
Vegetables

Family Colours (1/2)

Fruits

Roots

Herbs - aromatics

Tubers

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

Συντροφικά Φυτά

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



Τα φύλλα μπορούν
να καταναλωθούν σαν
σπανάκι

Η κινόα είναι πλούσια
σε φυτικές ίνες, μέταλλα,
αντιοξειδωτικά και όλα τα 9
απαραίτητα αμινοξέα. Μια
υπερτροφή για το σώμα σας.

Βρώσιμα
Μέρη

Κινόα
Δημητριακό (βρώσιμοι σπόροι)

Στα Λατινικά 

“Chenopodium quinoa” 

Οι σπόροι Τα φύλλα

Άλλες
χρήσεις

46



Φυτεύστε την άνοιξη, αμέσως μετά
τον τελευταίο παγετό.

Διατηρήστε το έδαφος υγρό μέχρι
να φυτρώσουν δενδρύλλια.

 Πολυετή ή μονοετή
ποώδη ανθοφόρα φυτά

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Περιμένετε μέχρι τα φυτά να
ρίξουν τα φύλλα τους.

Προσαρμόζεται στα περισσότερα
εδάφη αλλά προτιμά καλά
στραγγισμένο πηλώδες έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε χώρες με
μεγαλύτερες περιόδους ηλιοφάνειας.

Κινόα
46

48 130118 108



Το ακτινίδιο είναι
γεμάτο με βιταμίνη C και
διαιτητικές ίνες. 
Διατηρεί την καρδιά σας υγιή.

Οι ρίζες & οι βλαστοί μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ηρεμιστικά
και βοηθούν στον καθαρισμό του
ουροποιητικού συστήματος.

Βρώσιμα
Μέρη

Ακτινίδιο
Βρώσιμο φρούτο

Στα λατινικά: “Actinidia deliciosa”

Άλλες
χρήσεις

109

Το φρούτο



Φυτεύστε την άνοιξη, αμέσως μετά
τον τελευταίο παγετό.

Ποτίστε λίγες φορές τη βδομάδα
κατά την περίοδο βλάστησης

Πολυετείς κληματσίδες που
χρειάζονται τόσο αρσενικό όσο και
θηλυκό για να αναπτύξουν σπόρους.

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση ή σε σκιά

Έχει ωριμάσει όταν λυγίζει
εύκολα αλλά μπορεί να ωριμάσει
και σε θερμοκρασία δωματίου.

Ευδοκιμεί σε αμμώδη, πηλώδη
και βαριά εδάφη.
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη 
την Ευρώπη

93

Ακτινίδιο
109

19 153



Τα βατόμουρα είναι γεμάτα με
βιταμίνες & μέταλλα, είναι πλούσια
σε ισχυρά αντιοξειδωτικά που
διατηρούν πολύ υγιή τα κύτταρα.

Η ρίζα και τα φύλλα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν
φαρμακευτικά για να
θεραπεύσουν τη διάρροια,
τον πονόλαιμο και τις πληγές.

Βρώσιμα
Μέρη

Βατόμουρο
Βρώσιμο φρούτο

Στα λατινικά 

“Rubus fruticosus”

Άλλες
χρήσεις

Το φρούτο Νέα φυλλαράκια
& νέοι βλαστοί

53



Φυτέψτε την άνοιξη, αμέσως μετά
τον τελευταίο παγετό.

Ποτίστε λίγες φορές τη βδομάδα
αφού το φυτέψετε αν το
φυτέψατε το καλοκαίρι

Πολυετή φυτά, συνήθως διετείς
«βλαστοί» από πολυετή ρίζα.

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Όταν το μούρο είναι φουσκωτό &
λυγίζει εύκολα όταν συλλέγεται.

Προτιμά καλά στραγγισμένα
αμμώδη ή πηλώδη εδάφη.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη

123

Βατόμουρο
53

116



Τα ροδάκινα είναι πλούσια σε
αντιοξειδωτικά, γεμάτα με
βιταμίνη Α & άλλα μέταλλα.
Βοηθούν στη χώνεψη &
προστατεύουν το δέρμα.

Το φρούτο

Βρώσιμα
Μέρη

Ροδάκινο
Βρώσιμο φρούτο

Στα λατινικά “Prunus persica”

Άλλες
χρήσεις

95

Χυμός,
μαρμελάδες,
αποξειραμένα
φρούτα 



Φυτεύστε το καλοκαίρι

Ποτίστε το λίγες φορές τη
βδομάδα κατά το πρώτο του
καλοκαίρι

Πολυετή φυτά

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Τα ροδάκινα λυγίζουν εύκολα
όταν είναι ώριμα: μπορούν να
ωριμάσουν και σε θερμοκρασία
δωματίου.

Χρειάζεται παχύ χώμα ως και
πηλώδες έδαφος
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλη την
Ευρώπη αλλά είναι ασυνήθιστο
στις σκανδιναβικές χώρες

Ροδάκινο

95

152



Τα φραγκοστάφυλα εμπεριέχουν
μεγάλη ποσότητα βιταμινών C και Κ
& είναι υψηλά σε αντιοξειδωτικά.
Ωφέλιμο για το δέρμα σας & τη
γενική υγεία σας.

Τα φρούτα

Τα φραγκοστάφυλα
χρησιμοποιούνται σε
μάσκες προσώπου για
ένα φρέσκο & απαλό δέρμα.

Βρώσιμα
Μέρη

Βρώσιμο φρούτο

Στα λατινικά: “Ribes rubrum”

Άλλες
χρήσεις

74
Φραγκοστάφυλα



Φυτέψτε το φθινόπωρο.

Συχνό πότισμα μόνο το πρώτο
καλοκαίρι αν έχει πολύ ζέστη.

Πολυετή, φυτεύστε τα μια φορά
και απολαύστε τα για μια ζωή.

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση ή σε μερική σκιά

Φουσκωτό και πλουμιστό.

Σχεδόν όλα τα εδάφη με καλό
αποστράγγισμα.

Πλέον ευδοκιμεί σε όλη την
Ευρώπη

Φραγκοστάφυλα

74

160 130



Τα σταφύλια είναι καλή πηγή
φυτικών ινών, καλίου &
μιας σειράς βιταμινών & άλλων
μετάλλων. Ωφέλιμα για τα μάτια 
και το δέρμα σας.

Τα φρούτα

Χυμός, τζέλι/ μαρμελάδα,
αποξηραμένο, σνακ

Βρώσιμα
Μέρη

Βρώσιμο φρούτο

Στα λατινικά: “Ribes rubrum”

Άλλες
χρήσεις

116

Σταφύλια

Οι σπόροι



Bare-root grape vines, plant in
the early spring.

Τα φρεσκοφυτεμένα χρειάζονται
μέτριο πότισμα.

Πολυετείς κληματαριές.

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Φουσκωτά και πλουμιστά.

Τα σταφύλια προτιμούν όξινα
εδάφη.
Ευδοκιμεί στα περισσότερα μέρη
της Ευρώπης, ειδικές ποικιλίες σε
σκανδιναβικές χώρες

Σταφύλια

116

12315 60 53



Ο αρακάς έχει υψηλά επίπεδα
πρωτεΐνης και Βιταμινών Α, C & Κ,
σιδήρου, φυλλικού οξέος & πολλών
άλλων. Βοηθούν στην ανάπτυξη
μυών.

Όσπριο

Στα λατινικά: "Pisum sativum"

Το στέλεχος που
περιλαμβάνει τα φύλλα,
τους βλαστούς, τα άνθη &
τους μίσχους είναι
βρώσιμος.

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Αρακάς
123

Τα φύλλα Ο μίσχος του
άνθους

Οι βλαστοί



Φυτεύστε την άνοιξη ή στα τέλη
του καλοκαιριού. Ελέγξτε
την ποικιλία σας.

Το νερό είναι απαραίτητο μετά τη
φύτευση ή όταν έχει
ζέστη

Μονοετές φυτό, επομένως
κρατήστε κάποιους σπόρους για
την επόμενη χρονιά.

Η απευθείας ηλιακή έκθεση είναι
ιδανική.

Όταν το μέγεθός του ταιριάζει στις
προτιμήσεις σας αλλά
πριν ωριμάσει.

Αντέχει στα περισσότερα εδάφη
εκτός από βαρύ, πηλώδες
έδαφος.

Ευδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη

Αρακάς

48 91

123

19 77 134 157 53



Τα εσαλότ είναι υψηλά σε
αντιοξειδωτικά, βοηθάνε στην
καταπολέμηση των εποχιακών
αλλεργιών & των μικροβίων,
διατηρούν την καρδιά
& τα κόκκαλα υγιή.

Βολβώδες λαχανικό
Στα Λατινικά 
"Allium cepa aggregatum"

Τσάτνεϊ

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Εσαλότ
137

Τα φύλλα Τα άνθη

Ο μίσχος Οι βολβοί



Μέσα Νοεμβρίου μέχρι μέσα
Μαρτίου.

Ποτίστε κατά την περίοδο
ξηρασίας.

Πολυετή όπως και τα περισσότερα
κρεμμύδια.

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Συλλέξτε σύμφωνα με τις
ανάγκες/προτιμήσεις σας

Πλούσια, ελαφριά, καλά
στραγγισμένα εδάφη.
Ευδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη,
νεοφερμένο στις σκανδιναβικές
χώρες.

Εσαλότ

34

137

100 19



Τα ραπανάκια είναι πλούσια σε
θρεπτικά στοιχεία, μέταλλα
& αντιοξειδωτικά, γεμάτα με
Βιταμίνες Ε, Α, C, Β6 και Κ.
Διατηρούν το σώμα σε καλή
κατάσταση λειτουργίας.

Ριζικό λαχανικό

Στα Λατινικά

"Raphanus sativus"

Πίκλες

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Ραπανάκι
158

Τα φύλλα Οι σπόροι

Η ρίζα



Άνοιξη ή φθινόπωρο.

Δεν χρειάζεται πολύ νερό.

Μονοετές ή διετές.

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση, κάποια είναι εντάξει σε
μερική σκιά.

Όταν οι ρίζες είναι περίπου 3 εκ.
σε διάμετρο στην
επιφάνεια του εδάφους.

Γόνιμο που διατηρεί την υγρασία
έδαφος.

Ευδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη.

Ραπανάκι

41

158

100 134



Το πράσο είναι καλή πηγή
βιταμινών Α, C και Κ, μετάλλων
όπως σίδηρο & μαγγάνιο. 
Διατηρεί τα μάτια και τα κόκκαλά σε
εξαιρετική κατάσταση.

Βολβώδες λαχανικό
Στα Λατινικά
"Allium porrum"

Κονφί ή Τσάτνεϊ

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Πράσο
151

Τα φύλλα Οι βολβοί



Κατά το ψυχρό κλίμα στις αρχές
της άνοιξης και το φθινόπωρο.

Δε χρειάζεται πολύ νερό.

Πολυετές, αν και συχνά
θεωρείται εσφαλμένα διετές.

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Μόλις το λευκό κλωνάρι ή το
στέλεχος είναι τουλάχιστον 7
εκ. σε μήκος.

Προτιμά όξινο αλλά αντέχει και σε
ελάχιστα αλκαλικό εδάφος.

Ευδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη.

Πράσο

137

151

492 19



Το σκόρδο είναι πλούσιο σε
βιταμίνες C & B6 & σε
μαγγάνιο, προστατεύει το σώμα
από μικροβιακές λοιμώξεις και
κρυώματα & κάνει καλό στην
καρδιά.

Βολβώδες λαχανικό

Στα Λατινικά

 "Allium sativum"

Το σκόρδο ανακουφίζει το
δέρμα με φαγούρα,
θεραπεύει τους μύκητες,
είναι ένα φυσικό
αντιμυκητιακό & απωθεί τα
κουνούπια.

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Σκόρδο
130

Τα φύλλα Οι βολβοίΤα άνθη



Συνήθως, το σκόρδο φυτεύεται το
φθινόπωρο.

Συχνό πότισμα, εκτός αν ρίχνετε
συχνά λίπασμα.

Πολυετές

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Προτού όλα τα φύλλα γίνουν
καφέ.

Ελαφρύ, καλά στραγγισμένο
έδαφος.

Ευδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη.

Σκόρδο

118

130

128 89



Τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι
χαμηλά σε θερμίδες αλλά υψηλά
σε πολλά θρεπτικά στοιχεία,
κυρίως φυτικές ίνες, βιταμίνη Κ &
C. Είναι η υπερτροφή του κρύου
καιρού.

Λαχανικό
στα Λατινικά "Brassica 
oleracea var. gemmifera"

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Λαχανάκια Βρυξελλών
144

Ο μίσχος Ο οφθαλμός



Αρχές άνοιξης ή μέσα με τέλη
καλοκαιριού.

Συχνό πότισμα, εκτός αν ρίχνετε
συχνά λίπασμα.

Διετή φυτά

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Όταν οι βλαστοί είναι περίπου 3
εκ. σε διάμετρο.

Ελαφρύ, καλά στραγγισμένο
έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει στα
περισσότερα μέρη της Ευρώπης.

Λαχανάκια Βρυξελλών

144

4191100 19 133



Ο βασιλικός είναι εξαιρετική πηγή
βιταμίνης Κ, μαγγανίου,
σίδηρου, βιταμίνης Α και βιταμίνης
C, ασβεστίου και
λιπαρών οξέων ομέγα-3.

Εκχυλίζεται για τη
δημιουργία αιθέριου ελαίου
που χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία κοψιμάτων,
πληγών και δερματικών
μολύνσεων.

Βότανο

Στα Λατινικά

"Ocimum basilicum"

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Βασιλικός

Τα φύλλα Το μπουμπούκι
του άνθους

60



161

Μεταμόσχευση φιντανιού στις
αρχές τις άνοιξης.

Ποτίστε σε βάθος μια φορά τη
βδομάδα. Σε εσωτερικό χώρο,
ποτίζετε καθημερινά.

Μονοετές βότανο

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Όταν υπάρχουν αρκετά μεγάλα
φύλλα.

Ελαφρύ, πλούσιο, καλά
στραγγισμένο έδαφος.

Ευδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη.

Βασιλικός

60

157



Το φρέσκο βότανο εστραγκόν
περιέχει υψηλή αντιοξειδωτική αξία
με ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά,
χωρίς πολλές θερμίδες και
υδατάνθρακες. Εξαιρετικό για τη
γενική σας υγεία. 

Εκχυλίζεται για τη
δημιουργία αιθέριου ελαίου
που χρησιμοποιείται για την
αναπνοή, την κοιλία, τους
μύες, τις αρθρώσεις, το
λαιμό και για χαλάρωση.

Βότανο
Στα Λατινικά

 "Artemisia dracunculus"

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Εστραγκόν

Τα φύλλα

81



Φυτέψτε σε εσωτερικό χώρο πριν
τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό
της άνοιξης.

Ποτίστε ακολουθώντας μόνο τη
μεταμόσχευση φιντανιού.

Πολυετές βότανο

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Όταν υπάρχουν αρκετά φύλλα.

Αντέχει σε όλα τα είδη εδάφους.

Ευδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη.

Εστραγκόν

81

157



Το κάρδαμο είναι πλούσιο σε
βιταμίνες A, B6, C,E, K,  όπως και σε
φυλλικό οξύ, ασβέστιο, σίδηρο,
κάλιο και ιώδιο. Ωφέλιμο για τα
μάτια & το δέρμα σας.

Έλαιο καρδάμου

Βότανο

Στα Λατινικά

 "Nasturtium officinale"

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Κάρδαμο

Τα φύλλα

102



Φυτέψτε σε εσωτερικό χώρο πριν
τον τελευταίο αναμενόμενο παγετό
της άνοιξης.

Κρατήστε το νωπό με συχνό
πότισμα ή πολύ λίπασμα.

Πολυετές βότανο

Φυτέψτε στη σκιά ή σε
απευθείας ηλιακή έκθεση

Όταν τα δενδρύλλια είναι τριών
εβδομάδων.

Υγρό / νωπό έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει στα
περισσότερα μέρη της Ευρώπης.

Κάρδαμο

102

60



Οι φακές είναι πλούσιες σε
βιταμίνες Β, σίδηρο, μαγνήσιο,
κάλιο και ψευδάργυρο. Μια από τις
καλύτερες πηγές φυτικών
πρωτεϊνών και φυτικών ινών.

Όσπρια 

Στα Λατινικά "Lens culinaris"

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Φακές

Οι σπόροι

67



Φυτέψτε σε εσωτερικό χώρο πριν τον
τελευταίο αναμενόμενο
παγετό της άνοιξης.

Διατηρήστε κανονική υγρασία
αλλά σταματήστε να ποτίζετε
όταν οι καρποί ξεκινούν να
ξεραίνονται.

Μονοετή όσπρια

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

110 μέρες μετά τη σπορά.

Προτιμά αραιό, πλούσιο, καλά
στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε πολλά
μέρη της Ευρώπης.

Φακές

67

26 134



Τα ρεβίθια είναι πλούσια σε
πρωτεΐνη, διαιτητικές ίνες,
φυλλικό οξύ & μέταλλα, όπως ο
σίδηρος & ο φώσφορος. 
Βοηθάνε στη χώνεψη.

Όσπρια

Στα Λατινικά "Cicer arietinum"

Ρεβυθόσκονη/ αλεύρι

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Ρεβίθια

Οι σπόροι

32

Οι φρέσκοι
πράσινοι καρποί



Φυτέψτε σε εσωτερικό χώρο 2-3
βδομάδες πριν τον τελευταίο
αναμενόμενο παγετό της άνοιξης.

Ποτίστε μια φορά τη βδομάδα σε
ψυχρές περιοχές, διατηρήστε νωπό
το έδαφος σε ξηρές περιοχές.

Τα άγρια ρεβίθια είναι κυρίως
πολυετή, αλλά κάποιες
ποικιλίες ρεβιθιών είναι
μονοετείς.

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

100 μέρες μετά την ημερομηνία
σποράς.

Προτιμά αραιό, πλούσιο, καλά
στραγγισμένο έδαφος.

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε
πολλά μέρη της Ευρώπης.

Ρεβίθια
32

9119 100



Οι λιναρόσποροι είναι πλούσιοι
σε ομέγα-3 λιπαρά οξέα, λιγνάνη
και φυτικές ίνες. Χτίζουν μύες &
διατηρούν δυνατά τα κόκκαλα.

Σπόροι
Στα Λατινικά 
"Linum usitatissimum"

Ως έλαιο λιναρόσπορου,
χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα
διατροφής & ως συστατικό
προστασίας του ξύλου. Οι ίνες του
λιναριού χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία χαρτιού & λινού.

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Λιναρόσπορος/ Λινάρι

Οι σπόροι

88



Αρχές άνοιξης, τέλη καλοκαιριού/
αρχές φθινοπώρου σε εύκρατες
ζώνες.

Διατηρήστε το έδαφος υγρό κατά
την περίοδο ανάπτυξης.

Μονοετές φυτό

Φυτέψτε σε απευθείας ηλιακή
έκθεση

Όταν περίπου το 90% των σπόρων
έχουν σκουρύνει ή χρυσίσει.

Φυτέψτε σε μέτριο προς αμμώδη
καλά στραγγισμένα εδάφη.
Μπορεί να ευδοκιμήσει σε
κάποια μέρη της Ευρώπης.

Λιναρόσπορος/ Λινάρι
88

26 19



Το δέρμα της αγελάδας
ή βακέτα
χρησιμοποιείται για
χαλιά ή έπιπλα. Το γάλα
μετατρέπεται σε τυρί.

Aγελάδα

Βρώσιμα
Μέρη Το κρέας Το γάλα

Άλλες
χρήσεις

Η βοδινή πρωτεΐνη & το γάλα τις
αγελάδας μπορούν να ενισχύσουν
τη διατήρηση των μυών και την
ανάπτυξή τους. Καταναλώστε
λιγότερο /περισσότερο ανάλογα με
τις διατροφικές σας επιλογές/
ανάγκες.

11

Η αγελάδα είναι θηλυκό

βοοειδές, το αρσενικό

ονομάζεται Ταύρος



Οι οργανικές αγελάδες ελευθέρας
βοσκής καταναλώνουν πολύ
χορτάρι & υγιεινά σιτηρά, βόσκουν
σε πράσινα λιβάδια κατά το
μεγαλύτερο μέρος του έτους. Στις
ΣΕΔΖ, οι αγελάδες είναι σε κλουβιά
για όλη τους τη ζωή.

Βοοειδές
Είδος :  Βους
Βασίλειο :  Ζωικό 
Οικογένεια:  Βοοειδή

Aγελάδα

18 – 22 χρόνια.

Οι περιπλανώμενες αγελάδες που βοσκάνε σε μεγάλες
χορτολιβαδικές εκτάσεις όπως σε κάποιες
Αφρικανικές χώρες με έρημο, μπορούν να μειώσουν
το Διοξείδιο του άνθρακα και να επαναφέρουν τις
ιδιότητες και τη γονιμότητα του εδάφους. Οι φάρμες
ΣΕΔΖ είναι οικολογική και υγειονομική καταστροφή.

Οι ήμερες αγελάδες εισάχθηκαν
στην Ευρώπη κατά τη Νεολιθική
εποχή.

11

15 107 140



4

Οι πάπιες βοηθούν στον
κήπο κυνηγώντας
γυμνοσάλιαγκες,
σαλιγκάρια, έντομα και άλλα
παράσιτα.

Πάπια

Βρώσιμα
Μέρη Το κρέας Τα αυγά

Άλλες
χρήσεις

Το κρέας της πάπιας είναι καλή
πηγή σεληνίου και ψευδαργύρου
& εμπεριέχει υψηλά ποσοστά
σιδήρου.

Το συκώτι



Οι οικόσιτες πάπιες τρώνε τα
παράσιτα του κήπου, τις φλούδες
λαχανικών, χορτάρι, ζιζάνια,
φύλλα, φύκη.

Οικογένεια :  Νησσίδες
Βασίλειο :  Ζωικό
Κατηγορία :  Πτηνά

Πάπια

Αν δεν σφαχθούν: 5 – 10 χρόνια.

Εκτός από την ρύθμιση των εντόμων
και των ζιζανίων, τα πόδια τους που
έχουν σχήμα κουπιού οξυγονώνουν 
το νερό & τα κόπρανά τους
γονιμοποιούν το έδαφος.

Οι πάπιες μεγαλώνουν σε
οποιοδήποτε κλίμα.

Χρειάζεται στεγαστήριο παπιών σε
περίπτωση θηρευτών.

4
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Τα λαχανικά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως
αρτύματα. Μπορείτε να
τσιμπολογήσετε
αποξηραμένα φρούτα.

Αποξηραμένα
φρούτα & 
λαχανικά

18

Άλλες
χρήσεις

5 48 49 71
91 130

Τα φρούτα & λαχανικά όταν
αποξηραίνονται ή όταν
αφυδατώνονται χάνουν κάποια από
τη διατροφική τους αξία όπως τη Βιτ.
C & τη Β-καροτίνη ωστόσο διατηρούν
τα περισσότερά τους μέταλλα.

19
120



Αποξηραμένα φρούτα για
τσιμπολόγημα & καρύκευση. Η
αφυδάτωση είναι μια από τις
αρχαιότερες μεθόδους συντήρησης
τροφών, από τις προϊστορικές εποχές.

Αποξηραμένα φρούτα & λαχανικά

Τα φρούτα και λαχανικά μπορούν να
αποξηραθούν στον ήλιο, στο φούρνο ή
σε έναν ξηραντήρα τροφίμων
χρησιμοποιώντας το σωστό συνδυασμό 
ζεστών θερμοκρασιών, χαμηλής
υγρασίας και κυκλοφορίας αέρα.

Εξασφάλιση προμήθειας
τροφίμων το χειμώνα. Πρόληψη
της σπατάλης τροφίμων.

Τα αποξηραμένα φρούτα μπορούν
να διατηρηθούν για 12 μήνες ενώ τα
λαχανικά μπορούν να διατηρηθούν
για 6 μέχρι 12 μήνες. Καταναλώστε
όσα κρίνετε απαραίτητο.

18



25

2 16 53 81 103
107 109 118

Το νερό έγχυσης είναι ωφέλιμο
στην ενυδάτωση & στην προστασία του
ανοσοποιητικού. Τα φρέσκα φρούτα,
βότανα & οι αρωματικές ρίζες
αφομοιώνουν στο νερό τα θρεπτικά τους
συστατικά. Τα αποξηραμένα παρέχουν τις
εναπομείναντες βιταμίνες & μέταλλα.

Τα φρούτα που
χρησιμοποιούνται στο
νερό έκχυσης μπορούν
να ταϊστούν στις κότες &
στις πάπιες. Τα υπόλοιπα
μπορούν να γίνουν
λίπασμα.

Αφέψημα

Άλλες
χρήσεις

128
134 135

2 81
108 118 128

135 154

16 53 103
109

134
107

154



Το αφέψημα είναι ποτό. Για
χιλιάδες χρόνια, τα βοτανικά
αφεψήματα καταναλώνονται για
φαρμακευτικούς σκοπούς.

Αφέψημα

Νερό έγχυσης: κόψτε, ξεφλουδίστε αν είναι
απαραίτητο & μουλιάστε τα φρούτα ή τα
βότανα της αρεσκείας σας σε πόσιμο νερό.
Αφήστε το να μουλιάσει για τουλάχιστον 3
ώρες. Η έγχυση μπορεί να γίνει και σε λάδι
ή αλκοόλ, κρατώντας τα συστατικά
εγκλωβισμένα στο διαλύτη για αρκετό
καιρό.

Αξιοποιεί στο έπακρο τη χρήση
φρέσκων βρώσιμων προϊόντων.

Το νερό έγχυσης μπορεί να
καταναλωθεί σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας. Το αφέψημα από
αποξηραμένα φύλλα βοτάνων ή 
ριζών πρέπει να προσαρμόζεται
στις διατροφικές σας ανάγκες.

25



39

147

Το Ψωμί σίκαλης είναι χαμηλό σε
γλουτένη, πλούσιο σε φυτικές ίνες
και Βιταμίνη Β και είναι γεμάτο
ενέργεια.

Σε περίπτωση που
περισσέψει, μπορείτε να
το ταΐσετε σε
κότες και πάπιες.

Ψωμί σίκαλης

Άλλες
χρήσεις 4 33



Ως σάντουιτς ή συνοδεύοντας κύρια
γεύματα, το ψωμί σίκαλης ταιριάζει
πολύ με τυρί και καπνιστό σολομό. Τα
σιτηρά φαίνεται να προήλθαν από
την Ασία.

Ψωμί σίκαλης

Σε γενικές γραμμές: Βήμα 1: Προετοιμασία της
ζύμης. Βήμα 2: Αφήνετε τη ζύμη να φουσκώσει.
Βήμα 3: Ζυμώστε για λίγο μέχρι να εξαφανίσετε
οποιαδήποτε μπουρμπουλήθρα, και αφήστε το
ξανά να φουσκώσει για ακόμα 1-1.5 ώρες. Βήμα
4: ψήστε για 30 λεπτά μέχρι να είναι έτοιμο.

Η σίκαλη, όπως και όλα τα σιτηρά, συχνά
χρειάζεται εντατική χρήση γης. Οι αγρότες
πρέπει να προτιμούν διαφοροποιημένους
σπόρους.

Δεν είναι βλαβερό να
καταναλώνεται καθημερινά αλλά
είναι πάντα προτιμότερο να
υπάρχει ποικιλία τροφίμων.
Διατηρείται για 5 έως 7 μέρες.

39

931 23 155


