε 

ην ιάδη ζηε ζνύπα, αιαηίδνπκε θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ όια καδί κέρξη 

λα γίλνπλ ηα ξεβίζηα θαη ηα ιαραληθά. 

Ρίρλνπκε θαη ην ρπκό ιεκνληνύ, πξνζζέηνπκε ηα ηνκαηίληα θαη ηα 

ζηγνβξάδνπκε γηα 5 ιεπηά αθόκα. εξβίξνπκε δεζηά ή ριηαξά κε θξπγαληζηό 

ςσκί. 

 

 

Αρλί κε τόρηα ιεκολάηο 

 

Τιηθά 

 

½ θιηηδάλ. ειαηόιαδν 

1 ½ θηιό αξλί κπξνζηηλό ή κπνύηη,  

θνκκέλν ζε θνκκάηηα, κε ην 

ιίπνο βγαικέλν 

1 κεγάιν θξεκκύδη ςηινθνκκέλν 

1 θιηηδάλ. ιεπθό θξαζί 

αιάηη θαη θξεζθνηξηκκέλν 

πηπέξη 

1 θηιό αιηβάξβαξα, βξνύβεο, 

αληίδηα ή δηάθνξα ρόξηα κε 

έληνλε γεύζε, θαζαξηζκέλα θαη 

πιπκκέλα θαιά 

 

Δθαξκνγή 

 

ε απισηή θαηζαξόια δεζηαίλεηε ην ιάδη θαη ζνηάξεηε ην θξέαο, ηκεκαηηθά, 

κέρξη λα ξνδίζεη. Βάιηε όια ηα θνκκάηηα ζηελ θαηζαξόια, πξνζζέζηε θαη ην 

θξεκκύδη θαη ζνηάξεηε κέρξη λα καξαζεί. Πεξηρύζηε κε θξαζί. Αθήζηε λα 

βξάζεη 1 ιεπηό θαη πξνζζέζηε έλα θιηηδάλη λεξό. 

Μόιηο πάξεη βξάζε, βάιηε αιάηη θαη πηπέξη, ρακειώζηε πνιύ ηε θσηηά, 

ζθεπάζηε ηελ θαηζαξόια θαη ζηγνβξάζηε ην θξέαο γηα 30-40 ιεπηά, 
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αλαθαηώλνληαο πνύ θαη πνύ θαη πξνζζέηνληαο ιίγν λεξό αλ ρξεηάδεηαη, κέρξη 

λα καιαθώζεη. 

Με ηξππεηή θνπηάια βγάιηε ηα θνκκάηηα ηνπ θξέαηνο από ηελ θαηζαξόια, 

ζθεπάζηε ηα κε δηπιό αινπκηλόραξην θαη θξαηήζηε ηα δεζηά. 

Γπλακώζηε ηε θσηηά θαη βάιηε ηα ρόξηα ζηελ θαηζαξόια. Βξάζηε 

αλαθαηώλνληαο γηα 5-10 ιεπηά κέρξη λα καξαζνύλ. Πξνζνρή! Μελ ηα 

πνιπβξάζεηε! 

Σα ηειεπηαία 3-4 ιεπηά, κόιηο ηα ρόξηα καξαζνύλ, πξνζζέζηε θαη ην θξέαο 

ζηελ θαηζαξόια. Βάιηε ην ιεκόλη θαη ην κηζό άλεζν ή κάξαζν, αλαθαηώζηε 

πξνζεθηηθά θαη αθήζηε ην θαγεηό λα πάξεη 2-3 βξάζεηο. 

Γνθηκάζηε θαη δηνξζώζηε ηε γεύζε. Αλ έρεη πνιύ δνπκί, βγάιηε ηα ρόξηα θαη 

ην θξέαο κε ηξππεηή θνπηάια θαη βξάζηε ηε ζάιηζα δπλαηά λα ειαηησζεί.  

εξβίξεηε παζπαιίδνληαο κε ηνλ ππόινηπν άλεζν ή κάξαζν.  
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Β’ ΜΔΡΟ 

 

 

ΧΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 
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ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΜΟΤ 

Λέγνληαο θαηαλαισηηζκό, ελλννύκε ηελ ηάζε γηα θαηαλάισζε όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξσλ αγαζώλ, πέξα από ηηο αληηθεηκεληθέο ππάξρνπζεο αλάγθεο. 

Η αλεμέιεγθηε βνπιηκία γηα πεξηζζόηεξα αγαζά πνπ νδεγεί ζηελ 

ππεξθαηαλάισζε θάλεη ηνπο ζύγρξνλνπο αλζξώπνπο λα δνπιεύνπλ 

πεξηζζόηεξν, γηα λα θεξδίδνπλ πεξηζζόηεξα θαη λα θαηαλαιώλνπλ αθόκε πην 

πνιιά αγαζά πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη θπξίσο κέζσ ηεο ηειεόξαζεο.  

ήκεξα πιένλ ν Έιιελαο θαηαλαισηήο ςσλίδεη ζε πνζνζηό 54% πξάγκαηα 

πνπ δελ ρξεηάδεηαη ή δελ επηζπκεί, απιά θαη κόλν γηαηί είλαη θαληαρηεξά, είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζην ύςνο ηνπ ρεξηνύ θαη ηνπ καηηνύ, γηαηί είλαη πξνζθνξέο, 

γηαηί πεξηέρνπλ δώξν, γηαηί πξνβάιινληαη ζσζηά, γηαηί δηαθεκίδνληαη θαη 

ηέινο γηαηί δελ έρεη ηδηαίηεξν ιόγν λα κελ ηα αγνξάζεη αθνύ νη επηζπκίεο είλαη 

– ηειηθά – ηζρπξόηεξεο από ηηο αλάγθεο. Πνηνο θηαίεη, άξαγε γη απηή ηελ 

θαηάληηα; Οη δηαθξηηνί παξάγνληεο όπσο ν ίδηνο ν θαηαλαισηήο, νη εηαηξείεο ή 

κήπσο ηα νύπεξ Μάξθεη; Μήπσο θηαίλε πην γεληθνί παξάγνληεο όπσο ε 

ζύγρξνλε επνρή θαη ε δηαθήκηζε; Οη ππεξαγνξέο επηδίδνληαη ζε 

δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ από ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο κεξίδην ηεο αγνξά 0,5%. Αο πξνζέμνπκε ινηπόλ, όηαλ 

ςσλίδνπκε. Να ρξεζηκνπνηνύκε ηελ αγνξαζηηθή καο δύλακε γηα λα 

επηηύρνπκε ζσζηέο επηινγέο πξντόλησλ ζηα νύπεξ Μάξθεη, όπνηε 

κπνξνύκε λα ςσλίδνπκε από κηθξά θαηαζηήκαηα θαη λα απνθεύγνπκε λα 

αγνξάδνπκε  πξντόληα κε ππεξβνιηθή ζπζθεπαζία, γηα λα πεξηνξίζνπκε ηα 

απνξξίκκαηα πνπ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ.  

Έλα άιιν ζέκα πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε σο θαηαλαισηέο, είλαη ε 

θαηαλάισζε γεσξγηθώλ πξντόλησλ εθηόο επνρήο ή πξντόλησλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί από καθξηλέο ρώξεο θαη έρνπλ «δηαλύζεη» εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα, 

κε ηαπηόρξνλε θαηαλάισζε κεγάιεο πνζόηεηαο ελέξγεηαο, γηα λα έξζνπλ ζηα 

ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ . Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά όηαλ θαιιηεξγνύληαη 

άιιε επνρή από απηή πνπ θπζηνινγηθά αλαπηύζζνληαη, ρξεηάδνληαη κεγάιεο 

πνζόηεηεο θπηνθαξκάθσλ, απμεηηθώλ νξκνλώλ θαη ιηπαζκάησλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη πγηεηλά θαη λόζηηκα. Κάζε θξνύην ινηπόλ ζηνλ θαηξό 

ηνπ…  
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Κάζε θρούηο ζηολ θαηρό ηοσ 

Όινη μέξνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη λα ηξώκε θξνύηα θαη ιαραληθά βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ επνρή ηνπο θαη έρνπλ θαιιηεξγεζεί 

όζν πην θνληά ζηνλ ηόπν δηακνλήο καο γίλεηαη.  Άξαγε γλσξίδεηε πνηα θξνύηα 

θαη ιαραληθά πξέπεη λα πξνηηκνύκε θάζε κήλα; Ο παξαθάησ νδεγόο ζα ζαο 

βνεζήζεη. 

 

Ιαλοσάρηος-Φεβροσάρηος 

Όιν ην Γελάρε θαη ην Φιεβάρε έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θρούηα: 

αβνθάλην, αθηηλίδην, αλαλά, γθξέηπθξνπη, ιεκόλη, καληαξίλη, κπαλάλα, 

πνξηνθάιη θαη θξαγθνζηάθπιν. 

Από ιαταληθά πξνηηκάκε: αγθηλάξα, θαξόην, θνπλνππίδη, θξεκκπδάθη, 

ιάραλν, καξαζόξηδα, καξνύιη, κπξόθνιν, παληδάξη, παηάηα, ξαδίθη, ξέβα, 

ζέιηλν θαη ζπαλάθη. 

Μάρηηος 

Όιν ην Μάρηε έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θρούηα: αβνθάλην, 

αθηηλίδην, αλαλά, γθξέηπθξνπη, ιεκόλη, κπαλάλα, πνξηνθάιη θαη 

θξαγθνζηάθπιν. 

Από ιαταληθά πξνηηκάκε: αγθηλάξα, αξαθά, θάξδακν, θαξόην, θνπλνππίδη, 

θξεκκπδάθη, ιάραλν, καξαζόξηδα, καξνύιη, κπξόθνιν, παληδάξη, παηάηα, 

ξαδίθη, ξόθα, ζέιηλν θαη ζπαλάθη. 

Απρίιηος 

Όιν ηνλ Απρίιε έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θρούηα: αβνθάλην, 

αλαλά, γθξέηπθξνπη, ιεκόλη, κπαλάλα, θξαγθνζηάθπιν θαη θξάνπια. 
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Από ιαταληθά πξνηηκάκε: αγθηλάξα, αξαθά, θάξδακν, θαξόην, θνπλνππίδη, 

θξεκκπδάθη, ιάραλν, καξαζόξηδα, καξνύιη, καξνύιη ζαιάηα, κπξόθνιν, 

παληδάξη, παηάηα, ξαδίθη, ξόθα, ζέιηλν, ζπαξάγγη θαη ζπαλάθη. 

Μάηος - Ιούληος 

Όιν ην Μάε θαη ηνλ Ιούληο  έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θρούηα: 

βεξίθνθν, γθξέηπθξνπη, θεξάζη, ιεκόλη, κπαλάλα, λεθηαξίλη, πεπόλη, ξνδάθηλν, 

θξαγθνζηάθπιν θαη θξάνπια. 

Από ιαταληθά πξνηηκάκε: αγγνύξη, αγθηλάξα, αξαθά, βιίηα, γιηζηξίδα, 

θαξόην, θνινθπζάθη, θξεκκπδάθη θξέζθν θαη μεξό, ιάραλν, καξαζόξηδα, 

καξνύιη, καξνύιη ζαιάηα, κπάκηα, κπξόθνιν, ληνκάηα, παληδάξη, παηάηα, 

πηπεξηά, ξαδίθη, ξαπαλάθη, ξόθα, ζέιηλν, θαζνιάθηα, ζπαξάγγη θαη ζπαλάθη. 

Ιούιηος 

Σν πξώην 15λζήκεξν ηνπ Ιοσιίοσ κπνξνύκε λα ηξώκε βεξίθνθα θαη 

ζπαξάγγηα. 

Σν δεύηεξν 15λζήκεξν επηιέγνπκε άθνβα ην ζηαθύιη, ην ζύθν θαη ην 

θξαγθόζπθν. 

Όιν ηνλ Ινύιην έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θρούηα, βύζζηλν, θαξπνύδη 

θαη θεξάζη, λεθηαξίλη, πεπόλη, πνξηνθάιη, ξνδάθηλν, ξόδη, ζκένπξν, 

θξαγθνζηάθπιν θαη θξάνπια.  

Από ιαταληθά πξνηηκάκε αγγνύξη, αγθηλάξα, αληίδηα, αξαθά, βιίηα, γιηζηξίδα, 

θαξόην θαη θνινθπζάθη, θξεκκπδάθη θξέζθν θαη μεξό, ιάραλν ηηαιηθό θαη 

ιάραλν θόθθηλν, καξνύιη, ζαιάηα, κειηηδάλα θαη κπάκηα. Δπίζεο, ληνκάηα, 

παληδάξη, παηάηα, πηπεξηά, πξαζόξηδα, ξαδίθη, ξαπαλάθη, ξόθα, ζέιηλν, 

ζθόξδν θαη θαζνιάθηα. 
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Αύγοσζηος 

Όιν ηνλ Αύγοσζηο έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θρούηα, αλαλά, 

βαηόκνπξν, θαξπνύδη, θεξάζη, πεπόλη, ξνδάθηλν, ξόδη, ζκένπξν, ζηαθύιη, 

ζύθν, θξαγθνζηάθπιν θαη θξαγθόζπθν.  

Από ιαταληθά πξνηηκάκε αγγνύξη, αληίδηα, γιηζηξίδα, θαξόην θαη θνινθπζάθη, 

θξεκκπδάθη θξέζθν θαη μεξό, ιάραλν ηηαιηθό θαη ιάραλν θόθθηλν, καληηάξη, 

καξνύιη, καξνύιη θαηζαξό θαη ζαιάηα, κειηηδάλα, κπάκηα θαη ληνκάηα. 

Δπίζεο, παληδάξη, παηάηα, πηπεξηά, πξαζόξηδα, ξαδίθη, ζέιηλν, ζθόξδν, ξόθα 

θαη θαζνιάθηα. 

 

επηέκβρηος 

Σν πξώην 15λζήκεξν ηνπ επηεκβρίοσ κπνξνύκε λα ηξώκε ξνδάθηλν, ζύθν 

θαη θξαγθνζηάθπιν. 

Σν δεύηεξν 15λζήκεξν επηιέγνπκε άθνβα ηε γιπθνπαηάηα. 

Όιν ην επηέκβρε έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θξνύηα, αλαλά, αριάδη, 

βαηόκνπξν, θαξπνύδη θαη ιεκόλη, κήιν, κπαλάλα, πεπόλη, ξόδη, ζηαθύιη θαη 

θξαγθόζπθν. Από ιαραληθά πξνηηκάκε αγγνύξη, αληίδηα, γιηζηξίδα, θαξόην θαη 

θνινθπζάθη, θξεκκπδάθη θξέζθν θαη μεξό, ιάραλν ηηαιηθό θαη ιάραλν θόθθηλν, 

καληηάξη, καξνύιη, καξνύιη θαηζαξό, ζαιάηα, κειηηδάλα θαη κπάκηα. Δπίζεο, 

ληνκάηα, παληδάξη, παηάηα, πηπεξηά, πξάζν, πξαζόξηδα, ξαδίθη, ξαπάλη, 

ξόθα, ζέιηλν, ζθόξδν θαη θαζνιάθηα. 

Οθηώβρηος 

Όιν ηνλ Οθηώβρε έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θξνύηα: αλαλά, αριάδη, 

θπδώλη, ιεκόλη, κήιν, κπαλάλα, ξόδη, ζηαθύιη θαη πεπόλη. Από ιαραληθά 

πξνηηκάκε αληίδηα, γιηζηξίδα, γιπθνπαηάηα, θαξόην, θνινθπζάθη, θνπλνππίδη, 

θξεκκπδάθη, ιάραλν, καληηάξηα, καξνύιη, ζαιάηα, κειηηδάλα, ληνκάηα, 

παληδάξη, παηάηα, πηπεξηά, πξάζν, ξαδίθη, ξέβα, ξόθα, ζέιηλν, ζθόξδν, 

ζπαλάθη θαη θαζνιάθηα. 
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Νοέκβρηος 

Όιν ην Νοέκβρε έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θρούηα: αριάδη, θπδώλη, 

ιεκόλη, καληαξίλη, κήιν, πνξηνθάιη, ξόδη, θαη ζηαθύιη.  

Από ιαταληθά πξνηηκάκε: αγθηλάξα, αληίδηα, γιπθνπαηάηα, θαξόην, 

θνπλνππίδη, θξεκκπδάθη, ιάραλν θαη θόθθηλν ιάραλν, καξαζόξηδα, καξνύιη, 

κειηηδάλα, κπξόθνιν, ληνκάηα, παληδάξη, παηάηα, πηπεξηά, πξάζν, ξαδίθη, 

ξέβα, ζέιηλν, ζπαλάθη θαη θαζνιάθηα. 

Γεθέκβρηος 

Όιν ην Γεθέκβρε έρνπκε ηελ επθαηξία λα θάκε από θρούηα: αβνθάλην, 

αθηηλίδην, αλαλά, αριάδη, γθξέηπ-θξνπη, θπδώλη, ιεκόλη, καληαξίλη, κήιν, 

κπαλάλα, πνξηνθάιη θαη ξόδη. 

Από ιαταληθά πξνηηκάκε: αγθηλάξα, θαξόην, θνπλνππίδη, θξεκκπδάθη, 

ιάραλν, καξαζόξηδα, καξνύιη, κπξόθνιν, παληδάξη, παηάηα, πξάζν, ξαδίθη, 

ξέβα, ζέιηλν θαη ζθόξδν. 
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σληήρεζε ηροθίκωλ 

 

Σν δήηεκα ηεο ζπληήξεζεο ηεο ηξνθήο απαζρόιεζε ηνλ άλζξσπν από ηα 

πξώηα πξντζηνξηθά ρξόληα. Οη πξσηόγνλνη άλζξσπνη έπαηξλαλ ηελ ηξνθή 

ηνπο από ην θπηηθό θπξίσο βαζίιεην θαη ηξέθνληαη θπξίσο κε θπηά. Σν θξέαο 

έπαηδε ζπκπιεξσκαηηθό ξόιν ζηε δηαηξνθή ηνπο επεηδή ην θπλήγη ήηαλ 

δύζθνιν θαη επηθίλδπλν αιιά θαη εμαηηίαο ηεο γξήγνξεο αιινίσζεο ηεο 

ηξνθήο. Οη δσηθέο ηξνθέο έπξεπε λα θαηαλαισζνύλ άκεζα γηαηί ράιαγαλ θαη 

γίλνληαλ επηθίλδπλεο. Έηζη νη πξσηόγνλνη άλζξσπνη άξρηζαλ λα αλαδεηνύλ 

ηξόπνπο γηα λα ζπληεξνύλ ηελ ηξνθή ηνπο.  

Οη δηαδνρηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δσήο θαη ηηο ηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

πξνθάιεζαλ εμειίμεηο θαη ζηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. ήκεξα απαηηείηαη ε 

κεηαθνξά θαη δηαηήξεζε κεγάιεο πνηθηιίαο θξέζθσλ ηξνθίκσλ γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Η αλάγθε ηξνθνδνζίαο ησλ κεγαινππόιεσλ νδήγεζε 

ζηε βειηίσζε ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ αιιά 

θαη ζηελ εμέιημε λέσλ ησλ ζύγρξνλσλ. 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη ζπληήξεζεο είλαη: 

 Η θνλζεξβνπνίεζε 

 Η θαηάςπμε 

 Η παζηεξίσζε 

 Η μήξαλζε ή αθπδάησζε 

 Σν αιάηηζκα 

 Ο βξαζκόο  

 Σν θάπληζκα ησλ ηξνθίκσλ. 

Η δάραξε, ην αιθνόι, ην μύδη θαη ην αιάηη ήηαλ ηα θπζηθά ζπληεξεηηθά γηα ηε 

δηαηήξεζε θξνύησλ θαη  ιαραληθώλ 

ζηελ επνρή ηνπο ώζηε λα είλαη 

δηαζέζηκα όιν ην ρξόλν αθνύ ηα 

παιαηόηεξα ρξόληα δελ ππήξραλ 

ςπγεία. 

θνπόο όισλ ησλ κεζόδσλ ζπληήξεζεο, είλαη λα αλαζηαιεί ε αιινίσζε ησλ 

ηξνθίκσλ πνπ ζπκβαίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Πνιύ γεληθά νη 
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αιινηώζεηο απηέο νθείινληαη ζηελ νμείδσζε πνπ πξνθαιείηαη από ηελ επαθή 

κε ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, θαη ζηε δξάζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ. ηόρνο ηεο 

ζπληήξεζεο είλαη λα θαηαζηξαθνύλ απηνί νη κηθξννξγαληζκνί ή έζησ λα 

αλαζηαιεί ε αλάπηπμή ηνπο. 

Δίλαη γλσζηό όηη κε ην βξαζκό ζθνηώλνληαη ηα κηθξόβηα. Βξάδνληαο ινηπόλ ην 

γιπθό καο ή ηε καξκειάδα καο ζηελ νπζία ην απνζηεηξώλνπκε. Αλ ζηε 

ζπλέρεηα ζθξαγίζνπκε απηό ην πξντόλ ζε απνζηεηξσκέλν δνρείν δελ 

κπνξνύλ λα εηζρσξήζνπλ λέα κηθξόβηα. 

 

Η ζσληήρεζε ηωλ θρούηωλ 

Η δηαηήξεζε ησλ θξνύησλ είλαη κηα ζρεηηθά δύζθνιε ππόζεζε. Η 

απνμήξαλζε βνήζεζε ώζηε θάπνηα από απηά, όπσο ζηαθίδεο, ζύθα, 

ρνπξκάδεο, λα κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ ζε ζρεδόλ μεξή κνξθή γηα πνιύ 

πεξηζζόηεξν θαηξό. Αξγόηεξα αλαθαιύθζεθε 

όηη ην βξαζκέλν λεξό κπνξνύζε λα δηαηεξήζεη 

ζε θαιή θαηάζηαζε γηα αξθεηό ρξνληθό 

δηάζηεκα θάπνηα θξνύηα αλ ην δνρείν έθιεηλε 

εξκεηηθά. Σν βξάζηκν ηνπ λεξνύ ζθνηώλεη ηα 

πεξηζζόηεξα από ηα κηθξόβηα πνπ ζα βξεζνύλ 

κέζα ηνπ θαη γίλεηαη θαηαιιειόηεξν ζαλ 

ζπληεξεηηθό. Έηζη πεξίπνπ μεθίλεζε θαη ε 

θαηαζθεπή θνκπόζηαο, καξκειάδαο θαη 

γιπθώλ ηνπ θνπηαιηνύ. 

Με απηό ηνλ ηξόπν, αμηνπνηνύκε ηα θξνύηα θάζε επνρήο όηαλ ππάξρνπλ ζε 

αθζνλία θαη ηα θαηαλαιώλνπκε άιιεο επνρέο πνπ δελ ηα βξίζθνπκε. Έηζη δελ 

αλαγθαδόκαζηε λα θαιιηεξγνύκε κε ηε ρξήζε ρεκηθώλ  πξντόληα εθηόο 

επνρήο. 
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Η ζσληήρεζε ηοσ θρέαηος 

Σα παιαηά ρξόληα ζηα ρσξηά, θάζε νηθνγέλεηα, ην θξέαο πνπ δελ πξννξηδόηαλ 

γηα άκεζε θαηαλάισζε - θαζώο δελ ππήξραλ ςπγεία - ην δηαηεξνύζε κε 

δηαθόξνπο ηξόπνπο θαπληζηό ή 

παζηό ή ζε ιίπνο, ζε ινπθάληθα 

θ.ι.π. Σα θπηηθά ηξόθηκα ήηαλ 

ζρεηηθά αλζεθηηθά αιιά ηα δσηθήο 

πξνέιεπζεο είλαη αξθεηά πην 

επαίζζεηα θαη ε εύθνιε αιινίσζή 

ηνπο πξνθαινύζε ζπρλά 

πξνβιήκαηα πγείαο. ηελ αξρή 

παξαηήξεζαλ όηη ην καγεηξεκέλν 

θξέαο άληερε πεξηζζόηεξν απ' ην 

σκό, αιιά θαη όηη ην θαπληζηό 

άληερε πνιύ πεξηζζόηεξν. Σν αιάηη βνήζεζε επίζεο ζηελ ζπληήξεζε ςαξηώλ 

θαη θξέαηνο. Άιιε κέζνδνο ρξεζηκνπνηνύζε ην καγεηξεκέλν ιίπνο ζε έλα 

δνρείν κέζα ζην νπνίν απνζεθεπόηαλ θαη θξέαο. Σν ιίπνο δελ επέηξεπε ζην 

θξέαο λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αέξα θη έηζη γιίησλε από πηζαλέο κνιύλζεηο. 

ηα ζύγρξνλα ζπίηηα ησλ πόιεσλ κνηάδεη ζρεδόλ νπηνπία όιε απηή ε 

δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ην ζηέγλσκα ησλ ινπθάληθσλ ή ην θάπληζκα ηνπ 

θξέαηνο. Σν δακπόλ παξακέλεη ε ζεκεξηλή επηβίσζε απηήο ηεο ζπλήζεηαο.  

 

Η ζσληήρεζε ηωλ ησρηώλ 

Σα ηπξηά αλάινγα κε ηελ θάζε πεξηνρή πνπ θηηαρλόηαλ είραλ θαη δηαθνξεηηθά 

πξνβιήκαηα αιινίσζεο λα αληηκεησπίζνπλ. πλεζέζηεξνη ηξόπνη 

ζπληήξεζεο ήηαλ ην αιάηη, ην βξάζηκν ηνπ 

γάιαθηνο, ε απνζήθεπζή ηνπο ζε δξνζεξά 

κέξε αιιά θαη πνιιέο θνξέο ε δηαηήξεζή 

ηνπο κέζα ζε βξαζκέλν λεξό κε δηάιπκα 

αιαηηνύ.  Η επηθάιπςε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο 

επηθάλεηαο κε ιίπνο ή θεξί ιεηηνπξγνύζε 
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επίζεο ζαλ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία. Μέρξη θαη ζήκεξα νη ηξόπνη 

ζπληήξεζεο παξακέλνπλ ζρεδόλ ίδηνη, κε βαζηθή δηαθνξά ηελ πξνζζήθε 

πιαζηηθώλ επηθαιύςεσλ. 
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Μελύκαηα εσαηζζεηοποίεζες 

 

Εξοικονόμηζη νεπού 

 

Σο νεπό είναι πολύηιμο, αρ μη γίνει …και ζπάνιο. 

 

 Κιείλεηε ηε βξύζε όηαλ ζαπνπλίδεηε ηα ρέξηα ζαο ή πιέλεηε ηα 

δόληηα ζαο. 

 Γηνξζώζηε ηα πδξαπιηθά ζην ζπίηη. Μία βξύζε πνπ ζηάδεη αξθεί 

γηα λα πάλε ρακέλα 200 ιίηξα λεξνύ ην κήλα. 

 Πνηίδεηε ηα ινπινύδηα ζαο κε ην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηα 

πιύζηκν ησλ ιαραληθώλ. 

 Πνηίδεηε ηα θπηά κε ζύλεζε, απνθεύγνληαο ηηο κεζεκεξηαλέο 

ώξεο πνπ ε εμάηκηζε είλαη πην έληνλε θαη πξνηηκήζηε θπηά πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ην ειιεληθό θιίκα θαη  δελ ρξεηάδνληαη πνιύ 

πόηηζκα. 

 Πξνηηκήζηε ην ληνπο από ην κπάλην ζηελ κπαληέξα. 

 Αληηθαηαζηήζηε ην ζπκβαηηθό ληνπο κε έλα κνληέιν κηθξόηεξεο 

ξνήο λεξνύ 

 Φξεζηκνπνηείηε πιπληήξην πηάησλ αληί γηα πιύζηκν ζην ρέξη. 
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Εξοικονόμηζη ενέπγειαρ 

 

 Τα βξάδηα ηνπ ρεηκώλα θιείλεηε ηα παηδνύξηα θαη ηηο θνπξηίλεο 

γηα λα  θξαηήζεηε ηε δέζηε ζην ρώξν ζαο. 

 Με μερλάηε λα ζβήλεηε όζα θώηα δελ ζαο ρξεηάδνληαη. 

 Αληηθαηαζηήζηε ηνπο θνηλνύο ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο κε λένπο 

ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο. 

 Μελ αθήλεηε άζθνπα ηηο εζηίεο ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο αλνηρηέο. 

 Μελ αθήλεηε ηελ ηειεόξαζε, ην ζηεξενθσληθό ή άιιεο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (stand-by). Θα 

εθπιαγείηε εάλ κάζεηε πόζε ελέξγεηα θαηαλαιώλνπλ ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε. 

 Φξνληίζηε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα-θαπζηήξα ζην ζπίηη ζαο 

δπν θνξέο ην ρξόλν. Δμνηθνλνκήζηε ελέξγεηα θαη ρξήκαηα. 

 Πξνηηκήζηε «έμππλα» παξάζπξα κε δηπιά ηδάκηα γηα 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

 Βάιηε ειηαθό ζεξκνζίθσλα. 

 Πξνηηκήζηε  αλεκηζηήξεο ή εθκεηαιιεπηείηε ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ θπζηθνύ δξνζηζκνύ αληί γηα ηα ελεξγνβόξα θιηκαηηζηηθά. 
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ςνεηή καηανάλωζη 

 

 Μεηώζηε, όζν απηό είλαη δπλαηό, ηελ θαηαλάισζε ραξηηνύ θαη 

πιηθώλ ζπζθεπαζίαο. 

 Δμνηθνλνκήζηε ραξηί ηππώλνληαο θαη ζηηο δύν πιεπξέο θαη 

αλαθπθιώλνληαο ην ρξεζηκνπνηεκέλν. Δπίζεο κελ ηππώλεηε θάζε 

e- mail πνπ έξρεηαη ζην ππνινγηζηή ζαο. 

 Φξεζηκνπνηήζηε ζηα ςώληα ζαο κηα πάληλε ηζάληα αληί γηα 

πιαζηηθή. Αλ απηό δελ είλαη εθηθηό, γεκίζηε ηεο ζσζηά ώζηε λα 

ρξεηαζηείηε ιηγόηεξεο. 

 Απνθεύγεηε ηηο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεο θαη αληηθαηαζηήζηε ηα 

πιαζηηθά πνπ δελ δηαζπώληαη κε ηίπνηα κε γπάιηλα ή ράξηηλα.  

 Φξεζηκνπνηείηε επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο. 

 Πξνηηκάηε ηηο γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο (πνπ κπνξνύλ λα 

αλαθπθισζνύλ πνιιέο θνξέο) αληί γηα ηηο πιαζηηθέο. 

 Πξνηηκάηε λα αγνξάδεηε αλαςπθηηθά ζε επηζηξεθόκελα γπάιηλα 

κπνπθάιηα ή όηαλ απηό δελ είλαη δπλαηό θξνληίζηε λα 

αλαθπθιώζεηε ηα αινπκηλέληα. 

 Υπνζηεξίμηε ηηο ηνπηθέο αγνξέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη 

απνθύγεηε λα θαηαλαιώλεηε θξνύηα θαη ιαραληθά πνπ είλαη 

εθηόο επνρήο ή παξάγνληαη ζε καθξηλέο ρώξεο. 
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Ανακύκλωζη 

Μειώζηε, επανασπηζιμοποιήζηε, ανακςκλώζηε. 

 

 Μεηώζηε ηα απνξξίκκαηα πξνηνύ αθόκε αγνξάζεηε ηα πξντόληα, 

πξνηηκώληαο απηά κε κηθξή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

ζπζθεπαζία. 

 

 Αλαδεηήζηε ην ινγόηππν ηεο αλαθύθισζεο ζηα πξντόληα πνπ 

αγνξάδεηε. 

 

 Πξνηηκήζηε ηα θαηαζηήκαηα πνπ πξνσζνύλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο 

 

 Φξεζηκνπνηήζηε επαλαρξεζηκνπνηνύκελα δνρεία γηα ηελ 

απνζήθεπζε ηξνθώλ ζην ςπγείν ζαο αληί λα ηα θαιύπηεηε κε 

αινπκηλόραξην. 

 

 Αλαθπθιώζηε ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά. 

 

 Γώζηε λένπο πνιιαπινύο ξόινπο ζηα αληηθείκελα εθηόο από ηελ 

αξρηθή ηνπο ρξήζε: παιηά νηθηαθά ζθεύε κπνξνύλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ σο γιάζηξεο, cds  ζε αρξεζηία κπνξνύλ λα γίλνπλ 

ζνπβέξ θ.ι.π. 
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Πεπιοπιζμόρ ηων μεηακινήζεων με μησανοκίνηηα μέζα 

 

 Όζν κπνξείηε αθήλεηε ην απηνθίλεην λα … μεθνπξαζηεί. 

 Φξεζηκνπνηείζηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.  

 Μνηξαζηείηε ηηο δηαδξνκέο κε ην απηνθίλεην κε θίινπο ή 

ζπλαδέιθνπο. 

 Σβήλεηε ηε κεραλή όηαλ πεξηκέλεηε γηα ώξα κέζα ζην 

απηνθίλεην. 

 Γηαηεξείηε ηε ζσζηή δπγνζηάζκηζε ζηα ιάζηηρα. Θα ζαο 

εμνηθνλνκήζεη κέρξη θαη 5% ηεο θαηαλάισζεο βελδίλεο. 

 Μεηώζηε όζν κπνξείηε ηε ρξήζε ηνπ θιηκαηηζηηθνύ ζην 

απηνθίλεην. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ κε ηελ εμάηκηζε θάλεη ην 

απηνθίλεην θηλνύκελε νηθνινγηθή βόκβα. 

 Κπθινθνξείηε κε πνδήιαην ή κε ηα πόδηα ζηηο θνληηλέο 

απνζηάζεηο. Κάλεη θαιό ζηελ πγεία καο, ζηελ ηζέπε καο θαη ζην 

Πεξηβάιινλ. 

 Η πνδειαζία βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε θαιήο θπζηθήο    

θαηάζηαζεο, ζπκβάιιεη  ζηε κείσζε  ηεο αηκνζθαηξηθήο   

     ξύπαλζεο θαη επηβξαδύλεη ην “θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ”. 
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Ενδεικηικόρ σπόνορ διάλςζηρ-αποζύνθεζηρ ςλικών και 

ανηικειμένων. 

 

ΤΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 

Υαπηί, εθημεπίδερ 2-4 εβδομάδερ 

Βαμβακεπό ύθαζμα 1-5 μήνερ 

Μάλλινο ύθαζμα 1 σπόνορ 

Αποηζίγαπα 1-5 σπόνια 

Πλαζηική ζακούλα 10-20 σπόνια 

Πλαζηικό ποηήπι 250 σπόνια 

Πλαζηικό μποςκάλι Πεπιζζόηεπο από 450 

σπόνια 

Τλικά από νάιλον 30-40 σπόνια 

Αλοςμινένια κοςηιά 80-500 σπόνια 

Σενεκεδάκι κονζέπβαρ 100 σπόνια 

Γςάλινα μποςκάλια Άγνωζηο ( πεπιζζόηεπο από 

500 σπόνια) 

Φύλλα θςηών 1-3 μήνερ 

Φλούδερ θπούηων 2-5 εβδομάδερ 
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Πεγές ποσ τρεζηκοποηήζεθαλ 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία πήξακε πιεξνθνξίεο από ηηο παξαθάησ πεγέο: 

 

1. Άξζξν γηα ηνλ θαηαλαισηηζκό, δηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθό ηόπν: 

      http://www.pyxida.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2026 

2. Ο Άηιας ηες Οηθοιογίας- Δηδηθή έθδνζε ηεο Κπξηαθάηηθεο 

Διεπζεξνηππίαο 

3. Άξζξν ηεο δηαηξνθνιόγνπ Καηεξίλαο Πεηξίδε : Ση είλαη ε πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη γηαηί πξέπεη λα ηξώσ πγηεηλά; δηαζέζηκν ζην δηθηπαθό 

ηόπν: http://www.rodostoday.gr/cms/content/view/459/70/ 

4. Άξζξν γηα ηελ fast-food δηαηξνθή, ηεο δηαηηνιόγνπ – δηαηξνθνιόγνπ 

Αζηεξίαο ηακαηάθε,  δηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθό ηόπν: 

     http://www.mednutrition.gr/content/view/785/163/ 

5. Άξζξν  Κάθε θρούηο ζηον καιρό ηου, δηαζέζηκν ζην δηθηπαθό ηόπν: 

http://www.yogaonline.gr/subcategory.asp?view=63&maincat=16&recid=1

301 

  6.  Άξζξν ηνπ Αλαζηάζηνπ Παπαδόπνπινπ, θαξδηνιόγνπ ηεο 

Δπξσθιηληθήο Αζελώλ,  Άζκηζη και καρδιά, δηαζέζηκν ζην δηθηπαθό 

ηόπν: 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=30.09.2008,id=53617456 
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http://www.yogaonline.gr/subcategory.asp?view=63&maincat=16&recid=1301
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