
Λαχανικά

Τα χρώματα των
οικογενειών (1/2)

Φρούτα

Ρίζες

Βότανα - αρωματικά

Βολβοί



Τα χρώματα των
οικογενειών(2/2)

Σπόροι

Δημητριακά

Ζωικά προϊόντα

Ελαφρώς μεταποιημένα
προϊόντα

Άνθη



Έκθεση στον ήλιο

Πότισμα

Σπορά

Συγκομιδή

Τύπος εδάφους

Φιλαράκια των φυτών

Αριθμός κάρτας και
οικογένεια

Πλευρά της ανάπτυξης
των φυτών

1



Οι ρίζες

Τα φύλλα

Τα φρούτα

Οι σπόροι

Οι βλαστοί

Ομάδα τροφίμων και
ιχνοστοιχεία

Τα άνθη

Κομμάτια του φυτού
που τρώγονται

Τα κοτσάνια



Πυραμίδα διατροφής

Πατάτες

Φρούτα & Λαχανικά

Γαλακτοκομικά & Κρέας

Γλυκά & Έλαια

Σιτηρά



Το κρέας

Το γάλα

Κομμάτια του ζώου
που τρώγονται

Τα αυγά

Ομάδα τροφίμων
και ιχνοστοιχεία



7

Καλή πηγή καλίου και βιταμίνης
C. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά.
Φυσικά αντιφλεγμονώδες με
καρδιαγγειακά οφέλη

Τα άνθη και το φρούτο
χρησιμοποιούνται για
καλλυντικά και ο φλοιός για
την κατασκευή φαρμάκων.

Βρώσιμα
Μέρη

Κεράσι
Πυρηνόκαρπο θάμνου ή
δέντρου
Στα λατινικά "Prunus avium" 

Το φρούτο

Άλλες
χρήσεις



Σε εξωτερικό χώρο κατά τις αρχές
του φθινοπώρου. Σε 2,5 εκ. βάθος.

Μια φορά τη βδομάδα

Οι περισσότερες ποικιλίες είναι
διασταυρούμενης επικονίασης,
χρειάζονται ένα άλλο δέντρο για
επικονίαση. 

Κεράσι

Φυτέψτε το σε απευθείας ηλιακή
έκθεση και σε επαρκή κυκλοφορία
του αέρα.

Θα χρειαστεί 7-10 χρόνια για την
παραγωγή του πρώτου φρούτου

Χρειάζεται καλά στραγγισμένο
έδαφος

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε φυσικό έδαφος

 3

7

93 62



35

Γεμάτη βιταμίνες, φυτικές ίνες και
αντιοξειδωτικά. Καλή για την καδιά,
καθώς μειώνει την αρτηριακή πίεση
και τη χοληστερίνη.

Τα φύλλα, τα άνθη και το
φρούτο χρησιμοποιούνται
για καλλυντικά και
φαρμακευτική χρήση

Βρώσιμα
Μέρη

Φράουλα
Φρούτο πολυετές
Στα λατινικά "Fragaria sp." 

Το φρούτο

Άλλες
χρήσεις



Κρατήστε την μέσα στις αρχές της άνοιξης, 
μετακινήστε την έξω μετά τον τελευταίο
παγετό.

Κρατήστε την νωπή. 
Ποτίζετε την καθημερινά.

Συγγενής του τριαντάφυλλου
(ροδοειδές), δεν είναι μούρο
αλλά συγκάρπιο.  

Φράουλα

Φυτέψτε την σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Μπορεί να παράγει φρούτα όλο το χρόνο,
καταναλώστε τα φρούτα όταν είναι
κόκκινα.

Χρειάζεται πλούσιο έδαφος
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την 
Ευρώπη σε φυσικό έδαφος και
γλάστρες.

 3

35

108 135



14

Φυλλοβόλος θάμνος
Στα λατινικά "Sambucus" 

Το άνθος Το φρούτο

Πλούσιος σε βιταμίνη
C και αντιοξειδωτικά. Διουρητικός
και καταπραΰνει τα συμπτώματα
του κοινού κρυολογήματος.

Τα μούρα
χρησιμοποιούνται
για το χρωματισμό τροφών
και ο φλοιός για
φαρμακευτική χρήση.

Βρώσιμα
Μέρη

Σαμπούκος

Άλλες
χρήσεις



 3

14

160

Σε εξωτερικό χώρο στις αρχές 
φθινοπώρου. Σε 0,6 εκ. βάθος.

Μια φορά τη βδομάδα

Τα ωμά μούρα και άλλα
μέρη αυτού του φυτού είναι
δηλητηριώδη.

Σαμπούκος

Φυτέψτε τον σε απευθείας ηλιακή
έκθεση και σε επαρκή κυκλοφορία
του αέρα.

Χρειάζεται 3 χρόνια από το σπόρο
ή λιγότερο από μόσχευμα.

Νωπό, γόνιμο και καλά
στραγγισμένο
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη
την Ευρώπη σε φυσικό έδαφος. 

153



42

Λαχανικά, πολυετές φυτό
Στα λατινικά "Foeniculum
vulgare" 

Υψηλός σε φυτικές ίνες, κάλιο,
φυλλικό οξύ, βιταμίνη C, βιταμίνη
Β-6. Ωφέλιμος για το πεπτικό 
σύστημα και την καρδιά.

Αιθέρια έλαια εκχυλισμένα
από μάραθο
χρησιμοποιούνται στα
καλλυντικά και στη
φαρμακευτική, ειδικά στη
στοματική υγιεινή.

Βρώσιμα
Μέρη

Μάραθος

Άλλες
χρήσεις

ΡίζαΣπόρος Φύλλο



 33

Σπείρετε την άνοιξη, σε 1 εκ.
βάθος.

Μια ή δυο φορές τη βδομάδα

Είδος αγγειοσπέρματος,
σελινοειδές.

Μάραθος

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Καταναλώστε τα φύλα καθ’όλη τη διάρκεια, το
βολβό μετά από 13 εβδομάδες, όταν έχει
μέγεθος 5-7 εκ. Τα άνθη σε 90 μέρες.

Νωπό, γόνιμο και καλά
στραγγισμένο
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε φυσικό έδαφος.

42

157



28

Καλή πηγή βιταμίνης C, θειαμίνης,
φυλλικού οξέος και καλίου. Ένα
μεγάλο πορτοκάλι παρέχει πάνω
από το 100% της ΠΠΑ

Τα άνθη και τα φρούτα
χρησιμοποιούνται στα
καλλυντικά, ειδικά στα
αρώματα.

Βρώσιμα
Μέρη

Πορτοκάλι
Το φρούτο της πορτοκαλιάς
Στα λατινικά "Citrus x sinensis" 

Το φρούτο

Άλλες
χρήσεις



Σε εξωτερικό χώρο την άνοιξη. Σε
1 εκ. βάθος.

Μια φορά τη βδομάδα

Αειθαλές δέντρο των
εσπεριδοειδών. Παράγει μια
συγκομιδή το χρόνο.

Πορτοκάλι

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση, του αρέσει η υγρασία

Χρειάζεται 7 χρόνια μέχρι να
παράγει φρούτα.

Χρειάζεται καλά στραγγισμένο
έδαφος
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε φυσικό έδαφος.

 3123

28

62



21

Καλή πηγή φυτικών ινών,
βιταμινών (A , C, B6), καλίου,
μεταλλικού μαγγανίου και υγιεινών
υδατανθράκων.

Παράγει τη βαφή «kakishibu»,
πλούσια σε τανίνη, που απωθεί
το νερό και μπορεί να κάνει κάτι
αδιάβροχο π.χ. τις ομπρέλες.

Βρώσιμα
Μέρη

Λωτός
Σπόρος από το δέντρο κακί
Στα λατινικά "Diospyros kaki" 

Το φρούτο

Άλλες
χρήσεις



Σε εξωτερικό χώρο την άνοιξη. 
7 χρόνια μέχρι να παράγει φρούτα.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυλλοβόλα δέντρα. 
Από τα παλαιότερα
καλλιεργημένα φυτά.

Λωτός

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Χρειάζεται καλά στραγγισμένο
έδαφος

Το φρούτο είναι ώριμο όταν είναι
πορτοκαλί και μαλακό.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη
την Ευρώπη σε φυσικό έδαφος.

 

21



49

Πυκνό σε θρεπτικές ουσίες: χαμηλό
σε θερμίδες αλλά υψηλό σε βιταμίνες
και μέταλλα. Πολλές φαρμακευτικές
χρήσεις. Ισχυρό αντιφλεγμονώδες.

Τα στρώματα του
κρεμμυδιού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως
βαφή υφασμάτων. Πολλές
φαρμακευτικές χρήσεις.

Βρώσιμα
Μέρη

Κρεμμύδι
Βολβώδες λαχανικό
Στα λατινικά "Allium cepa" 

Άλλες
χρήσεις

Βολβός Φύλλο Σπόροι



 3

49

103

Μονοετείς βολβοί, αλλά 
μπορούν να φυτρώσουν όλο το
χρόνο.

Σε εξωτερικό χώρο οποιαδήποτε
εποχή του χρόνου, ανάλογα με την
ποικιλία.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Χρειάζεται το λιγότερο 90 μέρες
για να ωριμάσει.

Καλά στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Κρεμμύδι

128



56

Ένα από τα υψηλότερα σε
περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών
λαχανικά. Πολλές φαρμακευτικές
χρήσεις. Βοηθάει στη μείωση της
χοληστερίνης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
πράσινη βαφή υφασμάτων ή
στα καλλυντικά, καθώς
βοηθάει στην απομάκρυνση
των τοξινών.

Βρώσιμα
Μέρη

Αγκινάρα
Λαχανικό. Στα λατινικά "Cynara
cardunculus var. scolymus" 

Άλλες
χρήσεις

Το άνθος



 3

56

Μονοετές φυτό

Σε εξωτερικό χώρο οποιαδήποτε
εποχή του χρόνου, ανάλογα με
την ποικιλία.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Χρειάζεται το λιγότερο 110 μέρες
για να ωριμάσει.

Γόνιμο έδαφος, συχνός
εμπλουτισμός
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη
την Ευρώπη

Αγκινάρα

89



63

Πλούσιο σε φυτικές ίνες και θρεπτικά
στοιχεία, περιλαμβανομένων του
χαλκού, του φυλλικού οξέος και των
βιταμινών A, C, και K. Χαμηλό σε
θερμίδες και χωρίς λιπαρά.

Ως φυσική θεραπεία:
διουρητικό και καθαρκτικό

Βρώσιμα
Μέρη

Αντίδι
Φυλλώδες πράσινο λαχανικό
Στα λατινικά "escarioal" 

Άλλες
χρήσεις

Το φύλλο



 3

63

Μονοετές λαχανικό της
οικογένειας πικραλίδων.

Η θερμότητα μπορεί να το κάνει
πικρό και σκληρό.
Είναι προτιμότερο να φυτεύεται το
φθινόπωρο και να συγκομίζεται
το χειμώνα.

Συχνά

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Καλά στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη
την Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Αντίδι



77

Τα βραστά λαχανικά είναι πλούσια
σε βιταμίνη Κ, Α και C. Η βραστή
ρίζα περιέχει κυρίως βιταμίνη C.

Ωφέλιμο για τα κόκκαλα και
το αναπνευστικό σύστημα.
Προλαμβάνει την ακμή και
κάνει τα μαλλιά λαμπερά.

Βρώσιμα
Μέρη

Γογγύλι
Ριζωματώδες λαχανικό. 
Στα λατινικά "Brassica rapa
subsp. rapa" 

Άλλες
χρήσεις

Βολβός Φύλλο



 3

77

Μονοετές ριζωματώδες
λαχανικό.
Του αρέσει το ψυχρό κλίμα.

Μπορεί να σπέρνεται στο τέλος
του χειμώνα, την άνοιξη ή στο
τέλος του καλοκαιριού. Χρειάζεται
2 μήνες να ωριμάσει προτού
υπερθερμανθεί η παγώσει.

Κρατήστε το νωπό, αλλά μη το
ποτίζετε υπερβολικά

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Καλά στραγγισμένο έδαφος

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Γογγύλι

123 99



91

Χαμηλό σε θερμίδες και υψηλό σε
διαιτητικές ίνες.
Μπορεί να προκαλέσει έντονη
αλλεργία.

Τα στελέχη του σέλινου
χρησιμοποιούνται σε προϊόντα
περιποίησης δέρματος.
Δημοφιλές για αντιοξειδωτικούς
χυμούς.

Βρώσιμα
Μέρη

Σέλινο
Φυλλώδες πράσινο λαχανικό
Στα λατινικά "Apium graveolens" 

Άλλες
χρήσεις

Ρίζα Φύλλο Σπόροι



 3

91

Διετές φυτό τενάγους

Μπορεί να σπέρνεται από το
φθινόπωρο και την άνοιξη

Βρέξτε το έδαφος όταν το
ποτίζετε

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Έτοιμο για συγκομιδή 85 με 120
μέρες αφού φυτευτεί.

Έδαφος που διατηρεί την
υγρασία.
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Σέλινο

144 34



126

Τα φύλλα είναι πλούσια σε βιταμίνες
Α, C, Κ. Οι σπόροι πλούσιοι σε
διαιτητικές ίνες, ασβέστιο, σελήνιο,
σίδηρο, μαγνήσιο και μαγγάνιο.

Χρησιμοποιείται για τη
βελτίωση της γεύσης στα
φάρμακα και ως
αρωματικό σε καλλυντικά
και σαπούνια.

Βρώσιμα
Μέρη

Κόλιανδρος/
κορίανδρος

Μονοετές βότανο
Στα λατινικά "Coriandrum 
sativum" 

Άλλες
χρήσεις

ΦύλλοΣπόροι
Ρίζα



126

 3

Μονοετές βότανο των
σελινοειδών

Από αρχές άνοιξης μέχρι τέλη
φθινοπώρου.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Θερίστε τα φύλλα 60-75 μέρες μετά τη
συγκομιδή, ή 100+ σπόρους.

Νωπό αλλά καλά στραγγισμένο
έδαφος.
Eυδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη σε
γλάστρες και εξωτερικό χώρο

Κόλιανδρος/
κορίανδρος

34 19



Τονώνει τη σκέψη, μπορεί να
βοηθήσει στη βελτίωση της
μνήμης και φημίζεται για την
ενίσχυση της προσοχής και της
συγκέντρωσης.

140

Το έλαιο δενδρολίβανου
χρησιμοποιείται στα
καλλυντικά και στην
αρωματοθεραπεία.

Βρώσιμα
Μέρη

Δενδρολίβανο
Πολυετές βότανο
Στα λατινικά "Salvia
rosmarinus" 

Άλλες
χρήσεις

ΦύλλοΆνθος



140

 3

Ξυλώδης θάμνος, αειθαλής με
βελονοειδή φύλλα.

Σε εξωτερικό χώρο την άνοιξη.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Θερίστε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά
είναι προτιμότερο την άνοιξη ή το
καλοκαίρι.

Καλά στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Δενδρολίβανο

86 64



Υψηλό σε βιταμίνη Α και C, καλή
πηγή χαλκού, φυτικών
ινών, σιδήρου και μαγγανίου.

154

Αντιβακτηριδιακό
και αντιφλεγμονώδες,
πολλές φαρμακευτικές
χρήσεις και καλλυντικές.

Βρώσιμα
Μέρη

Θυμάρι
Πολυετές βότανο
Στα λατινικά "Thymus" 

Άλλες
χρήσεις

ΦύλλοΆνθος



154

 3

Αρωματικό πολυετές αειθαλές 
της οικογένειας χειλανθών.

Σε εσωτερικό χώρο στα τέλη του
χειμώνα.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Κόψτε και αποξηράνετε φύλλα
ακριβώς πριν ανθίσουν.

Καλά στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Θυμάρι

157 55



119

Πλούσιος σε θειαμίνες, φυλλικό 
οξύ, ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο,
φώσφορο και  ψευδάργυρο.

Πολλές
φαρμακευτικές και
καλλυντικές χρήσεις

Βρώσιμα
Μέρη

Παπαρουνόσπορος
Ελαιούχος σπόρος από την
παπαρούνα "Papaver
somniferum"

Άλλες
χρήσεις

Σπόροι



 3

Σε εξωτερικό χώρο την άνοιξη ή το
φθινόπωρο για το επόμενο έτος.

Ετήσια συγκομιδή, όταν οι λοβοί
και οι σπόροι είναι ξηροί.

119

Χρησιμοποιείται
κυρίως στο ψήσιμο κέικ, 
γλυκών και ψωμιού.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Καλά στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Παπαρουνόσπορος

110



133

Υψηλό σε θερμίδες και πλούσιο
σε πρωτεΐνες, διαιτητικές ίνες,
νιασίνη, σίδηρο, ψευδάργυρο,
μαγγάνιο, μαγνήσιο και φώσφορο.

Το έλαιο κολοκυθόσπορου
χρησιμοποιείται σε φυσικές
θεραπείες και σε προϊόντα
περιποίησης δέρματος.

Βρώσιμα
Μέρη

Κολοκυθόσπορος
Βρώσιμος σπόρος της
κολοκύθας
Στα λατινικά "cucubita" 

Άλλες
χρήσεις

Σπόροι



 

Τέλη άνοιξης, όταν ο κίνδυνος
παγετού έχει περάσει.

Χρειάζονται το λιγότερο 100 μέρες
για να ωριμάσει η κολοκύθα.

133

Ελαιούχος σπόρος που
παράγεται ετησίως και συνήθως
τρώγεται ψητός.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Καλά στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Κολοκυθόσπορος

157 144



147

Πλούσια πηγή απαραίτητων
θρεπτικών στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων της
πρωτεΐνης, των διαιτητικών
ινών και των βιταμινών Β

Χρησιμοποιείται
στα καλλυντικά και έχει
κάποια φαρμακευτικά
οφέλη.

Βρώσιμα
Μέρη

Σίκαλη
Χόρτα που μεγαλώνουν ως
σιτηρά. Στα Λατινικά "
Secale cereale" 

Άλλες
χρήσεις

Σπόροι



147

 

Φυτέψτε αυτό το πολυετές χορτάρι
ψυχρού κλίματος στο φθινόπωρο.

Χρειάζεται το λιγότερο 60 μέρες
για να ωριμάσει.

Καλλιέργεια κάλυψης ή
συγκομιδής, χρησιμοποιείται ως
άνθος, ολικής ή βρώμη.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Καλά στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Σίκαλη



Ένα από τα πιο αντιοξειδωτικά
λαχανικά. Πολλές φαρμακευτικές
χρήσεις. Βοηθάει στη μείωση της
χοληστερίνης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
πράσινη βαφή υφασμάτων ή
στα καλλυντικά, καθώς βοηθάει
στην απομάκρυνση των
τοξινών.

Αγγειόσπερμα
Στα Λατινικά 
"Calendula officinalis" 

62

Βρώσιμα
Μέρη

Καλέντουλα

Άλλες
χρήσεις

Το άνθος



 3

62

Πολυετές, αλλά συχνά
μαραίνεται σε κρύα,
χειμωνιάτικα μέρη.

Σπείρετε την άνοιξη για άνθη όλο το
καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Μια φορά τη βδομάδα

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Θερίστε τα λουλούδια το πρωί.

Αντέχει στα περισσότερα
εδάφη.
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη σε εξωτερικό χώρο

Καλέντουλα

2 94



Καλή πηγή ασβεστίου, φωσφόρου,
βιταμινών Β, καλίου, βιταμίνης D
και πρωτεΐνης.

Πολλές
φαρμακευτικές και
καλλυντικές χρήσεις.

Γάλα

Άξονες : 

Άλλες
χρήσεις

70

11 31



Μπορεί να προέρχεται από
κατσίκα, αγελάδα ή πρόβατο.

Τα περισσότερα
γάλατα στο εμπόριο είναι
παστεριωμένα.

Η υπερπαραγωγή γάλακτος
έχει επικριθεί για το αρνητικό
αντίκτυπό της.

1 ποτήρι την ημέρα μπορεί να
είναι ωφέλιμο, αλλά καλύτερα
αποβουτυρωμένο και από
κατσίκα ή πρόβατο.

70

Γάλα



84

Αντισηπτική, αντιφλεγμονώδης,
αντιοξειδωτική, αντιβακτηριδιακή,
αντιμυκητιακή και
ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες

Χρησιμοποιείται σε
προϊόντα περιποίησης
δέρματος π.χ. κατά της ακμής.
Χρησιμοποιείται επίσης στο
βερνίκωμα βιολών.

Πρόπολη

Προέλευση : μέλισσες

Άλλες
χρήσεις



Ρητινώδες μείγμα που
παράγουν οι μέλισσες.

Πρόπολη

Παράγεται από τη μίξη του
σάλιου των μελισσών και του
μελισσοκεριού με υγρό από
φυτά.

Χρησιμοποιείται από τις μέλισσες
για τη στερεοποίηση του μελισσιού
τους, δεν υπάρχουν οικολογικά
μειονεκτήματα

Συμπλήρωμα διατροφής
εμπορευματοποιημένο σε
πολλές μορφές (σταγόνες,
κόκκοι κ.λπ.)

84



Χωρίς γλουτένη, καλή πηγή φυτικών
ινών και πλούσια σε μέταλλα,
ωφέλιμο για την υγεία της καρδιάς.

98

Άξονες:

Ψωμί από
φαγόπυρο

Άλλες
χρήσεις

111



98

Προέρχεται από το Θιβέτ και
τη νοτιοδυτική Κίνα.

Ψωμί από φαγόπυρο

Το ψωμί από φαγόπυρο
παράγεται ως προζύμι.

Όπως με όλα τα προϊόντα,
αν κάτι υπερπαράγεται, 
γίνεται μη-βιώσιμο.

Μπορεί να
καταναλώνεται καθημερινά. 
Μην το αποθηκεύετε στο ψυγείο
γιατί θα ξεραθεί.



Ανάλογα με την πηγή του αλευριού,
είναι σχετικά υγιεινό. Βασικό 
συστατικό για τα περισσότερα
επεξεργασμένα τρόφιμα.

Το αλεύρι χρησιμοποιείται
σε διάφορες βιομηχανικές
παραγωγές ως πυκνωτικό.

105

Αλεύρι

Πολλοί άξονες, όπως:

Άλλες
χρήσεις

26 44 48 73 111 139144



Το αλεύρι είναι άλεσμα 
εδάφους από σιτάρι ή άλλα
αμυλούχα φυτά.

Εξάγεται από διαφορετικά φυτά π.χ.
πατάτα, σιτηρά, καλαμπόκι, γιαμ,
φαγόπυρο κ.λπ.

Χρησιμοποιείται στη μαγειρική για
ψήσιμο και ως πυκνωτής σε
προϊόντα (π.χ. γιαούρτι, λουκάνικα,
σάλτσες).

105

Άλεσμα εδάφους με
βάση τα φυτά.

Αλεύρι



Πλούσιο σε θρεπτικά
συστατικά, αλλά και υψηλό σε
κορεσμένα λιπαρά (80% λιπαρές
ουσίες γάλακτος).

Υποπροϊόντα:
βουτυρόγαλα

Βούτυρο

'Αξονες: 

Άλλες
χρήσεις

112

69 11 31



Γαλακτοκομικό προϊόν.
Ημιστερεό γαλάκτωμα.

Βούτυρο

Παράγεται από το λίπος και
την πρωτεΐνη του γάλακτος ή
της κρέμας από κάποια
θηλαστικά.

Υψηλά αρνητικό οικολογικό
αντίκτυπο εξαιτίας της
υπερπαραγωγής.

Πρέπει να καταναλώνεται
με μέτρο, το πολύ 1 κουταλιά
της σούπας την ημέρα.

112


