
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





1

Όνομα 
ζωικού
προϊόντος

Βρώσιμα
Μέρη

Το κρέας Το γάλα

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

Άλλες
χρήσεις

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





1
Όνομα ζωικού προϊόντος

Γενικές πληροφορίες (είδος,
οικογένεια, κτλ.)

Απαραίτητες τροφές/πηγές 

Περιβάλλον παραγωγής 

Διάρκεια ζωής

Προέλευση, κλίμα εάν
χρειάζεται

Χρησιμότητα, θέση στο
οικοσύστημα, αλλά και
οικολογικά μειονεκτήματα

3 6







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.





1

Όνομα ελαφρώς
μεταποιημένου
προϊόντος

Προέλευση (προσθέστε
τον αριθμό κάρτας εάν
υπάρχει)

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

Άλλες
χρήσεις

Άλλα υποπροϊόντα,
ενδεχόμενη σύνδεση
με άλλη κάρτα 





1
Όνομα προϊόντος
Γενικές πληροφορίες για το
προϊόν (είδος τροφής,
προέλευση)

Πληροφορίες συνήθους
κατανάλωσης: μέση
ποσότητα, διάρκεια
κατανάλωσης κλπ.

Διαδικασία παραγωγής

Χρησιμότητα, θέση στο
οικοσύστημα, αλλά και
οικολογικά μειονεκτήματα

3 6





Περιέχει βιταμίνες A και C,
καροτίνη, Ωμέγα 3 και μέταλλα.
Έχει διουρητική και χαλαρωτική
επίδραση.

Οι σπόροι χρησιμοποιούνται
επίσης στην παραγωγή
τροφίμων και λαδιών και ως
συμπλήρωμα διατροφής

Βρώσιμα
Μέρη

Οι καρποί Τα φύλλα

Άλλες
χρήσεις

Τα άνθη

3

Κολοκύθα
Λαχανικό - Λατινική
ονομασία "Cucurbita" 



Κατά τη διάρκεια της άνοιξης μετά
τον τελευταίο παγετό (Απρίλιος-
Μάιος)

Διατηρείται υγρή με άφθονο
πότισμα

Ετήσιο φυτό που παράγει
βρώσιμα άνθη, φύλλα,
καρπούς και σπόρους.

Απαιτεί πλήρης έκθεση στον ήλιο

Το καλοκαίρι, μετά από 4 ή 5 μήνες
αφότου έχει φυτευτεί

Καλά στραγγιζόμενο έδαφος 

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη
την Ευρώπη σε φυσικό έδαφος

 49 19

3
Κολοκύθα



Οι πιπεριές περιέχουν μεγάλη
ποσότητα Βιταμίνης C και A,
κάλιο και ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα

10

Βρώσιμα
Μέρη

Κόκκινη/κίτρινη πιπεριά
Λαχανικό - Λατινική
ονομασία "Capsicum
annuum" 

Άλλες
χρήσεις

Χρησιμοποιήθηκαν από την
αρχαία ιατρική για κρέμες
επιφανειακής κυκλοφορίας που
έχουν δοκιμαστεί τώρα για λεύκη

Οι καρποί



Σε εσωτερικό χώρο στα τέλη του
χειμώνα (Μάρτιος-Απρίλιος)

Διατηρείται υγρή με συχνό
πότισμα

Συνήθως καλλιεργείται ως ετήσιο
φυτό, σε χώρες με θερμό κλίμα
μπορεί να είναι πολυετές

Απαιτεί πλήρη έκθεση στον ήλιο

Όταν είναι ακόμα πράσινη ή
ώριμη, κόκκινη ή κίτρινη

Χρειάζεται μαλακό, καλά
στραγγιζόμενο έδαφος 

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη την
Ευρώπη σε φυσικό έδαφος

 3130 134

10
Κόκκινη/κίτρινη πιπεριά



Χαμηλή σε μακρο- και
μικροθρεπτικά συστατικά αλλά
περιέχει β-καροτένιο και μέταλλα
όπως το κάλιο και το ασβέστιο.

157

Βρώσιμα
Μέρη

Μελιτζάνα
Λαχανικό - Λατινική ονομασία
 "Solanum melongena" 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην παρασκευή καλλυντικών

Άλλες
χρήσεις

Οι καρποί



Στο τέλος του χειμώνα (Απρίλιος)

Διατηρείται υγρή με συχνό
πότισμα

Καλλιεργείται ως ετήσιο φυτό

Απαιτεί πλήρη έκθεση στον ήλιο

Όταν είναι ώριμη και έχει το
κατάλληλο μέγεθος

Χρειάζεται γόνιμο και καλά
στραγγιζόμενο έδαφος 

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε
εύκρατο κλίμα

 3130 41

157

Μελιτζάνα

154 133



Άλλες
χρήσεις

Πλούσιο σε φολικό οξύ και
μέταλλα διατροφής, όπως
μαγγάνιο, φώσφορο,
μαγνήσιο και σίδηρος

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
χλωρή λίπανση, λόγω της
δέσμευσης αζώτου που παράγει.
Στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, 
τα κουκιά χρησιμοποιούνταν στη
ψηφοφορία

Βρώσιμα
Μέρη

Κουκιά
Σπόροι λαχανικών - Λατινική
ονομασία "Vicia faba" 

Οι σπόροι

129



 3

Κατή τη διάρκεια του φθινοπώρου
(Οκτώβριος-Νοέμβριος)

Χρειάζονται αρκετό νερό για να
διατηρούνται υγρά και για να
αποφεύγεται η αφυδάτωση

Καλλιεργούνται ως ετήσιο
φυτό

Προτιμούν την παρασκιά

Όταν οι σπόροι έχουν το
κατάλληλο μέγεθος

Προτιμούν ουδέτερο και καλά
στραγγιζόμενο έδαφος
Μπορούν να καλλιεργηθούν
όπου ο χειμώνας είναι ήπιος 

159 41

Κουκιά

129



Είναι μια πλούσια πηγή φολικού
οξέος και βιταμίνης Κ, Α και C, και
μετάλλων όπως το ασβέστιο, το
μαγνήσιο και το μαγγάνιο

Στη Δυτική Ασία, το Πακιστάν και τη
Βόρεια Ινδία, από τους σπόρους της
ρόκας παράγεται το λάδι Taramira,
που χρησιμοποιείται για μαγείρεμα
ή για μασάζ

115

Βρώσιμα
Μέρη

Ρόκα
Λαχανικό -  Λατινική
ονομασία "Eruca vesicaria" 

Άλλες
χρήσεις

Τα φύλλα



 3

Από τον Φεβρουάριο έως τον
Μάιο και από τον Σεπτέμβριο έως 
 τον Νοέμβριο

Μέτριο πότισμα

Καλλιεργείται ως ετήσιο
φυτό, αλλά τα άγρια είδη
είναι πολυετή

Μπορεί να καλλιεργηθεί στον ήλιο
ή σε παρασκιά

Όταν τα φύλλα έχουν το
κατάλληλο μέγεθος (10/15 cm)
Μαλακό, αμμώδες και καλά
στραγγιζόμενο έδαφος

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε
εύκρατα κλίματα

49 130

Ρόκα

115



Στη Νότια Αμερική, ο χυμός των
κόκκινων γλυκοπατάτων
συνδυάζεται με χυμό λάιμ για να
παραχθεί μια βαφή για ύφασμα

Είναι πλούσια σε σύνθετους
υδατάνθρακες, φυτικές ίνες
και β-καροτένιο

122

Βρώσιμα
Μέρη

Γλυκοπατάτα
Ριζώδες λαχανικό - 
Λατινική ονομασία 
"Ipomoea batatas" 

Άλλες
χρήσεις

Οι βολβοί



 3

Από το Μάρτιο όπου η θερμοκρασία 
το βράδυ είναι παραπάνω από 15°C

Ποώδες πολυετές
αναρριχητικό φυτό

Όταν τα φύλλα αρχίσουν να
γίνονται κίτρινα

Μαλακό, αμμώδες και καλά
στραγγιζόμενο έδαφος

Καλλιεργείται σε περιοχές με εύκρατο
κλίμα, όπως Ανατολικές ΗΠΑ και Κίνα

71

122

Γλυκοπατάτα

Διατηρείται υγρή με συχνό
πότισμα

Απαιτεί πλήρη έκθεση στον ήλιο

129



Τα φύλλα

Βρώσιμα
Μέρη

Τα  άνθη
Οι βολβοί

Τα άνθη και τα φύλλα
χρησιμοποιούνται για
καλλωπιστικούς και
θεραπευτικούς σκοπούς

Περιέχει βιταμίνες Α και C,
ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο,
νάτριο και χαλκό

Άγριο φυτό - Λατινική ονομασία
"Allium ursinum" 

150

Άγριο σκόρδο

Άλλες
χρήσεις



 3

Ιανουάριος-Μάρτιος/Σεπτέμβριος-
Δεκέμβριος

Πολυετές ποώδες

Κατά τη διάρκεια της άνοιξης
(ειδικά Μάρτιο-Απρίλιο)

Υγρό εδάφος, προτιμά ελαφρώς
όξινες συνθήκες

Είναι ευρέως διαδεδομένο στο
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης

150

Άγριο σκόρδο

Προτιμά υγρό έδαφος 

Αναπτύσσεται στη σκιά και την
παρασκιά

27 100



Οι τρίχες του χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή πινέλων.
Χρησιμοποιείται ως ερευνητικό
πρότυπο οργανισμού για
καρδιαγγειακές παθήσεις

Το χοιρινό κρέας περιέχει
πρωτεΐνες. Επίσης, παρέχει καλές
ποσότητες βιταμινών όπως:
θειαμίνη, ριβοφλαβίνη και νιασίνη.

17

Γουρούνι

Βρώσιμα
Μέρη

Το κρέας

Άλλες
χρήσεις



Φύλλα, ρίζες, φρούτα και
δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι)

Ένα από τα πολυάριθμα
μεγάλα θηλαστικά στον
πλανήτη

Γουρούνι

15 - 20 χρόνια

Τα γουρούνια μπορεί να είναι χρήσιμα
στην αποσυμπίεση των εδαφών
αερίζοντάς τα, προετοιμάζοντας τα
έτσι για σπορά

Οι πιο αποτελεσματικές
θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ
20 - 21 °

Γλυκό νερό, φρέσκος και
καθαρός αέρας

17

26



Το γάλα των προβάτων
χρησιμοποιείται κυρίως στην
παρασκευή τυριών και
γιαουρτιού

Το κρέας των προβάτων περιέχει
καλή ποσότητα πρωτεΐνης και
είναι επίσης μια καλή πηγή
σιδήρου

31

Πρόβατο

Βρώσιμα
Μέρη

Το κρέας Το γάλα

Άλλες
χρήσεις



Ποικιλίες χλόης και
τριφυλλιού

Τα πρόβατα είναι τετράποδα,
μηρυκαστικά θηλαστικά που
συνήθως είναι οικόσιτα

Πρόβατο

6 - 14 χρόνια

Τα πρόβατα παράγουν χαμηλή
ποσότητα απορριμμάτων, είναι
εύκολα στην εκτροφή και τον
χειρισμό

Τα πρόβατα προσαρμόζονται σε
διαφορετικές περιβαλλοντικές
συνθήκες

Γλυκό νερό, εύφορο έδαφος
και καθαρός αέρας

31

30155



Έχουν πρωτεΐνες και είναι πλούσια σε
άμυλο. Περιέχουν βιταμίνη Β και έχει
μεγάλη ποσότητα μεταλλικών αλάτων,
όπως το κάλιο

Κύρια πηγή υδατανθράκων, που
παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια
για το σώμα μας.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
επίσης για χειροτεχνίες από μαθητές

Τα ζυμαρικά είναι ένα
προϊόν με βάση το αλεύρι

59

105

Ζυμαρικά

Άλλες
χρήσεις



Τα ζυμαρικά έχουν οφέλη στην
πρόληψη ασθενειών. Διατηρούνται
καλά για πολύ καιρό.

Συνήθως καταναλώνονται σε
καθημερινή βάση. Μπορεί να
καταναλωθούν με λαχανικά,
όσπρια, κρέας ή ψάρι

59

Τα ζυμαρικά μπορούν να
έχουν διάφορα σχήματα και
μαγειρεύονται σε βραστό
αλατισμένο νερό

Ζυμαρικά

Επιλογή σκληρού σιμιγδαλιού,
άλεσμα, ζύμη, σχέδιο, ξήρανση
... και μετά μαγείρεμα



38

Βερίκοκα, πορτοκάλια, αχλάδια,
μήλα, γκρέιπφρουτ
και πολλά άλλα... 

Περιέχει νερό, χρήσιμα
μικροθρεπτικά συστατικά όπως
κάλιο, βιταμίνη C, φολικό οξύ

Η κατανάλωσή του βελτιώνει τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
κοκτέιλ.

Χύμος φρούτων 

Άλλες
χρήσεις



38

Μπορεί να παρασκευαστεί στο
σπίτι με ένα στίφτη ή ηλεκτρικό
αποχυμωτή σουρωνοντάς τον για
την αφαίρεση ινών ή πολτού

Οι χυμοί επιτρέπουν τη μείωση των
απορριμμάτων, καθώς είναι μια
εναλλακτική χρήση των φρούτων.
Προσοχή στη ζάχαρη.

Θα πρέπει να πίνεται αμέσως,
διαφορετικά πραγματοποιείται η
διαδικασία οξείδωσης

Παρασκευάζεται από τη
συμπίεση φρούτων.
Μπορεί να προστεθεί ζάχαρη.

Χύμος φρούτων



24

Χρησιμοποιείται ευρέως στην
πίτσα.
Μπορεί να είναι καπνιστή. 

Άλλες
χρήσεις

Περιέχει νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο,
β-καροτένιο και βιταμίνες B12, K, J

Μοτσαρέλα

Είναι ένα παραδοσιακό τυρί  της
νότιας Ιταλίας που
παρασκευάζεται από γάλα
ιταλικού βούβαλου



Παρασκευάζεται με τη μέθοδο
pasta filata. Οι τυροκόμοι
ζυμώνουν με τα χέρια μέχρι να
σχηματιστεί ένα λείο, λαμπερό
τυρόπηγμα.

Από το γάλα ιταλικών βούβαλων,
που εκτρέφονται σε νότιες-
κεντρικές περιοχές. Το πιο γνωστό
είναι από την Καμπανία.

Είναι θερμιδούχα τροφή, αλλά 50
γραμμάρια με λαχανικά είναι
καλή ποσότητα για δύο ή τρεις
φορές την εβδομάδα

24

Γενικά λευκή, αλλά μπορεί να ποικίλει
εποχιακά έως ελαφρώς κίτρινη
ανάλογα με τη διατροφή του ζώου

Μοτσαρέλα



136

Χρησιμοποιείται στη μαγειρική
για την παρασκευή γλυκών ή ως
τσάι βοτάνων και για τον
καθαρισμό του ήπατος και των
νεφρών

Άλλες
χρήσεις

Οι ρίζες

Η πικραλίδα περιέχει μεγάλο αριθμό
δραστικών ενώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των
φλαβονοειδών, του ασκορβικού οξέος, της
προβιταμίνης Α και του ασβεστίου.

Πικραλίδα
Άγριο φυτό - Λατινική
ονομασία "Taraxacum
officinale"

Βρώσιμα
Μέρη Τα φύλλαΤα άνθη



Είναι ένα ποώδες φυτό που
μεγαλώνει σε λιβάδια, σε δρόμους
και σε περιοχές με υγρά εδάφη

Πικραλίδα

Μάρτιος-Μάιος/Απρίλιος-Ιούνιος 

Τα άνθη μαζεύονται τον Απρίλιο/Μάιο.
Τα φύλλα την άνοιξη.
Οι ρίζες στις αρχές του φθινοπώρου.

Προτιμά ασυμπαγές έδαφος και
ανοιχτούς χώρους.
 

Από ακτές έως 2000 μέτρα πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας

Κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι,
τακτικό και άφθονο πότισμα

35

136

129 103 138 1312

Σημεία με ήλιο ή μερική σκιά



Μπορεί να μαγειρευτεί ή να
χρησιμοποιηθεί για την
παρασκευή αφεψημάτων.
Η μουλιασμένη τσουκνίδα είναι
ένα φυσικό λίπασμα

Οι ρίζες

Η τσουκνίδα περιέχει φολικό οξύ
και σίδηρο και τα φύλλα του είναι
πολύ πλούσια σε ανόργανα άλατα

Τσουκνίδα
Άγριο φυτό - 
Λατινική  ονομασία Urtica
dioica

143

Άλλες
χρήσεις

Βρώσιμα
Μέρη

Τα φύλλα



Εγγενής στην Ευρώπη, την Ασία,
τη Βόρεια Αφρική και τη Βόρεια
Αμερική

Τσουκνίδα

Την άνοιξη ή το φθινόπωρο
τόσο για σπορά όσο και για
συγκομιδή

Εντοπίζεται συνήθως σε χωράφια
και ακαλλιέργητες εκτάσεις.
Προτιμά περιοχές με υγρασία και
πλούσιες σε άζωτο.

Προτιμά υγρά και μέρη με

μερική σκιά

143

3786



Σύκο
Καρποφόρο δέντρο - 
 Λατινική ονομάσια Ficus
carica

Τα σύκα είναι πλούσια σε
φυτικές ίνες, βιταμίνες ασβέστιο
και άλλα μεταλλικά άλατα.
Βοηθούν στην πέψη, την
ενέργεια και την καλή κατάσταση
των οστών

Άλλες
χρήσεις

Ο γαλακτώδης χυμός από τα
φύλλα σύκων και τα κλαδάκια
έχουν χρησιμοποιηθεί στο
παρελθόν για τη πήξη του
γάλακτος στην παραγωγή τυριών 

Βρώσιμα
Μέρη

Τα φύλλαΟι καρποί
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Σύκο
 

Εντοπίζεται σε διάφορες περιοχές,
ιδιαίτερα στην περιοχή της
Μεσογείου

Δεν προτιμά το υγρό θερμό κλίμα
Χρειάζεται τουλάχιστον 1 έως 1 1/2 ίντσες
νερό την εβδομάδα

Φυτεύεται συνήθως στα μέσα της
άνοιξης. Ένα νεαρό δέντρο θα χρειαστεί
έως και δύο χρόνια για την παραγωγή
φρούτων, τα οποία συνήθως ωριμάζουν
στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές
του φθινοπώρου.

Προσαρμόζεται σε κάθε τύπο εδάφους αλλά
προτιμά το μη συμπαγές και καλά
στραγγιζόμενο.
Προέρχεται από τη Βόρεια Μικρά Ασία και
εξαπλώνεται στην περιοχή της Μεσογείου.
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Μάραθος
Μπαχαρικό - 
Λατινική  ονομασία
Foeniculum vulgare

Έχει αντιφλεγμονώδεις και
διουρητικές ιδιότητες, προάγει
την πέψη και διατηρεί τη
χοληστερόλη χαμηλά

Χρησιμοποιείται επίσης για
την παρασκευή τσαγιού από
βότανα και για να δώσει
γεύση στα φαγητά ή το ψωμί.

Βρώσιμα
μέρη Οι σπόροι

Άλλες
χρήσεις

Οι βλαστοί Τα φύλλα
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Μάραθος
Είναι μικροί καρποί και όχι σπόροι
οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή
των κλαδιών του άγριου φυτού

Τα άγρια φυτά ανθίζουν σε
άνυδρες περιοχές, ιδίως όπου
υπάρχει καλή έκθεση στον ήλιο.

Σπέρνεται την άνοιξη σε βάθος ενός
εκατοστού. Ανθίζει το καλοκαίρι και
αφότου αναπτυχθεί η συγκομιδή των
σπόρων γίνεται τον Αύγουστο.

Το έδαφος δεν πρέπει να είναι ποτέ 
εντελώς  στεγνό. 
Προέρχεται από τις ακτές της Μεσογείου
αλλά εκτείνεται ευρέως σε πολλές άλλες
περιοχές.



Απαραίτητο για την προστασία της
υγείας καθώς έχει υψηλή
συγκέντρωση βιταμίνης C:
καταπολεμά τη γρίπη, περιορίζει τη
διάρροια, δρα ως εξαιρετικό
απολυμαντικό
Η φλούδα του χρησιμοποιείται
για ζαχαρωμένα φρούτα, λικέρ
limoncello και για αποστάγματα.
Οι σπόροι του για λάδι, τα
υπολείμματα για ζωοτροφές.

Λεμόνι
Καρποφόρο δέντρο - 
Λατινική  ονομασία 
Citrus limon

66

Βρώσιμα
Μέρη

Οι καρποί Τα φύλλα

Άλλες
χρήσεις
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       Λεμόνι
Σύμφωνα με γενετικές μελέτες,
προέρχεται από τη διασταύρωση
νερατζιού και κέδρου.

Προτιμά ένα κλίμα αρκετά ζεστό και υγρό
και πολύ ήλιο.

Την άνοιξη ανθίζει και η συγκομιδή
διαρκεί όλο το χειμώνα.

Η καλύτερη περίοδος για σπορά είναι
την άνοιξη.

Προσαρμόζεται σχεδόν σε κάθε τύπο
εδάφους, αλλά όχι σε βαρύ αργιλώδες.

Το πότισμα ποικίλλει ανάλογα με την
ηλικία, χρειάζεται καλή ποσότητα νερού
κατά μέσο όρο.

12389

Καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο.
O μεγαλύτερος παραγωγός είναι η Ινδία



73

Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα
τρόφιμα από διατροφική άποψη.
Επίσης δεν έχει γλουτένη και
είναι εξαιρετικά εύπεπτο.

Πλούσιο σε βιταμίνη Ε βοηθά
στον βαθύ καθαρισμό του
προσώπου. 
Χρησιμοποιείται επίσης για
μασάζ και στις μαράκες.

Ρύζι
Λαχανικό με βάση τα
δημητριακά - Λατινική 
 ονομασία Oryza sativa

Βρώσιμα
μέρη

Οι σπόροι

Άλλες
χρήσεις
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              Ρύζι
Από τα δημητριακά που καταναλώνονται σε
μεγάλο βαθμό, βασική τροφή για τον
περίπου μισό πληθυσμό παγκοσμίως, η
ασιατική κουζίνα βασίζεται σε αυτό

Απαιτεί πλήρη έκθεση στον ήλιο και
υψηλές θερμοκρασίες 

Η σπορά συνήθως γίνεται τον Απρίλιο,
σε ένα καλά ισορροπημένο έδαφος και
στη συνέχεια βυθίζεται στο νερό. 

Αργιλώδες και πηλώδες έδαφος

Άφθονο νερό

Η συγκομιδή γίνεται Σεπτέμβριο -
Οκτώβριο.

Καλλιεργείται σχεδόν σε κάθε χώρα
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    Μούσμουλο
Καρποφόρο δέντρο - 
Λατινική  ονομασία
Eriobotrya japonica

Βρώσιμα
Μέρη

Οι καρπόι εάν είναι ώριμοι

Περιέχει βιταμίνες Α, Β και C.
Ωφελεί ειδικά το έντερο και το
συκώτι

Άλλες
χρήσεις

Τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως
φυσικό θεραπευτικό μέσο για
τον βήχα και τη χρόνια
βρογχίτιδα.
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        Μούσμουλο
Η ευρωπαϊκή πρασινωπή φλούδα 
 αντικαταστάθηκε σταδιακά από την
ιαπωνική κιτρινωπή φλούδα

Καλύτερα εάν εκτίθεται άμεσα στον ήλιο.
Τα δέντρα είναι ελαφρώς ανεκτικά στο
κρύο αλλά προτιμούν ζεστούς χειμώνες.
Πότισμα μία φορά την εβδομάδα.

Τα δέντρα φυτεύονται συνήθως το
φθινόπωρο. 

 

Καλά στραγγιζόμενο έδαφος.
Καλλιεργείται στη Νοτιοανατολική Ασία, τις
Ανατολικές Ινδίες, την Αυστραλία, τη Νέα
Ζηλανδία, τη Μαδαγασκάρη, την περιοχή της
Μεσογείου.

Η συγκομιδή γίνεται αφού ωριμάσουν
την περίοδο Μάιο - Ιούνιο.



Πλούσιο σε Ωμέγα-3, ασβέστιο,
μαγνήσιο και βιταμίνη Β, είναι
ευεργετικό για την καρδιά και τα
οστά και συνιστάται κατά της
χοληστερόλης ή του διαβήτη.

Λικέρ καρύδι αλλά όχι από πολύ
ώριμους καρπούς. Το εξωτερικό
σαρκώδες μέρος για βαφή
υφασμάτων και επίπλων (επίσης
ως μελάνι στο Μεσαίωνα).

Καρπός που αποτελείται από
κέλυφος και σπόρους 
Λατινική  ονομασία - Juglans
regia

Βρώσιμα
Μέρη

Οι σπόροι

Άλλες
χρήσεις

Καρύδι
87



        Καρύδι
Προέρχεται από μακρόβια και
μεγαλοπρεπή δέντρα που έχουν
ύψος έως και 30 μέτρα

Φοβάται τόσο τη στασιμότητα του
νερού όσο και την ξηρότητα.

Έδαφος με βάθος, με λίγο ασβεστόλιθο και
πλούσιο σε οργανικές ουσίες.

Καλλιεργείται το φθινόπωρο λόγω του
υγρού κλίματος.

108 94

Ηλιόλουστος καιρός, σχετικά
προστατευμένες τοποθεσίες, προτιμά
τα δροσερά μέρη.

Η συγκομιδή ξεκινά από αρχές
Σεπτεμβρίου έως αρχές Νοεμβρίου.

Καλλιεργείται στην Ιταλία, τη Γαλλία, την
Ελλάδα, την Κίνα, τη Χιλή και την
Καλιφόρνια.

87



Τα μούρα περιέχουν βιταμίνες όπως
A, C, E, K και μέταλλα όπως σίδηρο,
ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο,
σελήνιο, ψευδάργυρο.

Οι μεταξοσκώληκες τρέφονται με
φύλλα δέντρου λευκών μούρων.
Τα αιθέρια έλαια εξάγονται ως
αρωματικά για φυσικά καλλυντικά.

94

Μούρο
Καρποφόρο δέντρο ή θάμνος -  
Λατινική ονομασία Morus

Βρώσιμα
Μέρη

Οι καρποί

Άλλες
χρήσεις



          Μούρο
Συνδέεται με τη θεά της σοφίας, την
Αθηνά. Τα κύρια είδη είναι λευκά και
μαύρα μούρα

Η ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης είναι
μεταξύ 18 - 22 ° C αλλά αντέχει το κρύο το
χειμώνα.
Δεν αντέχει την υπερβολική ξηρότητα

Γενικά το Φεβρουάριο, στο τέλος του
χειμώνα, είναι η πιο ευνοϊκή περίοδος για
φύτευση. Τα μούρα ωριμάζουν στις αρχές
του καλοκαιριού, κυρίως τον Ιούνιο.

Εγγενές στη Νότια Ασία, διανέμεται σε
όλη την Ευρώπη, τη Νότια Αφρική, τη
Νότια και τη Βόρεια Αμερική.

94
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Έδαφος καλά στραγγιζόμενο, γόνιμο,
όχι υγρό.
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Φραγκόσυκο
Καρποφόρο δέντρο -
Λατινική  ονομασία
Opuntia ficus indica

Πλούσιο σε βιταμίνες, ειδικά C και
μέταλλα, όπως κάλιο και μαγνήσιο.
Περιέχει πολλές ίνες ευεργετικές
για την εντερική κινητικότητα.

Χρησιμοποιείται για την
παραγωγή κρεμών, σαπουνιών,
σαμπουάν, κραγιόν κλπ.

Βρώσιμα
Μέρη

Οι καρποί

Τα άνθη Τα φύλλα

Άλλες
χρήσεις
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      Φραγκόσυκο
Είναι ένα γένος κάκτου με
πεπλατυσμένα φύλλα. Είναι ένα από
τα ευκολότερα είδη κάκτων για
καλλιέργεια.

Μέγιστη έκθεση στον ήλιο, αντέχει
την ξηρότητα αλλά είναι πολύ
ευαίσθητο στο κρύο

Πολύ λίγο πότισμα

Τα φύλλα (καλύτερα από τους σπόρους)
φυτεύονται την άνοιξη.

Αρκετά ξηρό, καλά στραγγιζόμενο, φτωχό ή
βραχώδες έδαφος. 

Η συγκομιδή πραγματοποιείται από τον
Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο (όταν τα
φρούτα αλλάζουν χρώμα από πράσινο).

Είναι ευρέως διαδεδομένο σε Μεξικό, ΗΠΑ,
Χιλή, Βραζιλία, Τουρκία, Ιταλία, Μέση
Ανατολή, Βόρεια και Νότια Αφρική.



Μέντα
Αρωματικό ποώδες φυτό -
Λατινική  ονομασία Mentha

108

Η μέντα περιέχει μενθόλη, έτσι
είναι αναζωογονητική και βοηθά
στην πέψη, τον βήχα και την
ναυτία.

Εξαιρετικό για την παρασκευή
τσαγιού από βότανα.
Το λάδι μέντας και δυόσμου
χρησιμοποιείται για να δώσει
γεύση στην οδοντόκρεμα.

Βρώσιμα
Μέρη Τα φύλλα

Άλλες
χρήσεις
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           Μέντα
Περίπου 7.000 είδη (χωρίζονται σε
250 γένη), εκ των οποίων μόνο τα 600
είναι βρώσιμα, τα άλλα
χρησιμοποιούνται για διακόσμηση ή
στα καλλυντικά.
Εύκολη στην καλλιέργεια, προτιμά
μια ελαφρώς σκιερή και υγρή
περιοχή.
Κατά μέσο όρο, θέλει πότισμα μία ή
δύο φορές την εβδομάδα.

Καλύτερη περίοδος σποράς
Μάρτιος/Απρίλιος

Συγκομιδή οποιαδήποτε στιγμή

Πλούσιο σε μαυρόχωμα και οργανική
ύλη, υγρό και κατάλληλα στραγγιζόμενο
έδαφος.
Η μέντα καλλιεργείται μαζικά σε όλη την
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.
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