
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
προϊόντος
ζώου

Βρώσιμα
μέρη Το κρέας Το γάλα

Άλλες
χρήσεις

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

1





Απαραίτητες τροφές/πηγές

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

Όνομα προϊόντος
ζώου

Διάρκεια ζωής

Χρησιμότητα, θέση στο
οικοσύστημα, αλλά και
οικολογικά μειονεκτήματα

Προέλευση, κλίμα
εφόσον σχετικό

Περιβάλλον παραγωγής

1

3 6





Το παιχνίδι Τράπουλα 
LivingSTEM είναι ένα από τα εκπαιδευτικά
εργαλεία που παράγονται στο πλαίσιο 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 περιέχει.





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

Άλλα υποπροϊόντα,
ενδεχόμενη σύνδεση
με άλλη κάρτα(ες)

Όνομα ελαφρώς
μεταποιημένου
προϊόντος

Προέλευση (προσθέστε
τον αριθμό κάρτας εάν
υπάρχει)

Άλλες
χρήσεις

1





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





19

Βρώσιμα
μέρη

Καρότα
Βολβώδες λαχανικό
Λατινική ονομασία  "Daucus
carota" 

Οι ρίζες Τα φύλλα

Οι ρίζες και τα φύλλα
χρησιμοποιούνται επίσης
για βαφή τροφίμων και
υφασμάτων καθώς και στα
καλλυντικά.

Άλλες
χρήσεις

Τα καρότα περιέχουν υψηλή
συγκέντρωση βιταμίνης Α και
καροτίνης.
Είναι ωφέλιμα για την υγεία του
δέρματος και των μαλλιών.



3 έως 5 εβδομάδες πριν τον
τελευταίο  παγετό της άνοιξης
(Φεβ-Μαρ)

Διατηρείται υγρό με συχνό
πότισμα

Διετή, ανθίζουν και δίνουν
σπόρους το δεύτερο έτος

Καρότα

Φυτό που απαιτεί πλήρη έκθεση
στον ήλιο

Όποτε κρίνετε ότι το μέγεθος
είναι ικανοποιητικό

Χρειάζεται μαλακό αμμώδες
χώμα
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλη
την Ευρώπη σε φυσικό χώμα

19

3 12627 57 108 110 145 159148114 146



Βρώσιμα
μέρη

Βερίκοκα
Φρούτο με σάρκα 
Λατινική ονομασία "Prunus
armeniaca" 

Ο πυρήνας Τα άνθη

Το βερίκοκο χρησιμοποιείται
για το άσθμα και τον βήχα.
Στη βιομηχανία, το λάδι
βερίκοκου χρησιμοποιείται
στα καλλυντικά.

Άλλες
χρήσεις

Τα βερίκοκα έχουν υψηλή
συγκέντρωση βιταμίνης C. Είναι
ωφέλιμα για το ανοσολογικό
σύστημα

103



Ζεστά κλίματα: Ιανουάριος,
Ψυχρά κλίματα: Απρίλιος

Απαιτεί τακτικό, εντατικό πότισμα

Φρούτο με ένα κουκούτσι
(Δρύπη) που φυτρώνει στις
βερικοκιές

Βερίκοκα

Ηλιόλουστη, προστατευμένη θέση

Όταν το χρώμα της φλούδας γίνει
κίτρινο

Βαθύ, καλά στραγγισμένο έδαφος

Αρμενία, Κίνα, Καλιφόρνια και
Νότια Αυστραλία

103

1312 49 136 152



Βρώσιμα
μέρη

Φουντούκι
Ξηρός καρπός
Λατινική ονομασία
"Corylus avellana" 

Ο πυρήνας

Χρησιμοποιείται σε
προϊόντα διατροφής,
αρώματα και σαπούνια

Άλλες
χρήσεις

Τα φουντούκια είναι
πλούσια σε πρωτεΐνες,
μονοακόρεστα λιπαρά,
βιταμίνη Ε και μαγγάνιο

117



Αρχές έως τέλη χειμώνα,
φθινοπώρου

Πότισμα εβδομαδιαία κατά τη
διάρκεια των ξηρών εποχών

Καρπός της φουντουκιάς

Φουντούκι

Τουλάχιστον 4 ώρες άμεσης
έκθεσης στον ήλιο κάθε μέρα

Το φθινόπωρο όταν οι φλοιοί
έχουν κιτρινίσει

Καλά στραγγισμένο και αρκετά
χαμηλό σε θρεπτικά συστατικά
Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία,
Γεωργία και Ηνωμένες Πολιτείες

117

126 121



Βρώσιμα
μέρη

Πεπόνια
Φρούτο με σάρκα
Λατινική ονομασία 
 "Melopepo" 

Οι σπόροι

Το άρωμα του μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στα
καλλυντικά

Άλλες
χρήσεις

Πλούσιο σε βιταμίνες Α και C,
κάλιο και μαγνήσιο. Ενισχύουν
το ανοσοποιητικό σύστημα και
ενισχύουν το υγιές δέρμα

Η σάρκα του
φρούτου

124



Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Όταν η φλούδα μετατρέπεται σε
κρεμώδες κίτρινο χρώμα

Πλούσιο, γόνιμο που συγκρατεί την
υγρασία αλλά καλά στραγγισμένο

Γλυκά, βρώσιμα σαρκώδη
φρούτα από την οικογένεια
κολοκυνθοειδών
(Cucurbitaceae)

Τέλη Μαρτίου/μέσα Απριλίου

Διατηρείτε τα φυτά καλά ποτισμένα
κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου

Πεπόνια

Κίνα, Τουρκία, Ιράν και Ινδία

124

158 41



Αχλάδια
Φρούτα με σάρκα Λατινική
ονομασία "Pyrus communis" 

Πηγή βιταμίνης C και βιταμίνης
Κ, περιέχει επίσης χαλκό, κάλιο
και μαγγάνιο

131

Συνήθως χρησιμοποιείται
στην ιατρική, ειδικά για ήπια
προβλήματα πέψης και ως
άρωμα καλλυντικών

Βρώσιμα
μέρη

Άλλες
χρήσεις

Η σάρκα του φρούτου



Απαιτεί πλήρη έκθεση στον ήλιο,
για τουλάχιστον 6-8 ώρες

Μαζέψτε τα πριν να ωριμάσουν
πλήρως, ενώ είναι ακόμα
πράσινα

Βαθύ, εύφορο, υγρό, καλά
στραγγισμένο έδαφος

Φυτρώνουν σε μεσαίου
μεγέθους αχλαδιές. Ανήκουν
στην οικογένεια Ροδοειδών
(Rosaceae)

 Τέλη χειμώνα ή αρχές άνοιξης

Τακτικό πότισμα, μία / δύο φορές
την εβδομάδα

Αχλάδια

Ιταλία και Ισπανία

131

71 136103



Βρώσιμα
μέρη

Δαμάσκηνα
Δρύπη
Λατινική ονομασία 
"Prunus" 

Αποξηραμένα (δαμάσκηνα)
χρησιμοποιούνται συχνά
κατά της δυσκοιλιότητας

Άλλες
χρήσεις

138

Περιέχουν ένα μείγμα
βιταμινών και μετάλλων,
ειδικά ασβεστίου, μαγνησίου
και βιταμίνης C

Άνθη ΣπόροιΚαρπός



Τουλάχιστον 6 με 8 ώρες άμεσης
έκθεσης στον ήλιο

Μαζέψτε τα όταν η φλούδα είναι
μαλακή

Αργιλώδες, καλά στραγγισμένο
έδαφος

Φρούτο με ένα κουκούτσι
(Δρύπη) που φυτρώνει στους
φοίνικες

Τέλη χειμώνα ή αρχές άνοιξης

Τακτικό πότισμα για να
διατηρείται το έδαφος υγρό

Δαμάσκηνα

Κίνα, Ιαπωνία, Ευρώπη, Αμερική

138

14075 136



Βρώσιμα
μέρη

Λεμονόχορτο
Βότανα-αρωματικά
Λατινική ονομασία
"Cymbopogon citratus" 

Άλλες
χρήσεις

75

Περιέχει τις αντιφλεγμονώδεις
χημικές ενώσεις, είναι επίσης
ωφέλιμο για την πέψη και είναι
γεμάτο αντιοξειδωτικά

Τα στελέχη

Έλαιο Σιτρονέλας,
εντομοαπωθητικά σπρέι και
κεριά,  παρασκευή τσαγιών
και  αρωματοθεραπεία

Τα φύλλα



Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Βότανο που φυτρώνει στο
έδαφος σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους

Όταν τα φυτά φτάνουν τα 30 cm

Πλούσιο, καλά στραγγισμένο
έδαφος

Την άνοιξη

Τακτικό πότισμα

Λεμονόχορτο

Τροπικές περιοχές της Ωκεανίας, της
Ινδίας και της Ασίας

75

60 66 138 149113



Βρώσιμα
μέρη

Μαϊντανός
Βότανα-αρωματικά
Λατινική ονομασία
"Petroselinum crispum" 

Άλλες
χρήσεις

89

Πλούσιος σε σίδηρο και
βιταμίνες A, C και K.
Χρησιμοποιείται κυρίως ως
καρύκευμα.

Στελέχη

Μπορεί να ωφελήσει την
υγεία των οστών. Ο
μαϊντανός έχει επίσης
χρησιμοποιηθεί για τη
ρύθμιση της εμμηνόρροιας.

ΦύλλαΡίζες



Αναπτύσσεται καλά σε περιβάλλον
και με πλήρη ηλιοφάνεια και με
μερική ηλιοφάνεια

Όταν τα στελέχη των φύλλων
αποκτήσουν τρία τμήματα

Υγρό, πλούσιο έδαφος

Διετές φυτό με φύλλα
χρώματος ανοιχτό
πράσινο

10 έως 12 εβδομάδες πριν από τον
τελευταίο παγετό της άνοιξης

Περίπου 2-3 φορές την εβδομάδα

Μαϊντανός

Περιοχή της Κεντρικής και
Ανατολικής Μεσογείου

89

121 127 5666 58 48



Βρώσιμα
μέρη

Φασκόμηλο
Βότανα-αρωματικά
Λατινική ονομασία 
"Salvia officinalis" 

Άλλες
χρήσεις

Περιέχει μαγνήσιο,
ψευδάργυρο, χαλκό και
βιταμίνες A, C και E. Μπορεί
να βελτιώσει τη μνήμη και την
υγεία του εγκεφάλου

Τα άνθη

Ως φυσικό καθαριστικό,
φυτοφάρμακο και
τελετουργικό αντικείμενο.
Μπορεί να βελτιώσει τον
ύπνο, καταπραΰνει το άγχος

Τα φύλλα

110



Μέτρια με πλήρη έκθεση στον ήλιο

Μπορεί να γίνει σχεδόν
οποιαδήποτε στιγμή

Καλώς στραγγισμένο έδαφος. Δεν
αντέχει το υγρό χώμα

Αρωματικό βότανο της
οικογένειας των
χειλανθών

Μία έως δύο εβδομάδες πριν από
τον τελευταίο παγετό

Τις πρώτες εβδομάδες-δυο φορές
την εβδομάδα. 'Επειτα-κάθε μία ή
δυο εβδομάδες

Φασκόμηλο

Περιοχή της Μεσογείου

110

140 19 92119



Περιέχει μαγγάνιο, φυτικές ίνες,
βιταμίνες C και K. Βοηθά στην
ενίσχυση της λειτουργίας του
εγκεφάλου και του
ανοσοποιητικού συστήματος

Βρώσιμα
μέρη

Γαρίφαλο
Σπόρος
Λατινική ονομασία
"Syzygium aromaticum" 

Άλλες
χρήσεις

Τα άνθη

Χρησιμοποιείται ως
μπαχαρικό και φαρμακευτικό
βότανο. Επίσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη 
 διακόσμηση  σπιτιού

68



Προτιμά μέρος με μερική σκιά

Πριν τα κλειστά μπουμπούκια
γίνουν ροζ

Καλά στραγγισμένο, γόνιμο

Από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο

Κάθε εβδομάδα, απαιτείται τακτικό
πότισμα

Γαρίφαλο

Ινδονησία, Μεξικό, Κένυα και Σρι
Λάνκα

Αναπτύσσεται στα
γαριφαλόδεντρα. Χρειάζονται
20 χρόνια για να αναπτυχθεί
μια πλήρης καλλιέργεια

34 93

68



Υψηλή περιεκτικότητα σε
φυτικές ίνες και βιταμίνες Β εκ
φύσεως. Περιέχει επίσης χολίνη
που είναι απαραίτητη για τη
μάθηση και τη μνήμη.

Βρώσιμα
μέρη

Κουνουπίδι
Λαχανικό
Λατινική ονομασία"Brassica
oleracea var. botrytis" 

Άλλες
χρήσεις

Το κουνουπίδι χρησιμοποιείται
επίσης για να μείωση του
βάρους και για βελτίωση της
πέψης. Είναι γνωστό ότι
προστατεύει από τον καρκίνο.

159

Τα άνθη



Τουλάχιστον 6 ώρες πλήρους
έκθεσης στον ήλιο κάθε μέρα

Όταν τα κεφάλια γίνουν λευκά,
διαμέτρου 15-20 cm

Αραιό, καλά στραγγισμένο και
γόνιμο

2 έως 4 εβδομάδες πριν από τον
τελευταίο παγετό

Τακτικό πότισμα κάθε εβδομάδα

Κουνουπίδι

Κίνα, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες,
Ισπανία, Μεξικό και Ιταλία

Λαχανικό που παράγει
σπόρους. Ανήκει  στην
οικογένεια των κραμβοειδών
(Brassica oleracea)

159
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Πλούσιο σε πολλές βιταμίνες και
μέταλλα - φολικό οξύ και βιταμίνες
Α και Κ και υψηλή περιεκτικότητα
σε φυτικές ίνες. Περιέχει επίσης
καμπεφερόλη.

Τα μπλε λουλούδια
χρησιμοποιούνται ωμά σε
σαλάτα, σερβίρονται ως
γαρνιτούρα, ή σε τουρσί σε
ξύδι και λάδι

Βρώσιμα
μέρη

Αντίδια
Φυλλώδες λαχανικό
Λατινική ονομασία "Cichorium
intybus var. foliosum" 

Άλλες
χρήσεις

12

Τα φύλλα



Πλήρης έκθεση στον ήλιο
(τουλάχιστον 6 ώρες)

Περίπου 80 ημέρες αφότου τα
φυτέψετε, αλλά πριν τον πρώτο
παγετό

Πλούσιο, που διατηρεί την υγρασία

Αρχές άνοιξης

Τακτικό πότισμα, διατηρείτε το
έδαφος υγρό, αλλά αποφύγετε το
υπερβολικό νερό

Αντίδια

Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία,
Ιταλία και Ινδία

Πράσινο φυλλώδες
λαχανικό με ελαφρώς
πικρή γεύση

12

158 77



Χωρίς λιπαρά, χαμηλής
περιεκτικότητας σε νάτριο,
χαμηλών θερμίδων και χωρίς
χοληστερόλη. Περιέχουν επίσης
φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την παραγωγή
καυσίμου και vegan
δέρματος  (οικολογικό
δέρμα) 

Βρώσιμα
μέρη

Μανιτάρια
Λαχανικό της οικογένειας 
των μυκήτων (Fungi)
Λατινική ονομασία"Fungi" 

Άλλες
χρήσεις

Τα στελέχη και το πάνω
μέρος τους

5



Σκοτεινό, δροσερό και υγρό
περιβάλλον καλλιέργειας

Σε 3 εβδομάδες

Λίπασμα πλούσιο σε θρεπτικά
συστατικά

Το χεμώνα

Καθημερινό πότισμα

Μανιτάρια

Κίνα, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες,
Ολλανδία

Σαρκώδης μύκητας,
καρποφόρο σώμα με
σπόρια

5

34 77



Μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C
και B, καλίου, φυτικών ινών,
τρυπτοφάνης, μαγγανίου και
λουτεΐνης

Οι φρέσκες πατάτες
ψήνονται, βράζονται ή
τηγανίζονται και
χρησιμοποιούνται σε
πολλές συνταγές

Βρώσιμα
μέρη

Πατάτες
Βολβώδες λαχανικό
Λατινική ονομασία 
"Solanum tuberosum" 

Άλλες
χρήσεις

26

Ρίζες



Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Δύο εβδομάδες μετά την άνθηση
των αμπελιών

Ελαφρύ, αραιό, καλά στραγγισμένο
έδαφος

3-4 εβδομάδες πριν τον τελευταίο
παγετό

Μια φορά την εβδομάδα

Πατάτες

Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ουκρανία,
Ηνωμένες Πολιτείες

Βολβώδες λαχανικό,
ανήκει στην οικογένεια
των Στρυχνοειδών
(Solanaceae)

26
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Μια καλή πηγή βιταμίνης C και
ασβεστίου. Περιέχουν επίσης
φυτικές ίνες και βιταμίνες Α και
Β6

Χρησιμοποιούνται ωμά σε
σαλάτες, ως γαρνιτούρα ή
μαγειρεμένα σε ασιατικά
πιάτα. Προσθέτουν έντονη
γεύση

Βρώσιμα
μέρη

Φρέσκα κρεμμυδάκια
Βολβώδες λαχανικό
Λατινική ονομασία "Allium
fistulosum" 

Άλλες
χρήσεις

Τα βλαστάρια

145



Πλήρης έκθεση στον ήλιο

Σε 8 έως 10 εβδομάδες το
καλοκαίρι, 
12 έως 14 εβδομάδες το χειμώνα

Καλά στραγγισμένο, πλούσιο σε
μαυρόχωμα έδαφος

Τέλη άνοιξης

Τακτικό πότισμα μια φορά την
εβδομάδα

Φρέσκα κρεμμυδάκια

Κίνα, Ινδία και Ηνωμένες
Πολιτείες

Βολβώδες λαχανικό, επίσης
γνωστό ως πρασουλίδα ή
πράσινο κρεμμυδάκι

145
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Υψηλή περιεκτικότητα σε
βιταμίνη Α, ριβοφλαβίνη, κάλιο,
μαγγάνιο και φυτικές ίνες

Χρησιμοποιείται επίσης στη
βοτανοθεραπεία για την
επιδιόρθωση των
κατεστραμμένων αρθρώσεων
και των σπασμένων οστών

Βρώσιμα
μέρη

Σύμφυτο
Βότανο
Λατινική ονομασία
"Symphytum" 

Άλλες
χρήσεις

Τα φύλλα

152

Οι ρίζες



Είτε πλήρης έκθεση στον ήλιο είτε
μερική σκιά

Όταν το φυτό έχει ύψος περίπου
60 cm

Μέτρια υγρασία, πλούσιο, καλά
στραγγισμένο έδαφος

Άνοιξη ή φθινόπωρο

Κρατήστε το σύμφυτο καλά
ποτισμένο καθώς αναπτύσσεται

Σύμφυτο

Ευρώπη, Ασία, Βόρεια Αμερική

Ανθοφόρο φυτό, της
οικογένειας των 
 Βοραγινοειδών
(Boraginaceae)

152
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Μπορεί να είναι αποτελεσματικό
στη μείωση του στρες και του
άγχους. Ο λυκίσκος περιέχει
φλαβονοειδή που περιέχουν
ισχυρό αντιοξειδωτικό

Χρησιμοποιείται κυρίως
στην παραγωγή μπύρας.
Επίσης σε άλλα ποτά και 
στη  βοτανοθεραπεία

Βρώσιμα
μέρη

Λυκίσκος
Δημητριακό
Λατινική ονομασία 
"Humulus lupulus" 

Άλλες
χρήσεις

82

Τα άνθη

Σπόροι

Τα βλαστάρια



Μερική σκιά

Όταν οι κώνοι γίνουν ξηροί και
σαν χαρτί

Αργιλώδες, πλούσιο και καλά
στραγγισμένο

Μεταξύ Φεβρουαρίου και
Απριλίου

Τακτικό πότισμα

Λυκίσκος

Ευρώπη, Δυτική Ασία και Βόρεια
Αμερική

Οι λυκίσκοι είναι τα
λουλούδια του φυτού
λυκίσκου ζυθοβότανου
(Humulus lupulus)

82

126



Περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως
σίδηρο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο.
Η κατανάλωση όλυρας μπορεί να
βελτιώσει την υγεία της καρδιάς

Χρησιμοποιείται κυρίως για
την παρασκευή αλευριού. Το
αλεύρι όλυρας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στις
περισσότερες συνταγές

Βρώσιμα
μέρη

Όλυρα (αγριοσίταρο)
Σιτάρι
Λατινική ονομασία 
"Triticum Spelta" 

Άλλες
χρήσεις

96

Οι σπόροι



Πλήρης έκθεση στον ήλιο, δεν
μπορεί να αναπτυχθεί στη σκιά

Όταν είναι κίτρινο και οι πυρήνες
σπάνε εύκολα

Διάφοροι τύποι εδάφους: 
αμμώδες, υγρό, φτωχό και χωρίς
αποστράγγιση

Μέσα Σεπτεμβρίου

Πότισμα μόνο σε ζεστές, ξηρές
ημέρες όταν το έδαφος είναι
στεγνό

Όλυρα (αγριοσίταρο)

Κεντρική Ευρώπη και Ισπανία

Η όλυρα είναι ένας τύπος
δημητριακού που σχετίζεται
στενά με το σιτάρι

96



33

Τα αυγά έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
και είναι πολύ θρεπτικά.
Επίσης, περιέχουν Β12,
ριβοφλαβίνη και χολίνη

Κοτόπουλο

Βρώσιμα
μέρη Το κρέας Τα αυγά

Άλλες
χρήσεις

Το κρέας κοτόπουλου περιέχει
υψηλό επίπεδο βιταμινών Β. 
Επίσης περιέχει σελήνιο, φώσφορο
και νιασίνη



33

Φρούτα, λαχανικά και
δημητριακά

Ένας τύπος εξημερωμένου
πτηνού, ένα υποείδος της
κόκκινης όρνιθας

Κοτόπουλο

5-10 χρόνια

Τα κοτόπουλα είναι πολύτιμα
για το ρόλο στην τροφική
αλυσίδα και τη διατροφή

Οι πιο αποτελεσματικές
θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ
20 - 24 ° C

Φρέσκο νερό, γόνιμο έδαφος
και καθαρός αέρας



47

Βοηθάει στην θεραπεία από
κοψίματα και πληγές, παρέχοντας
ενέργεια και μειώνοντας την
αρτηριακή πίεση

Ο σκοπός της παρασκευής
μαρμελάδας είναι να
διατηρούνται τα φρούτα
βρώσιμα για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα

Μαρμελάδα

Μούρα, σταφύλια και άλλα μικρά
φρούτα, καθώς και μεγαλύτερα
τεμαχισμένα φρούτα της
κατηγορίας δρύπη όπως βερίκοκα,
ροδάκινα και δαμάσκηνα

Άλλες
χρήσεις



Η μαρμελάδα αποτελείται
από ολόκληρα φρούτα
τεμαχισμένα

Μαρμελάδα

Επιλογή, καθαρισμός και
τεμαχισμός φρούτων,
παστερίωση των φρούτων,
μαγείρεμα

Συμβάλλει στη μείωση των
απορριμμάτων των φρούτων
καθώς μπορούν να αποθηκευτούν
για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Συνήθως καταναλώνεται σε
καθημερινή βάση, έχει γίνει
μέρος των καθημερινών
γευμάτων των καταναλωτών

47
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54

Ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα, βοηθά στην προστασία
της υγείας του δέρματος και στη
διατήρηση της υγείας της καρδιάς

Χρησιμοποιείται επίσης ως
γλυκαντικό. Πριν μετατραπεί
σε σιρόπι, το νερό
σφενδάμου είναι επίσης
πόσιμο ως έχει.

Σιρόπι
σφενδάμου

Για την παραγωγή σιροπιού
σφενδάμου χρησιμοποιούνται τρία
είδη δέντρων σφενδάμου: ο
σφένδαμος ζάχαρης, ο μαύρος
σφένδαμος, ο κόκκινος σφένδαμος

Άλλες
χρήσεις



54

Το σιρόπι σφενδάμου
παρασκευάζεται από τον
υδατώδη χυμό του
δέντρου σφενδάμου

Σιρόπι σφενδάμου

Το σιρόπι σφενδάμου
παρασκευάζεται χτυπώντας τα
δέντρα σφενδάμου ζάχαρης και
έπειτα βράζοντας το χυμό για να
παραχθεί  ένα παχύ σιρόπι

Συχνά χρησιμοποιείται ως
καρύκευμα για τηγανίτες και
βάφλες. Χρησιμοποιείται επίσης
ως γλυκαντικό

Καταναλώνεται σε υπερβολικό
βαθμό, η ζάχαρη μπορεί να
είναι η κύρια αιτία ορισμένων
προβλημάτων υγείας



61

Περιέχουν βιταμίνη Κ, C και A.
Επίσης, το ασβέστιο είναι
ωφέλιμο για υγιή νεύρα και
ισχυρά οστά, δόντια

Ο σκοπός είναι να
διατηρούνται τα αγγούρια
βρώσιμα για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα

Πίκλες

Αγγούρια, οξέα, αρωματικές ύλες,
χρωστικές ουσίες, συντηρητικά
και σταθεροποιητές

Άλλες
χρήσεις



Πίκλες

Συγκομιδή, συντήρηση,
επεξεργασία και συσκευασία,
παστερίωση και σφράγιση

Το τουρσί χρησιμοποιείται ως
τρόπος συντήρησης  του
φαγητού για κατανάλωση εκτός
εποχής

Δεδομένου ότι οι πίκλες
περιέχουν σημαντική ποσότητα
αλατιού (νάτριο), είναι σημαντικό
να καταναλώνονται με μέτρο

3

61

Αγγούρια που
διατηρούνται σε
ειδικό διάλυμα



40

Τα κεριά συντίθενται από πολλά
φυτά και ζώα. Το πιο γνωστό
κερί ζώου είναι το κερί μέλισσας
από τις μέλισσες

Αν και δεν αποτελεί τρόφιμο, αυτό το
υποπροϊόν του μελιού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την προστασία
των δοχείων τροφίμων χωρίς
κινδύνους για την υγεία.

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή
κεριών, την προστασία του ξύλου ή
του δέρματος και ως μέσο
αδιαβροχοποίησης . Χρησιμοποιείται
επίσης στα καλλυντικά.

Κερί

Άλλες
χρήσεις



Κυρίως φτιαγμένο από
φυτά ή ζώα. Το κερί
μελισσών είναι σύνηθες.

Κερί

Τα κεριά με βάση τα φυτά και τα ζώα
υφίστανται χημικές τροποποιήσεις
για την παραγωγή κεριού που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
προϊόντα 

Μερικά κεριά είναι ασφαλή για τα
τρόφιμα και χρησιμοποιούνται, για
παράδειγμα, για την επίστρωση
ξύλινων σανίδων κοπής

Δεν αποτελεί πηγή τροφής αλλά δεν
είναι επικίνδυνο εάν καταναλωθεί
σε μικρές ποσότητες.
Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση
τροφίμων ή δοχείων τροφίμων.

3
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