
Λαχανικά

Χρώματα Κατηγοριών (1/2)

Φρούτα

Ρίζες

Βότανα - αρωματικά

Βολβοί





Χρώματα κατηγοριών (2/2)

Σπόροι

Δημητριακά

Ζωικά προϊόντα

Ελαφρώς μεταποιημένα
προϊόντα

Λουλούδια





Έκθεση στον ήλιο

Πότισμα

Σπορά

Συγκομιδή

Είδος εδάφους

Συντροφικά φυτά

Αριθμός κάρτας και
κατηγορία

Πλευρά παραγωγής φυτών

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





Τροφική Πυραμίδα
CINDY

Πατάτες

Φρούτα & Λαχανικά

Γαλακτομικά & Κρέας

Γλυκά & Λάδι

Σιτηρά





Το κρέας

Το γάλα

Βρώσιμα προϊόντα ζώου

Τα αυγά

Τροφική ομάδα
και θρεπτικά
συστατικά





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

Όνομα 
ζωικού
προϊόντος

Βρώσιμα
Μέρη Το κρέας Το γάλα

Άλλες
χρήσεις

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

1





Απαραίτητες τροφές/πηγές 

Γενικές πληροφορίες
(είδος, οικογένεια, κτλ.)

Όνομα ζωικού προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Χρησιμότητα, θέση στο
οικοσύστημα, αλλά και
οικολογικά μειονεκτήματα

Προέλευση, κλίμα εάν
χρειάζεται

Περιβάλλον παραγωγής 

1
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Το παιχνίδι Τράπουλα 
LivingSTEM είναι ένα από τα εκπαιδευτικά
εργαλεία του έργου Erasmus + LivingSTEM. 

Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας:
https://www.livingstem.eu 

Αποποίηση ευθύνης
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.





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

Άλλα υποπροϊόντα,
ενδεχόμενη σύνδεση
με άλλη κάρτα 

Όνομα ελαφρώς
μεταποιημένου
προϊόντος

Προέλευση (προσθέστε
τον αριθμό κάρτας εάν
υπάρχει)

Άλλες
χρήσεις

1





Γενικές πληροφορίες για το
προϊόν (είδος τροφής,
προέλευση)

Όνομα προϊόντος

Διαδικασία παραγωγής

Χρησιμότητα, θέση στο
οικοσύστημα, αλλά και
οικολογικά μειονεκτήματα

Πληροφορίες συνήθους
κατανάλωσης: μέση
ποσότητα, διάρκεια
κατανάλωσης κλπ.

33 6
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113

Βρώσιμα
Μέρη

Μπανάνα
Μακρύ βρώσιμο φρούτο
Λατινική ονομασία  "Musa" 

Το φρούτο αφού
ξεφλουδιστεί

Κλωστή
Κρασί και μπύρα
με γεύση μπανάνα

Άλλες
χρήσεις

Βιταμίνη Β6, βιταμίνη C, μαγνήσιο και φυτικές
ίνες. Βοηθά στη μείωση του πρηξίματος, στην
προστασία από την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2,
στην απώλεια βάρους, στην ενίσχυση του
νευρικού συστήματος, στην παραγωγή λευκών
αιμοσφαιρίων.



Καλλιεργείται την άνοιξη και το
καλοκαίρι

4-6 ίντσες νερού κάθε βδομάδα

Χρειάζονται από 9-12 μήνες
για τη συγκομιδή της
μπανάνας από τη σπορά

Μπανάνα

Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Το μέγεθος δεν είναι καλή ένδειξη.
75-80 μετά την παραγωγή ανθέων

Πλούσιο και καλα στραγγιζόμενο
έδαφος
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη
την Ευρώπη 

75 152

113



36

Βρώσιμα
Μέρη

Σπόροι τσία
Βρώσιμοι σπόροι - Λατινική
ονομασία Salvia Hispanica

Οι σπόροι

Άλλες
χρήσεις

Βιταμίνη Β, θειαμίνη, νιασίνη,
ριβοφλαβίνη, φολικό οξύ, πρωτεΐνες,
μαγνήσιο, φώσφορο. Ωμέγα -3s.
Υψηλή περιεκτικότητα σε
αντιοξειδωτικά.

Στο ψωμί



Καλλιεργούνται την άνοιξη 

Διατηρούνται μέτρια υγροί,
πότισμα κάθε μέρα

Χρειάζονται 3-14 ημέρες
για να αναπτυχθούν.

Σπόροι τσία

Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Πριν γίνουν πολύ καφετί

Καλά στραγγιζόμενο έδαφος

Καλλιεργούνται νοτιοδυτικά στις
ΗΠΑ

36
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120

Βρώσιμα
Μέρη

Καυτερή πιπεριά

Ο καρπός

Άλλες
χρήσεις

Βιταμίνη C, B6, K, Κάλιο, Χαλκός,
Βιταμίνη Α.
Το σιναπικό οξύ ως αντιοξειδωτικό
και το φερουλικό οξύ κατά των
χρόνιων παθήσεων. 

Είδος φυτού του γένους
Capsicum Annuum

Ως μπαχαρικό σε
διάφορα φαγητά.
Σε διάφορα ποτά. 



Τέλη χειμώνα (εσωτερικά) - τέλη
άνοιξης (εξωτερικά)

Στην αρχή διατηρείται υγρή και
έπειτα καλλιεργείται σε καλά
στραγγιζόμενο έδαφος

Χρειάζεται από 60-150
ημέρες. Για να είναι πιο
γλυκιά 60-90 ημέρες. 

Καυτερή πιπεριά

Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Πριν τον πρώτο παγετό

Γόνιμο, υγρό και καλά στραγγιζόμενο
έδαφος
Σε οποιοδήποτε ζεστό και ξηρό
κλίμα

 

120
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134

Βρώσιμα
Μέρη

Αγγούρι

Άλλες
χρήσεις

Φρούτο που θεωρείται
λαχανικό "Cucumis sativus"

Ο καρπός

Τα αγγούρια περιέχουν βιταμίνες
B6, C, K, νιασίνη, θειαμίνη, φολικό
οξύ, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο,
μαγγάνιο, φώσφορο, κάλιο, νάτριο,
ψευδάργυρος. 

Αντιμετωπίζει το
πρήξιμο στα μάτια



Όταν ζεσταθεί το έδαφος (τέλη
άνοιξης ή αρχές καλοκαιριού)

Μία ίντσα νερού κάθε βδομάδα

Αγγούρι

Πλήρης έκθεση στον ήλιο για
τουλάχιστον 6 ώρες κάθε μέρα

Όταν το μέγεθος και το χρώμα
ταιριάζουν με την ποικιλία του

Καλά στραγγιζόμενο, αργιλώδες,
γόνιμο με 5.5-7.0 pH
Μπορεί να καλλιεργηθεί όπου υπάρχει
φως του ήλιου σε εύφορο έδαφος

 121

134

Εξαρτάται από την ποικιλία, τις
καιρικές συνθήκες, τα θρεπτικά
συστατικά κλπ., συνήθως 55-70 ημέρες
μετά τη βλάστηση. 

9148118 15899



71

Βρώσιμα
Μέρη

Πράσινα φασόλια

Άλλες
χρήσεις

Ποώδες ετήσιο φυτό -
Λατινική ονομασία Phaseolus
Vulgaris

Ξηροί καρποί

Βιταμίνη A, B6, C, K, φολικό οξύ,
νιασίνη, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη,
ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο,
μαγγάνιο, φώσφορος, κάλιο,
ψευδάργυρος, φθόριο.

Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στις
σούπες, τα σάντουιτς και τις
σαλάτες.

Άγουροι καρποί



Από Απρίλιο - Αύγουστο

Το έδαφος πρέπει να είναι πάντα
υγρό (1 ίντσα κάθε βδομάδα)

Πράσινα φασόλια 

Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Σε φυσιολογική ωριμότητα (55
ημέρες μετά τη φύτευση την
άνοιξη)

Αρκετά πλούσιο 6.0-6.2pH

Μπορεί να καλλιεργηθεί παντού

 

71

Ο τόπος προέλευσης είναι το
Περού και η Κεντρική Αμερική

71

120



8

Βρώσιμα
Μέρη

Φράπα

Άλλες
χρήσεις

Η φράπα μεγαλώνει σε δέντρα -
Λατινική ονομασία "Citrus
Maxima" 

Ο καρπός

Βιταμίνη C, B6, θειαμίνη, νιασίνη,
σίδηρος, μαγνήσιο, μαγγάνιο, φωσφόρος,
κάλιο, νάτριο, ψευδάργυρος.
Βοηθά επίσης στη ρύθμιση της
αρτηριακής πίεσης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
χυμό ή στη σαλάτα.



Από Δεκέμβριο - Φεβρουάριο

Πότισμα μία φορά την εβδομάδα,
πρέπει να είναι συνεπές και βαθύ.

Φράπα

Πλήρης ή μερική έκθεση στον ήλιο

Τέλη φθινοπώρου

Από αδρομερή άμμο ως βαρύ
αργιλώδες έδαφος

Αναπτύσσεται καλύτερα σε
μεσογειακά και θερμότερα κλίματα

 

Το μεγαλύτερο εσπεριδοειδές
της οικογένειας Rutaceae

8

62



15

Βρώσιμα
Μέρη

Ρίγανη

Άλλες
χρήσεις

Ανθοφόρο φυτό της οικογένειας
της μέντας - Λατινική ονομασία
"Origanum vulgare"

Τα φύλλα
(αποξηραμένα ως
μυρωδικό ή φρέσκα)

Φρέσκια ως αντιβακτηριακός
παράγοντας και πηγή ινών,
βιταμίνη Κ, μαγγάνιο, σίδηρο,
βιταμίνη Ε, τρυπτοφάνη και
ασβέστιο.

Ριγανέλαιο



Η φύτευση γίνεται σε εξωτερικό
χώρο 6 βδομάδες πριν το παγετό

Το νερό χρειάζεται μόνο όταν το
έδαφος είναι στεγνό στην αφή

Ρίγανη

Πλήρης ή μερική έκθεση στον ήλιο

Ιούνιο (ή πιο πριν)

Ελαφρύ, καλά στραγγιζόμενο

Αναπτύσσεται καλύτερα σε
μεσογειακά και θερμότερα κλίματα

 

Έχει καλύτερη γεύση πριν
ανθίσει στα τέλη της άνοιξης. 

15
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141

Βρώσιμα
Μέρη

Μάνγκο

Άλλες
χρήσεις

Πυρηνόκαρπο φρούτο -
Λατινική ονομασία "Mangifera
indica"

Ο καρπός

Το φρέσκο μάνγκο περιέχει μια ποικιλία
θρεπτικών συστατικών, αλλά μόνο η
βιταμίνη C και το φολικό οξύ έχουν
σημαντικές ποσότητες ημερήσιας αξίας
44% και 11%, αντίστοιχα.

Το μάνγκο χρησιμοποιείται ευρέως
στην κουζίνα και για την παρασκευή
χυμών, smoothies,
παγωτού κ.α.



Μέσα φθινοπώρου ή αρχές
άνοιξης

Τακτικό πότισμα χωρίς όμως να
λασπώσει το έδαφος.

Μάνγκο

Πλήρης έκθεση στο φως του ήλιου

Τέλη άνοιξης μέχρι μέσα
φθινοπώρου

Πλούσιο, καλα στραγγιζόμενο έδαφος

Αναπτύσσεται καλύτερα σε τροπικά
και θερμότερα υποτροπικά κλίματα

 

Το μάνγκο χρειάζεται τρεις με
πέντε μήνες να ωριμάσει
αφότου έχει ανθίσει το δέντρο.

141

28



148

Βρώσιμα
Μέρη

Φρούτο του πάθους

Άλλες
χρήσεις

Αναρριχώμενο φυτό - Λατινική
ονομασία "Passiflora edulis" 

Ο καρπός

Το φρούτο του πάθους περιέχει
βιταμίνη C, φυτικές ίνες,
βιταμίνες Β ριβοφλαβίνη και
νιασίνη, σίδηρο και φώσφορο.

Χρησιμοποιείται κυρίως για το
χυμό του, για την παρασκευή
επιδορπίων, παγωτού, κοκτέιλ.



Μέσα άνοιξης και μέσα καλοκαιριού

Αρκετό πότισμα μερικές φορές την
εβδομάδα, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες και το κλίμα.

Φρούτο του πάθους

Πλήρης έκθεση στον ήλιο εκτός από τις
περιοχές με υψηλή θερμοκρασία οπού
συστήνεται μερική σκιά.

Τα φρούτα ωριμάζουν σε
διαφορετικές περιόδους του έτους
ανάλογα με τη ζώνη φύτευσης

Πλούσιο σε οργανική ύλη, καλά
στραγγιζόμενο
Αναπτύσσεται καλύτερα σε
υποτροπικά και ευκρατή κλίματα.

 

Χρειάζονται 18 μήνες έως
δύο χρόνια για να ανθίσει και
να καρποφορήσει.

148
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127

Βρώσιμα
Μέρη

Μανταρίνι

Άλλες
χρήσεις

Μικρό εσπεριδοειδές που
μοιάζει με πορτοκάλι - Λατινική
ονομασία "Citrus reticulata"

Ο καρπός

Περιέχει βιταμίνες Α, Β και υψηλό
επίπεδο βιταμίνης C, ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό που εξουδετερώνει
τις ελεύθερες ρίζες, αποτρέπει
λοιμώξεις, κράμπες και έμετο.

Χρησιμοποιείται κυρίως για το χυμό
του. Η φλούδα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μπαχαρικό στο
μαγείρεμα, τη ζαχαροπλαστική ή τα
ποτό.



Χειμώνας

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού  4 με
6 ίντσες νερού ανά μήνα.
Κατά τη διάρκεια ξηρού χειμώνα,
πότισμα κάθε 7 έως 10 ημέρες.

Μανταρίνι

Πλήρης ή μερική έκθεση στον ήλιο

Τέλη φθινοπώρου και αρχές
χειμώνα

Αμμώδες, καλα στραγγιζόμενο
έδαφος με ουδέτερο pH 
Αναπτύσσεται καλύτερα σε
υποτροπικό κλίμα 

 

Μπορεί να χρειαστεί τέσσερα
έως επτά χρόνια για να ανθίσει
και να καρποφορήσει.

127
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Βρώσιμα
Μέρη

99

Τροπαίολο

Άλλες
χρήσεις

Ετήσιο και πολυετές ποώδες
ανθοφόρο φυτό - Λατινική
ονομασία "Tropaeolum" 

Το άνθος

Περιέχει υψηλά επίπεδα βιταμίνης C.
Έχει την ικανότητα να βελτιώνει το
ανοσοποιητικό σύστημα, να
αντιμετωπίζει πονόλαιμο, βήχα και
κρυολογήματα, καθώς και βακτηριακές
και μυκητιασικές λοιμώξεις.

Για γαρνιτούρα
Εντομοαπωθητικό
Λίπασμα



Πέντε με έξι βδομάδες πριν το
τελευταίο παγετό της άνοιξης

Πότισμα μια ή δύο φορές την
εβδομάδα

Τροπαίολο

Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Μάιο με Σεπτέμβριο

Ελαφρώς υγρό, καλά στραγγιζόμενο
έδαφος 
Αναπτύσσεται καλύτερα σε
μεσογειακά και ευκρατή κλίματα 

 

Χρειάζεται 35 έως 52 ημέρες
για να ανθίσει.

99
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Βρώσιμα
Μέρη

Αγκινάρα της Ιερουσαλήμ

Άλλες
χρήσεις

Ονομάζεται επίσης κολοκάσι ή
εδώδιμος - Λατινική ονομασία
"Helianthus tuberosus" 

Είναι πλούσιο σε σίδηρο που
δίνει ενέργεια, μαζί με κάλιο
και βιταμίνη Β1, που
υποστηρίζουν τους μυς και τα
νεύρα.

Χρησιμοποιείται στην
παρασκευή τουρσιών  και
παρασκευασμάτων διατροφής.

78

Οι βολβοί



Δύο με τρεις βδομάδες πριν το
τελευταίο παγετό της άνοιξης 

Κανονικό πότισμα αλλά μπορεί να
για μεγάλες περιόδους ξηρασίας
μόλις σταθεροποιηθεί

Αγκινάρα της Ιερουσαλήμ

Πλήρης ή μερική έκθεση στον ήλιο 

Περίπου τέλη φθινοπώρου και
μέσα χειμώνα

Ασυμπαγές και γόνιμο έδαφος

Αναπτύσσεται καλύτερα σε ψυχρό
κλίμα.

 

Χρειάζεται δύο με τρεις
βδομάδες για να αναπτυχθεί.

134 86
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Βρώσιμα
Μέρη

Λαχανίδα

Άλλες
χρήσεις

Ανήκει στην κατηγορία του
λάχανου - Λατινική ονομασία
"Brassica oleracea" 

Τα φύλλα

Είναι μια πλούσια πηγή βιταμίνης Α, βιταμίνης
C, βιταμίνης Β6, φολικού οξέος και μαγγανίου.
Βοηθά επίσης στη μείωση της χοληστερόλης,
στην πρόληψη του καρκίνου και στην απώλεια
βάρους καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα
νερού και λίγες θερμίδες.

Χρησιμοποιείται σε σαλάτες,
σούπες, smoothies, noodles και
πέστο.

64



Η σπορά ξεκινά σε εσωτερικό χώρο περίπου έξι
βδομάδες πριν τον τελευταίο παγετό

Καλό πότισμα για διαρκή ανάπτυξη και
για να μην γίνουν τα φύλλα  πολύ
σκληρά

Πλήρης ή μερική έκθεση στον ήλιο 

Σε περιοχές με δροσερό καλοκαίρι από το
καλοκαίρι έως τις αρχές του φθινοπώρου.
Σε περιοχές με ζεστό καλοκαίρι το φθινόπωρο ή
τον χειμώνα. Σε περιοχές με ήπιο χειμώνα.

Πλούσιο και καλά στραγγιζόμενο
έδαφος.
Αναπτύσσεται καλύτερα σε ψυχρό
κλίμα.

 

Χρειάζεται 55 έως 75 ημέρες για
να αναπτυχθεί

91

Λαχανίδα
64

100 26 49 140



Βρώσιμα
Μέρη

Θρούμπι

Άλλες
χρήσεις

“Satureja montana” Πολυετές
“Satureja hortensis” Ετήσιο

Τα φύλλα

Βοηθά στη διάλυση των αερίων
του στομάχου, αλλά έχει και
αντιδιαρροϊκή, αντισπασμωδική
και αντιβακτηριακή δράση.

Τα ποώδη μέρη των βλαστών και
των φύλλων αυτού του είδους
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
τροφίμων και φαρμακευτικών
προϊόντων.

92

Οι βλαστοί



Την άνοιξη περίπου πριν τον
τελευταίο παγετό.

Απαιτεί τακτικό πότισμα μέχρι να
σταθεροποιηθεί και έπειτα μπορεί
να μείνει χωρίς νερό.

Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Περιμένετε μέχρι το θρούμπι να φτάσει
τις 6 ίντσες σε ύψος.

Καλά στραγγιζόμενο έδαφος.

Αναπτύσσεται καλύτερα σε
μεσογειακό κλίμα. 

 

Χρειάζεται 7 με 14 μέρες για
να αναπτυχθεί.

49

Θρούμπι

154 135 110

92



Βρώσιμα
Μέρη

Σαφράν

Άλλες
χρήσεις

Είδος ανθοφόρου φυτού του
γένους Crocus που ανήκει στην
οικογένεια Iridaceae - Λατινική
ονομασία "Crocus sativus"

Το άνθος

Είναι ένα ισχυρό μπαχαρικό με υψηλή
περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.
Ευεργετικό για την υγεία, καθώς
συμβάλλει στη βελτιωμένη διάθεση,
λίμπιντο και απώλεια βάρους.

Τα αποξηραμένα στίγματα
(νήματα  του λουλουδιού)
χρησιμοποιούνται σην παραγωγή
του μπαχαρικού σαφράν.

85



Από Ιούλιο ως μέσα Σεπτεμβρίου

Χρειάζεται νερό κατά την περίοδο
ανάπτυξης, το οποίο συνήθως
προέρχεται από τη βροχή

Πλήρης έκθεση στον ήλιο 

Τον Οκτώβριο νωρίς το πρωί όταν
το λουλούδι είναι ακόμα κλειστό.

Πλούσιο και καλά στραγγιζόμενο

Αναπτύσσεται καλύτερα σε
Μεσογειακό κλίμα. 

 

Χρειάζεται 6 με 10 βδομάδες
για να αναπτυχθεί.

156 3

Σαφράν

154 140 89
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Βρώσιμα
Μέρη

Αγαθόφυτα

Άλλες
χρήσεις

Ένα γένος πολυάριθμων ειδών πολυετών
ή ετήσιων ποώδων ανθοφόρων φυτών
της οικογένειας των Χηνοποδιοειδών -
Λατινική ονομασία "Chenopodium"

Τα φύλλα

Είναι μια πλούσια πηγή
πρωτεϊνών, ασβεστίου,
φωσφόρου και βιταμίνης Α και C.

Χρησιμοποιείται στη
βιομηχανία τροφίμων, ιατρικών
και φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι σπόροι

106



Φθινόπωρο και χειμώνα

Τακτικό ειδικά σε υψηλές
θερμοκρασίες

Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Από Μάιο μέχρι Ιούλιο

Πλούσιο σε οργανική ύλη και αμμώδες
έδαφος

Αναπτύσσεται καλύτερα σε ψυχρό
κλίμα

 

Αναπτύσσεται γρήγορα,
συνήθως μετά από 8 ημέρες

134 3

Αγαθόφυτα

2620

106

48



Κιχώριο
57

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Ξυλώδες, πολυετές ποώδες φυτό
της οικογένειας πικραλίδων
Asteraceae - Λατινική ονομασία
"Cichorium intybus"

Τα φύλλα

Είναι μια καλή πηγή ινουλίνης, ένας
τύπος πρεβιοτικών ινών που
συνδέονται με την απώλεια βάρους
και την καλή λειτουργία του
εντέρου.

Υποκατάστατο του καφέ
Αρωματικό στις μπύρες
Aνθοϊάματα του Bach

Οι ρίζες



Το φθινόπωρο ή νωρίς την άνοιξη

1 με 2 ίντσες νερό τη βδομάδα

Πλήρης έκθεση στον ήλιο 

Ο χρόνος συγκομιδής του κιχωρίου
ποικίλλει ανάλογα με το πώς θέλετε
να χρησιμοποιήσετε το φυτό.

Καλά στραγγιζόμενο, βαθύ, γόνιμο

Προσαρμόζεται σε μια μεγάλη
ποικιλία κλιμάτων

 

Χρειάζεται 2 με 4 βδομάδες
για να αναπτυχθεί.

Κιχώριο

49

57

42 1937



Κύμινο

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Ένα ανθοφόρο φυτό της
οικογένειας Apiaceae - Λατινική
ονομασία "Cuminum cyminum"

Οι σπόροι

Είναι μια καλή πηγή μαγνησίου,
σιδήρου, ασβεστίου και φωσφόρου.
Επίσης πλούσιο σε βιταμίνη Ε, Α, C,
Κ και Β6.

Μπαχαρικό στα φαγητά
Συστατικό στα καλλυντικά
Αιθέριο λάδι
Άρωμα

50



Σπορά σε εσωτερικό χώρο 4
βδομάδες πριν το τελευταίο
παγετό της άνοιξης

Τακτικό πότισμα, δεν θέλει
υπεροβολικό νερό.

Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Φθινόπωρο

Καλά στραγγιζόμενο, γόνιμο,
αμμώδες, αργιλώδες
Αναπτύσσεται καλύτερα σε θερμά
και ξηρά κλίματα

 

Χρειάζεται 7 με 14 μέρες για
να αναπτυχθεί.

Κύμινο

3426

50
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1

Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
βιταμίνες και μέταλλα.
Βοηθά στην απώλεια βάρους.
Είναι ευεργετικό για τα μάτια.

Περιποίηση μαλλιών
Καθαριστικό για δέρμα
Κόλλα

Αυγό

Βρώσιμα
Μέρη

Άλλες
χρήσεις

Το ασπράδι

Ο κρόκος



Τροφή καλής ποιότητας,
Φρέσκο νερό

Τα αυγά γεννιούνται από
θηλυκά ζώα πολλών
διαφορετικών ειδών

Αυγό

Στο ψυγείο για τρεις έως
πέντε εβδομάδες

Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου
και μόλυνση εδάφους και
νερού

Νοτιοανατολική Ασία και Ινδική
υποήπειρος

Καθαρό κοτέτσι, ανοιχτοί
χώροι

1



29

Το μετάξι έχει απαλή, μαλακή
υφή που δεν είναι ολισθηρή,
σε αντίθεση με πολλές
συνθετικές ίνες.

Ρούχα
Έπιπλα
Φάρμακα

Μετάξι

Χρήσιμα
Μέρη

Η κλωστή

Άλλες
χρήσεις



29

Εκτροφή των μεταξοσκωλήκων
στα φύλλα μουριάς

Οι πρωτεϊνικές ίνες του μεταξιού
αποτελούνται κυρίως από φιβροΐνη και
παράγονται από ορισμένες προνύμφες
εντόμων για να σχηματίσουν κουκούλια.

Μετάξυ

3-4 χρόνια

Μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα
και νερού

Κίνα και Ινδία

Σε ψάθινα πλαίσια



155

70

Είναι μια πλούσια πηγή πρωτεϊνών,
ασβεστίου και βιταμίνης Β12.
Προλαμβάνει την οστεοπόρωση και έχει
θετική επίδραση στην υγεία των
δοντιών.

Τριμμένο τυρί
Τυρί κότατζ

Τυρί

Προέλευση 

Άλλες
χρήσεις



Είναι γαλακτοκομικό προϊόν.
Υπάρχουν πολλά είδη.

Τυρί

Το γάλα συνήθως υφίσταται οξίνιση  και
προστίθενται ένζυμα της πυτιάς που
προκαλούν την πήξη των πρωτεϊνών του
γάλακτος. Τα στερεά (τυρόπηγμα)
διαχωρίζονται από το υγρό (ορός γάλακτος)
και συμπιέζονται για την τελική μορφή.

Έχει υψηλό αποτύπωμα άνθρακα
επειδή χρειάζεται πολύ γάλα για να
παραχθεί ένα κιλό τυρί.

Το 2014, η παγκόσμια παραγωγή
τυριού από πλήρες αγελαδινό γάλα
ήταν 18,7 εκατομμύρια τόνοι.
Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τον
τύπο του τυριού.

155



43

48 105

Παρέχει πολλά θρεπτικά
συστατικά όπως ασβέστιο,
σίδηρο, πρωτεΐνες, βιταμίνες και
άλλα μέταλλα.

Πρέτσελ
Κουλούρι
Κρουασάν
Ντόνατ

Ψωμί

Προέλευση 

Άλλες
χρήσεις

119



Είναι βασική τροφή

Ψωμί

Παρασκευάζεται από ζύμη
αλευριού και νερού, συνήθως
ψήνεται.

Ένα καρβέλι ψωμί εκπέμπει περίπου μισό 
κιλό διοξειδίου του άνθρακα.
Το 43% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
για την παραγωγή ψωμιού μπορεί να
αποδοθεί στα λιπάσματα που
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια
σιταριού.

Αντιπροσωπεύει το 1/10 των
θερμίδων που καταναλώνουν οι
περισσότεροι άνθρωποι στη Δύση.
Το ψωμί σε θερμοκρασία δωματίου
διαρκεί συνήθως 3-4 ημέρες.

43



22

Περιέχει μικροστοιχεία,
βιταμίνες και άλλα φυσικά
συστατικά, τα οποία είναι
ευεργετικά για την υγεία.

Teriyaki

Αποξηραμένο
κρέας

Κρέας από ελάφι, τάρανδο,
στρουθοκάμηλο, αγελάδα,
γαλοπούλα

Άλλες
χρήσεις

11



Πολλές χώρες έχουν τη δική τους
μορφή προϊόντων αποξηραμένου
κρέατος. Το όνομα του προϊόντος
ποικίλλει, όπως και η μορφή του.

Αποξηραμένο κρέας

Αποξήρανση τροφής:
Αναστέλλεται η ανάπτυξη
βακτηρίων, ζυμομύκητων και
μούχλας με την αφαίρεση του
νερού.
Προστατεύει τους ανθρώπους από
την τροφική δηλητηρίαση.
Αέρια θερμοκηπίου λόγω της
κτηνοτροφίας.

50 γρ. αποξηραμένου κρέατος
παρασκευάζονται από 160 γρ.
ωμoύ κρέατος.
Διάρκεια ζωής: 2-3 βδομάδες 

22



161
Ελιές

Καρπός-δρύπη από το δέντρο
ελιάς  Λατινική ονομασία - "Olea
europaea"

Βρώσιμα
Μέρη Οι καρποί

Περιέχουν ελαϊκό οξύ, το οποίο βοηθά στην
αύξηση της «καλής» χοληστερόλης, των
φαινολών που διευκολύνουν την
αντιοξειδωτική δράση. Οι μαύρες ποικιλίες
έχουν μεγαλύτερη δύναμη κατά των
ελεύθερων ριζών.

Άλλες
χρήσεις

Το λάδι και οι ελιές χρησιμοποιούνται
επίσης στα καλλυντικά, ιδίως λόγω της
περιεκτικότητας τους σε
αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές
ουσίες.



161
Ελιές

Δρύπη του πολυετούς φυτού που
ανήκει στα Ελαιοειδή 

Προτιμάει τον ήλιο και είναι ευαίσθητο
σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Αντέχει στην ξηρασία ακόμη και για
πολλούς μήνες

Η φύτευση αρχίζει από το φθινόπωρο
έως τις αρχές της άνοιξης

Συγκομιδή: Οκτώβριος-Δεκέμβριος
Απαιτείται κλάδεμα κάθε δύο χρόνια

Προτιμά χαλαρά ή πηλώδη, δροσερά και
καλά στραγγιζόμενα εδάφη, αλλά
προσαρμόζεται και σε άλλα εδάφη.

Φυτό της περιοχής της Μεσογείου
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