
Λαχανικά

Χρώματα Κατηγοριών
(1/2)

Φρούτα

Ρίζες

Βότανα - αρωματικά

Βολβοί



Έκθεση στον ήλιο

Πότισμα

Σπορά

Συγκομιδή

Είδος εδάφους

Συντροφικά φυτά

Αριθμός κάρτας και
κατηγορία

Πλευρά παραγωγής φυτών

1



Τροφική Πυραμίδα
CINDY

Πατάτες

Φρούτα & Λαχανικά

Γαλακτομικά & Κρέας

Γλυκά & Λάδι

Σιτηρά



Άλλα υποπροϊόντα,
ενδεχόμενη σύνδεση
με άλλη κάρτα π.χ.:
γάλα/τυρί

Όνομα
προϊόντος
ζώου

Βρώσιμα
μέρη Το κρέας Το γάλα

Άλλες
χρήσεις

Οφέλη για την υγεία, θέση
στην τροφική πυραμίδα και
θρεπτικά συστατικά

1



Οι ρίζες

Τα φύλλα

Οι καρποί

Οι σπόροι

Τα βλαστάρια

Τροφική ομάδα
και θρεπτικά συστατικά

Τα άνθη

Βρώσιμα μέρη φυτού

Οι βλαστοί

Οι βολβοί



Χρώματα κατηγοριών
(2/2)

Σπόροι

Δημητριακά

Ζωικά προϊόντα

Ελαφρώς μεταποιημένα
προϊόντα

Λουλούδια



Όνομα προϊόντος
ζώου

1

Κύριες πληροφορίες για το
προϊόν (είδος, οικογένεια, κ.λπ.)

Απαραίτητες τροφές/πηγές

Περιβάλλον παραγωγής

Διάρκεια ζωής

Προέλευση, κλίμα
εφόσον σχετικό

Χρησιμότητα, θέση στο
οικοσύστημα, αλλά και
οικολογικά μειονεκτήματα

3 6



Το κρέας

Το γάλα

Βρώσιμα προϊόντα
ζώου

Τα αυγά

Τροφική ομάδα
και θρεπτικά
συστατικά



Κύριες πληροφορίες για το
προϊόν (είδος τροφίμου,
οικογένεια)

Όνομα ελαφρώς
μεταποιημένου προϊόντος

Διαδικασία παραγωγής

Χρησιμότητα, θέση στο
οικοσύστημα, αλλά και
οικολογικά μειονεκτήματα

Συνήθεις πληροφορίες
κατανάλωσης: μέση ποσότητα,
διάρκεια κατανάλωσης κ.λπ.

33 6

1



Γαλακτοκομικά

Άλλα υποπροϊόντα,
ενδεχόμενη σύνδεση
με άλλη κάρτα(ες)

Όνομα ελαφρώς
μεταποιημένου
προϊόντος

Προέλευση (προσθέστε
τον αριθμό κάρτας εάν
υπάρχει)

Άλλες
χρήσεις

1



Χρησιμοποιείται στην
μαγειρική ως μπαχαρικό
και  στη βοτανοθεραπεία

 Βιταμίνες C, A, E, D, K, B 

Βρώσιμα
μέρη

Φύλλα δάφνης (δάφνη)
Βότανα - αρωματικά
Λατινική ονομασία:
"Laurus nobilis"

Τα φύλλα

Άλλες
χρήσεις

132



Χρησιμοποιείται, μεταξύ
άλλων, για την
παραγωγή πλιγουρίου,
αλευριού και νιφάδων
φαγόπυρου

Βιταμίνες Β, πρωτεϊνες που
ενισχύυν την απορρόφηση της
θειαμίνης

Βρώσιμα μέρη

Φυτό της οικογένειας των
πολυγόνων, Λατινική ονομασία:
"Fagopyrum Mill"

Ο σπόροι

Άλλες
χρήσεις

Φαγόπυρο

111



Βρώσιμα
μέρη

Κριθάρι
Οικογένεια Grass 
Λατινική ονομασία
"Hordeum" 

Οι σπόροι (δημητριακά)

Χρησιμοποιείται για την
παραγωγή βύνης 
κριθαριού σε ζυθοποιία 
και την παραγωγή                  
πλιγουρίου

Άλλες
χρήσει
ς

Περιέχει βιταμίνες B, C, E

125



Μπορεί να καλλιεργηθεί ως θερινή
καλλιέργεια (συγκομιδή τον Ιούλιο)

Διατηρήστε  το ελαφρώς υγρό με
συχνό λίγο πότισμα

Φυτεύεται το φθινόπωρο
(Σεπτέμβριο) ή την άνοιξη
(Μάρτιο)/εξαρτάται από το είδος

Κριθάρι

Φυτέψτε σε πλήρη έκθεση στον
ήλιο

Όταν ο σπόρος είναι αρκετά
στεγνός

Χρειάζεται αμμώδες με μέτριοε
έως αρκετά αργιλώδες έδαφος
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη
την Ευρώπη σε φυσικό έδαφος

 

125

26139



Πρέπει να φυτευτεί τον Απρίλιο-
Μάιο

Διατηρείται με επαρκές πότισμα

Μπορεί να είναι μονοετές ή
πολυετές, ανάλογα με το είδος

Φαγόπυρο

Φυτεύεται σε πλήρη έκθεση στον
ήλιο, αναπτύσσεται καλύτερα
στους περίπου 20 ° C

Από την τρίτη δεκαετία του
Ιουλίου

Καλύτερα σε ελαφρά, πλούσια σε
θρεπτικά συστατικά εδάφη
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη
την Ευρώπη σε φυσικό έδαφος

 3

111

139 44



Κατά προτίμηση το φθινόπωρο,
αμέσως μετά τη συγκομιδή του
σπόρου

Δεν χρειάζεται να ποτίζεται
συχνά

Καλλιεργείται ως
πολυετές φυτό

Καλλιεργείται ως πολυετές
φυτό

Όλο το χρόνο

Έδαφος με pH 6,5-7,5

Κατά προτίμηση στις
Μεσογειακές χώρες 

 3

Φύλλα δάφνης (δάφνη)
132

45



Λειτουργεί αναλγητικά ,
καταπολεμά τα
καρκινογόνα κύτταρα

Βιταμίνη K 

Βρώσιμα
μέρη

Φυτό της οικογένειας των
Κραμβοειδών, 
Λατινική ονομασία: "Brassica"

Τα φύλλα

Άλλες
χρήσεις

Λάχανο
34



Βιταμίνες Κ, Α και Γ, καθώς και
καλή πηγή μαγνησίου, καλίου
και σιδήρου

Κυρίως στη μεσογειακή
διατροφή

Βρώσιμα
μέρη

Συγγενικό φυτό με το πατζάρι
Λατινική ονομασία: "Beta
vulgariss"

Τα στελέχη

Άλλες
χρήσεις

Σέσκουλο
55

Τα φύλλα



Βιταμίνες B, D, E, μέταλλα
όπως κάλιο, φώσφορο,
μαγνήσιο, σελήνιο και σίδηρος

Ως αντιφλεγμονώδες και
διαστολικό φάρμακο

Βρώσιμα
μέρη

Λαχανικό, της οικογένειας
grass, Λατινική ονομασία:
"Zea mays"

Οι σπόροι

Άλλες
χρήσεις

Καλαμπόκι
48



Βιταμίνες B, A, C, ασβέστιο,
σίδηρος, μαγγάνιο, φώσφορος,
μαγνήσιο, ψευδάργυρος, χαλκός,
κάλιο, νάτριο και πρωτεΐνες

Αντιβακτηριακές
ιδιότητες

Βρώσιμα
μέρη

Βότανο της οικογένειας
σελινοειδών Apiaceae
Λατινική ονομασία: "Anethum"

Τα στελέχη

Άλλες
χρήσεις

Άνηθος
118



Πρέπει να φυτεύεται τον Μάιο

Διατηρείται με επαρκές πότισμα

Μονοετές

Λάχανο

Στον ήλιο

Αρχές φθινοπώρου (Σεπτέμβριος,
Οκτώβριος)

Αργιλώδες έδαφος που διατηρεί
την υγρασία
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη
την Ευρώπη σε φυσικό έδαφος

 349 108 78

34



Σπορά την άνοιξη

Αρκετά υγρό έδαφος για να
αναπτύσσονται καλά τα φυτά

Οι κηπουροί το αντιμετωπίζουν
ως μονοετές, καθώς η καλύτερη
συγκομιδή είναι συνήθως η
πρώτη χρονιά

Σέσκουλο

Του αρέσει η πλήρης εκθεση στον
ήλιο αλλά αντέχει τη μερική σκιά

Κόψτε τα εξωτερικά φύλλα 1 1/2 ίντσες
πάνω από το έδαφος όταν είναι μαλακά

Υγρό έδαφος πλούσιο σε χούμο

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη την
Ευρώπη αλλά είναι πιο δημοφιλές
στην  Μεσόγειο

 341 129 129154

55



Η σπορά του άνηθου γίνεται σε περίπου ¼
ίντσας βάθος και απόσταση μεταφύ τους 18
ίντσες 

Αρκετά υγρό έδαφος για να
αναπτύσσονται καλά τα φυτά

Μονοετές και μπορεί να είναι αυτόνομο
φυτό

Του αρέσει η πλήρης έκθεση στον ήλιο

Μόλις το φυτό έχει τέσσερα έως πέντε
φύλλα, θα μπορούσε να γίνει η συγκομιδή

Καλά στραγγιζόμενο έδαφος πλούσιο σε
οργανικά συστατικά

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη την
Ευρώπη

Άνηθος

 

118

134 84 127



Για φύτευση χρειάζεστε τουλάχιστον
8-10 ° C  σε βάθος 5cm

Αρκετά υγρό έδαφος για να
αναπτύσσονται καλά τα φυτά

Μονοετές φυτό

Καλαμπόκι

Του αρέσει ο ήλιος, χρειάζεται
θερμοκρασία πάνω από 10 ° C

Στα τέλη του καλοκαιριού, στις
αρχές του φθινοπώρου

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε διαφορετικά
εδάφη, προτιμά βαθιά, υγρά εδάφη

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη την
Ευρώπη

 129 26 20

48
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Βιταμίνες C

Τα φρούτα είναι
κατάλληλα για ζελέ,
μαρμελάδες, χυμούς

Βρώσιμα
μέρη

Είδος φραγκοστάφυλου
Λατινική ονομασία: "Ribes"

Τα φρούτα

Άλλες
χρήσεις

Μαύρο φραγκοστάφυλο
153



Βιταμίνες C, A, B i P

Ως φυτά ξενιστές για τις
πεταλούδες; 
βοηθάει στο μυϊκό
σύστημα

Βρώσιμα
μέρη

Οικογένεια των Ριβησίων
Λατινική ονομασία:
"Hominem"

Τα φρούτα

Άλλες
χρήσεις

Φραγκοστάφυλο
160



Βιταμίνη K and βιταμίνη A

Εδώ και αιώνες
καταναλώνεται από τους
ανθρώπους και έχει
αναπτύξει θρησκευτική και
ιατρική σημασία

Βρώσιμα
μέρη

Φυτό της οικογένειας των
σύνθετων, Αστεροειδών
Λατινική ονομασία: "Lactuca
sativa"

Τα φύλλα

Άλλες
χρήσει
ς

Μαρούλι
41



Πλούσια πηγή μαγγανίου και
βιταμίνης C

Χρησιμοποιείται για την
παραγωγή ειδών
υφαντουργίας

Βρώσιμα
μέρη

Τροπικό φυτό με βρώσιμα φρούτα
της οικογένειας των  Βρομελιοειδών
Λατινική ονομασία: "Ananas
comosus"

Τα φρούτα

Άλλες
χρήσεις

Ανανάς
6



Ο καλύτερος χρόνος για φύτευση είναι
το φθινόπωρο

Προτιμά τα υγρά εδάφη

Αγκαθωτός θάμνος, που αυξάνεται
σε ύψος ενάμισι μέτρου

Αναπτύσσεται καλύτερα σε ζεστά
και ηλιόλουστα μέρη

Ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει ήδη
από τα μέσα Ιουνίου και ωριμάζει
τελείως το αργότερο τον Αύγουστο 

Αμμώδη εδάφη, εύφορα, πλούσια σε
χούμο και θρεπτικά συστατικά
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη την
Ευρώπη

Φραγκοστάφυλο
160

130 1414153



Η καλύτερη εποχή για φύτευση είναι στις
αρχές του φθινοπώρου, γύρω στα μέσα
Οκτωβρίου.

Προτιμά τα υγρά εδάφη

Ένα πολυετές φυτό

Προτιμάει τα  ψυχρότερα μέρη

Η συγκομιδή μπορεί να πραγματοποιηθεί
για αρκετές εβδομάδες του καλοκαιριού

Στραγγισμένα εδάφη που διατηρούν
καλά την υγρασία 

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη την
Ευρώπη

Μαύρο φραγκοστάφυλο
153

160 2 14



Οι σπόροι καλλιεργούνται από τις αρχές της
άνοιξης έως τα τέλη του καλοκαιριού για να
υπάρχει παραγωγή μαρουλιού καθ 'όλη τη
διάρκεια της σεζόν

Προτιμά υγρά εδάφη

Μονοετές φυτό

Πλήρης έκθεση στον ήλο

Καλοκαίρι και Φθινόπωρο

Μη συμπαγές έδαφος, πλούσιο σε άζωτο

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη την
Ευρώπη

Μαρούλι
41

12414815712949145 159



Κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου

Μονοετές φυτό

Προτιμά την πλήρη έκθεση στον ήλιο

Η πρώτη συγκομιδή γίνεται 18-24 μήνες
μετά την φύτευση

Γόνιμο, διαπερατό χώμα, όξινο

Καλλιεργείται στη Νότια Αμερική, την Ασία
  αλλά μπορεί επίσης να καλλιεργηθεί και
στην Ευρώπη

Ανανάς

Του αρέσουν τα υγρά εδάφη, μπορεί
επίσης να καλλιεργηθεί σε γλάστρα στο
σπίτι, είναι αυτάρκες

146 19

6



Βιταμίνη C, A, B6, θειαμίνη
μαγγανίου, ριβοφλαβίνη,
ασβέστιο, ψευδάργυρο

Τα φύλλα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν φρέσκα
ή αποξηραμένα σε τσάι από
βότανα, παρέχοντας μια στυφή
γεύση

Βρώσιμα
μέρη

Ανήκει στη ν οικογένεια των
ροδοειδών Λατινική ονομασία:
"Rubus idaeus"

Τα φρούτα

Άλλες
χρήσει
ς

Βατόμουρα
13



Βιταμίνη C, κάλιο, σίδηρος

Πηγή τανίνης (βυρσοδεψία), 
ενώ τα φύλλα και τα στελέχη
χρησιμοποιούνται για
δημιουργία βαφής χρώματος
μουσταρδί

Βρώσιμα
μέρη

Οικογένεια φαγόπυρου,
Πολυγονοειδή: Λατινική ονομασία
"Rumex"

Τα φύλλα

Άλλες
χρήσεις

Οξαλίδα
146



Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά,
βιταμίνες A, C

Περιέχει πολύ νερό,
ενυδατώνει το σώμα

Βρώσιμα
μέρη

Φυτό της οικογένειας των
κολοκυνθοειδών
Λατινική ονομασία: "Citrullus"

Τα φρούτα

'Αλλες
χρήσει
ς

Καρπούζι
20



Βιταμίνες Ε, Β, μαγνήσιο, σίδηρος,
ασβέστιο, φώσφορος, κάλιο,
ψευδάργυρος, νάτριο, χαλκός,
μαγγάνιο

Χρησιμοποιείται στην παραγωγή
αρτοσκευαμάτων, στη
ζαχαροπλαστική, στα ζυμαρικά,
στα
προϊόντα μαγειρικής

Βρώσιμα
μέρη

Οικογένεια grass
Λατινική ονομασία: "Triticum"

Οι σπόροι

'Αλλες
χρήσεις

Σιτάρι

Τα άνθη

139



Από σπόρους που σπέρνονται την άνοιξη ή
από ρίζωμα που χωρίζεται το φθινόπωρο

Προτιμά υγρά εδάφη

Μονοετές, διετές και πολυετές
φυτό

Σούρουπο, ηλιοφάνεια

Προτείνετε να μαζεύονταιτα μικρά φύλλα -
τα μεγάλα μπορεί να είναι πικρά (τον
Μάιο)

Αργιλώδες, εύφορο

Μπορεί να καλλιερηθεί στην
Ευρώπη

Οξαλίδα

196

146



Παραδοσιακά φυτεύεται το φθινόπωρο
ή την άνοιξη

Μέτρια υγρά υποστρώματα

Πολυετές φυτό

Προτιμά την πλήρη έκθεση στον
ήλιο

Συλλέγεται όταν βγαίνει εύκολα από
το δοχείο και έχει βαθύ χρώμα
(συνήθως τον Αύγουστο)

Καλά στραγγζόμενο έδαφος
Μπορεί να καλλιερηθεί στην
Ευρώπη

Βατόμουρα
13

49 130



Χειμερινό σιτάρι - Οκτώβριος,
Σιτάρι άνοιξης - Μάρτιος

Μέτρια υγρό εδάφος

Μονοετές φυτό

Έκθεση στον ήλιο

Η καλύτερη περίοδος για συγκομιδή ξεκινά
από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο

Καλύτερη να καλλιεργείται σε πολύ 
 σύνθετα εδάφη 

Μπορεί να καλλιερηθεί στην Ευρώπη

Σιτάρι

48 26

139



Σπέρνετε τους σπόρους καρπουζιού περίπου 5
εβδομάδες πριν το φυτέψετε την άνοιξη

Προτμά υγρά εδάφη

Μονοετές φρούτο

Έκθεση στον ήλιο

Ο καλύτερος χρόνος για τη συγκομιδή
καρπουζιών ξεκινά από τον Αύγουστο έως
τον Σεπτέμβριο

Γόνιμο, ελαφρώς υγρό

Μπορεί να καλλιερηθεί στην
Ευρώπη

Καρπούζι

48

20
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Βιταμίνες C, PP, B1, καροτίνη

Έχει αλκαλοποιητική δράση,
εμποδίζοντας έτσι την οξίνιση
του σώματος

Βρώσιμα
μέρη

Ποικιλία κολοκύθας, συλλέγεται
στην Ιταλία
Λατινική ονομασία: "Cucurbita
pepo"

Τα φρούτα

Άλλες
χρήσεις

Κολοκυθάκι
27



Σύνδεση με άλλη
κάρτα, π.χ. γάλα / τυρί
/ γιαούρτι

Κρέμα

Βρώσιμα
μέρη Το γάλα

Άλλες
χρήσε
ις

Γαλακτοκομικά

69



83

Σύνδεση με άλλη
κάρτα, π.χ. αγελάδα /
χοιρινό

Δέρμα

Βρώσιμα
μέρη

Δεν είναι
βρώσιμο

Άλλες
χρήσε
ις

Ακατέργαστο δέρμα ζώου και
προβειά



Σύνδεση με άλλη
κάρτα, π.χ.: χυμός

Μέλι

Βρώσιμα
μέρη Από το νέκταρ των

λουλουδιών

Άλλες
χρήσε
ις

Γλυκά

76



Γάλα

Γαλακτοκομικό προϊόν
 με πολύ υψηλά λιπαρά

Κρέμα

Μικρή διάρκεια ζωής

Χρησιμότητα, θέση στο
οικοσύστημα, αλλά και
οικολογικά μειονεκτήματα

Η κρέμα παράγεται σε όλο
τον κόσμο

Αποκορυφωμένο γάλα πριν
από την ομογενοποίηση

69

70104



Σπορά τον Μάιο

Μέτρια υγρό έδαφος

Μονοετές φυτό

Έκθεση στον ήλιο

Η καλύτερη περίοδος για συγκομιδή
είναι από τον Ιούνιο έως τον
Οκτώβριο

Εύφορο; ελαφρώς όξινο έως
ουδέτερο (pH 6-7)
Μπορεί να καλλιεργηθεί στην
Ευρώπη

Κολοκυθάκι

49 19
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Παράγεται από μέλισσε

Ενισχύει την καρδιά, καταπραΰνει τα
νεύρα, αναζωογονεί τον εγκέφαλο,
θεραπεύει πληγές, έχει
αντιβακτηριακές ιδιότητες

Νέκταρ

Μέλι

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Παράγεται σε όλο τον κόσμο

Παράγεται από μέλισσες με
επεξεργασία του νέκταρ του
λουλουδιού 

76
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83
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Ακατέργαστο δέρμα ζώου και
προβειά

Ανθεκτικό και εύκαμπτο υλικό
από ακατέργαστο δέρμα ζώου
και προβειά

Δέρμα

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 
υποδημάτων, καθισμάτων αυτοκινήτων,
ρούχα, τσάντες, βιβλιοδεσίες,
αξεσουάρ μόδας, έπιπλα

Παράγεται σε όλο τον κόσμο

Δημιουργήθηκε μεσω βυρσοδεψίας

17



104

Γαλακτοκομικά

Σύνδεση με άλλες
κάρτες: γάλα / κρέμα

Γιαούρτι

Προέλευση: γάλα (κάρτα
αρ. 70)

Άλλες
χρήσει
ς



97

Λάδι

Σύνδεση με άλλες
κάρτες: ηλίανθος, ψάρι

Λάδι, ελαιόλαδο
κ.λπ.

Προέλευση: φυτικής,
ζωικής προέλευσης,
ψαριών

Άλλες
χρήσει
ς



90

Κυρίως: λαχανικά, βότανα

Σύνδεση με άλλες κάρτες:
πιπεριά τσίλι / πιπέρι /
κύμινο κ.λπ.

Μπαχαρικά

Προέλευση: φυτά (βότανα,
λαχανικά,μερικά από τα πιο
δημοφιλή βότανα είναι
τοθυμάρι, πιπέρι, βασιλικός,
κύμινο)

Άλλες
χρήσεις



Τρόφιμα που παράγονται με
βακτηριακή ζύμωση γάλακτος

Γιαούρτι

Παράγεται από βακτηριακή ζύμωση
γάλακτος. Τα βακτήρια που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
του γιαουρτιού είναι γνωστά ως
καλλιέργειες γιαουρτιού

Φυσικό προβιοτικό, υψηλή
περιεκτικότητα σε ασβέστιο,
καλή επίδραση στα οστά

Δημοφιλές σε όλο τον κόσμο,
μικρή διάρκεια ζωής

104
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97

Υγρές ουσίες αδιάλυτες στο νερό
και διαλυτές σε οργανικούς
διαλύτες, παχύρευστες

Λάδι, ελαιόλαδο κ.λπ.

Μπορεί να συμπιεστεί, να
βελτιωθεί από φυτά ή να ληφθεί
από ζωικά λίπη

Υγιεινές, φυτικές ουσίες,
περιλαμβάνουν ωμέγα3, τα ζωικά  
αυξάνουν τα επίπεδα
χοληστερόλης στο αίμα

Δημοφιλές σε όλο τον κόσμο,
μεγάλη διάρκεια ζωής

79
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90

Το μπαχαρικό είναι σπόρος, φρούτο,
ρίζα, φλοιός ή άλλη φυτική ουσία που
χρησιμοποιείται κυρίως για να
αρωματίζιε ή να δίνει χρώμα στις τροφές

Μπαχαρικά

Διακρίνεται από τα βότανα, τα οποία
είναι τα φύλλα, τα λουλούδια ή τα
στελέχη των φυτών που
χρησιμοποιούνται για αρωματικές
ύλες ή ως γαρνιτούρα

Χρησιμοποιείται στην ιατρική, τις
θρησκευτικές τελετές, τα καλλυντικά ή
την παραγωγή αρωμάτων

Δημοφιλές σε όλο τον κόσμο, μεγάλη
διάρκεια ζωής
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