


Το «FOODPRINT» ήταν μια οκταήμερη ανταλλαγή νέων Erasmus+ στο

πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπου 36 νέα άτομα από Ιταλία,

Ισπανία, Λετονία, Ρουμανία και Ελλάδα συναντήθηκαν για να μάθουν, να

ανταλλάξουν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τις ιδέες τους, να

προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη μεταξύ των νέων με κύριο στόχο την

ενίσχυση της διαπολιτισμικής γνώσης μέσω τοπικών παραδόσεων που

σχετίζονται με τα τρόφιμα και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την

υπεύθυνη κατανάλωση και τη βιώσιμη παραγωγή προϊόντων διατροφής,

αναπτύσσοντας παράλληλα ψηφιακές ικανότητες στη διαδικασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ "FOODPRINT"



Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οργανώσαμε και συμμετείχαμε σε

πολλές ομαδικές δραστηριότητες: μάθαμε να μαγειρεύουμε παραδοσιακά

πιάτα από τις συμμετέχουσες χώρες, δημιουργήσαμε νέα πιάτα με εποχιακά

προϊόντα, μάθαμε για καλές πρακτικές όπως “0km”, διαφορετικές ετικέτες

που εγγυώνται την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντα διατροφής,

συναντήθηκε με πολλούς τοπικούς οργανισμούς που μας βοήθησαν να

κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των τροφίμων στη βιώσιμη ανάπτυξη και πολύ

περισσότερες έννοιες και πρακτικές για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

ABOUT THE "FOODPRINT 
YOUTH EXCHANGE PROJECT



Στις επόμενες σελίδες θα

ανακαλύψετε τις συνταγές των

πιάτων που μαγειρέψαμε μαζί,

καθώς και συμβουλές και κόλπα για

να γίνη η καθημερινότητα σας πιο

βιώσιμη και άλλες χρήσιμες

πληροφορίες όπως συνδέσμους,

εφαρμογές, βίντεο.

ABOUT THE "FOODPRINT 
YOUTH EXCHANGE PROJECT



ΣΥΝΤΑΓΕΣ



ΜΕΡΙΔΕΣ: 4

1 κιλό πατάτες 

6-8 αυγά 

Ελαιόλαδο 

Αλάτι 

1 κρεμμύδι

(προαιρετικά)

 

Υλικά :

Tortilla de patatas
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 10' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ: 30 '

Σκεύη :

Τηγάνι 

Σπάτουλα

Μαχαίρι 

Αποφλοιωτης

πατάτας 



Πλένουμε, ξεφλουδίζουμε τις πατάτες,
τις κόβουμε στη μέση αν είναι πολύ
μεγάλες και τα κόβουμε όπως για τσιπς 
 Τηγανίζουμε τις πατάτες σε ελαιόλαδο
μέχρι να μαλακώσουν.  Χρησιμοποίησε
ένα μεγάλο τηγάνι για να χωρέσει όλη
την ποσότητα και να έχει λίγο χώρο για
τα αυγά αργότερα.  (για πιο υγιεινή
επιλογή εσείς μπορεί να βράσει μέχρι
να μισοψηθεί, αλλά δεν είναι το
παραδοσιακό τρόπος).
 Χτυπάμε τα αυγά σε ένα μπολ. Αν
θέλετε να προσθέσετε κρεμμύδι
μπορείτε να το προσθέσετε στο τηγάνι
με τις πατάτες λίγα λεπτά πριν είναι
έτοιμες και το ψήνουμε λίγο σε μέτρια
φωτιά.
 Όταν οι πατάτες (και το κρεμμύδι) είναι
σχεδόν έτοιμα,τα βγάζουμε από το
τηγάνι και τα προσθέτουμε στα αυγά,
ανακατεύουμε γρήγορα και
αλατοπιπερώνουμε.

Εκτέλεση :



 Ζεσταίνουμε ξανά το τηγάνι με αρκετό
ελαιόλαδο και βάζουμε το μείγμα
πατάτας/αυγού μέσα, χωρίς
ανακάτεμα, απλά αφήστε το να ψηθεί
για λίγο σε μέτρια φωτιά. Στη συνέχεια,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
ξύλινη κουτάλα για να στρογγυλεύει
απαλά τις άκρες. 
Όταν η τορτίγια είναι μισοέτοιμη, τη
γυρίζουμε σε μια μεγάλη πιατέλα,
προσθέτουμε λίγο λάδι στο τηγάνι και
επιστρέφουμε την τορτίγια να ψηθεί
και από την άλλη πλευρά για λίγο.
 Η τορτίγια είναι έτοιμη όταν λέτε ότι
είναι έτοιμη. Κάποιοι την προτιμούν
καλοψημένη ενώ άλλοι τη προτιμούν
"poco hecha" που σημαίνει ότι τα αυγά
στο κέντρο παραμένουν λίγο πιο υγρά
και ζουμερά.



ΜΕΡΙΔΕΣ: 4

Μικρά κομμάτια
ψωμιού
 Αγγούρι
 Ντομάτες
 Σκόρδο
 Ελαιόλαδο
 Αλας
 Κόκκινο και πράσινο
πιπέρι
 Κρεμμύδι
 Ξύδι

Υλικά 

Gazpacho
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 10' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ: 5 '

Σκεύη 
Μαχαίρι

Μπλέντερ

 Ποτήρια για το

σερβίρισμα 



Καθαρίζουμε και προετοιμάζουμε
όλα τα φρούτα και τα λαχανικά μας
τα κόβουμε σε μικρά τετράγωνα
κομμάτια.
 Μόλις κόψουμε το αγγούρι, την
πιπεριά, το ντομάτες, και τα
κρεμμύδια που πρέπει να τα
βάλουμε σε μπλεντερ.
 Το επόμενο βήμα είναι να
προσθέσετε τα υπόλοιπα υλικά στο
μίξερ: το ψωμί, το σκόρδο ήδη
θρυμματισμένο μικρά κομμάτια και
τα καρυκεύματα μας (το ξύδι, το
αλάτι,και το ελαιόλαδο).
 Τέλος τα ανακατεύουμε όλα στο
μίξερ και εμείς θα έχουμε το
γκασπάτσο μας έτοιμο για
σερβίρισμα! Κρύο και δροσιστικό!

Εκτέλεση 



ΜΕΡΙΔΕΣ: 4

3 σκελίδες σκόρδο
 2 φέτες φρέσκο   μπέικον
 1 λουκάνικο chorizo
 3 κ.σ παρθένο ελαιόλαδο
 1 κ.γ πάπρικα γλυκιά
 90 γρ. αλεύρι ινδικού
μπιζελιού
 500 ml νερό σε θερμοκρασία
δωματίου
 Αλάτι για γεύση

Υλικά 

Gachas manchegas
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 10' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ: 15 '

Σκεύη 
Μαχαίρι 

Τηγάνι

 Σπάτουλα 



Καθαρίζουμε το σκόρδο και κόβουμε το μπέικον
σε μικρά κομμάτια και το chorizo   σε φέτες.
 Ζεσταίνουμε το παρθένο ελαιόλαδο και
τηγανίζουμε το μπέικον.
 Προσθέστε το chorizo, το μπέικον και το σκόρδο.
 Αφαιρούμε το chorizo, το μπέικον και το σκόρδο.
 Βάζουμε το σκόρδο σε ένα γουδί και το
τρίβουμε.
 Προσθέστε τη γλυκιά πάπρικα και λίγο νερό στο
γουδί.
 Προσθέστε το αλεύρι ινδικού μπιζελιού στο λάδι
στο τηγάνι.
 Σοτάρουμε ανακατεύοντας να εμποτιστεί με όλο
το λάδι.
 Προσθέτουμε λίγο λίγο το νερό σαν να είναι
μπεσαμέλ σάλτσα, ανακατεύοντας για να μην
κάνει σβόλους.
 Προσθέστε το μείγμα του γουδί στο τηγάνι.
 Μαγειρέψτε τον χυλό για λίγα λεπτά μέχρι να
πήξει της αρεσκείας σας, αλατίζετε και σερβίρετε
με το chorizo

Εκτέλεση 



ΜΕΡΙΔΕΣ: 4

Ρεβύθια
Κρεμμύδι
Καρότο
κόκκινο πιπέρι
Σάλτσα ντομάτας
Σκόρδο
Ελαιόλαδο
Μαϊντανός
Αλάτι για γεύση

Υλικά 

Chickpea and
vegetables stew

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ: 10' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ: 15'

Σκεύη 
Μια κατσαρόλα

Ενα μαχαίρι

Μια σπάτουλα



Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι.
Πλένουμε τις πιπεριές, αφαιρούμε τους
σπόρους και τις κόβουμε σε κύβους.
Ψιλοκόψτε το σκόρδο.
Καθαρίζουμε τα καρότα και τα κόβουμε σε
λεπτές φέτες.
Στραγγίστε το υγρό από το ζωμό, αλλά
κρατήστε 50 ml νερό.
Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό.

Αρχικά ετοιμάζουμε τα υλικά:

Εκτέλεση 

Βάζουμε το λάδι σε ένα τηγάνι. Όταν είναι ζεστό, προσθέτουμε το
κρεμμύδι και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά.
Προσθέτουμε το σκόρδο και μετά από 1 λεπτό τις πιπεριές και τα
καρότα. Σοτάρουμε τα λαχανικά για 2-3 λεπτά.
Προσθέστε τις ντομάτες, τα ρεβίθια, το νερό και το υγρό από την
κονσέρβα.
Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε καπνιστή πάπρικα και ψήνουμε για
20 λεπτά.
Η σάλτσα θα δέσει όμορφα λόγω του υγρού της κονσέρβας των
ρεβιθιών και τα λαχανικά πρέπει να είναι ελαφρώς τραγανά εσωτερικά.
Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Τελικά βήματα:



Μεγάλες πατάτες 4 τεμ.

Αλάτι 1 κουτ

Αυγά 2 τεμ.

Άμυλο πατάτας 1 κ.γ.

Αλεύρι 1 κ.γ.

(προαιρετικός)

Λάδι για τηγάνισμα

Potato pancakes
ΜΕΡΙΔΕΣ: 4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10 ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 30'

Κλασική λετονική γεύση -

τηγανίτες πατάτας με ξινή κρέμα

και μαρμελάδα lingonberry.

Πασπαλίζουμε τις πατάτες

(ξεφλουδισμένες και τριμμένες)

με αλάτι και τις αφήνουμε στην

άκρη για 2 λεπτά να βγάλουν τα

περιττά υγρά, τα οποία θα

στραγγίσουν από τη σήτα.



Βάζουμε τις πατάτες σε ένα

μπολ, προσθέτουμε αυγά,

άμυλο πατάτας και αλεύρι.

Ανακατέψτε καλά.

Ζεσταίνουμε το τηγάνι, βάζετε

το μείγμα στο τηγάνι με ένα

κουτάλι  και ισιώστε το να

σχηματίσουν επίπεδες

τηγανίτες.

Τηγανίζουμε τα pancakes για

περίπου 1-2 λεπτά από τη μια

πλευρά μέχρι να γίνει

χρυσαφένιο και μετά γυρίστε τα

στην άλλη πλευρά και

τηγανίζουμε μέχρι να γίνει και η

άλλη πλευρά χρυσαφένια.

Εκτέλεση :



Fruit soup
ΜΕΡΙΔΕΣ: 4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 5-10' ΧΡΌΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΈΜΑΤΟΣ: 40' '

4 μέτρια μήλα  (μπορεί επίσης
να χρησιμοποιήσει διαφορετικά
φρούτα)
 400 γρ νερό
 50 γρ ζάχαρη
 30 g άμυλο πατάτας
 χυμός μήλου (προαιρετικό αν η
γεύση δεν είναι ισχυρή)
 Σαντιγύ
 (προαιρετικά όταν τρώτε
μπορείτε να χρησιμοποιήστε
γάλα)

 

Υλικά :

Σκεύη :
 Μαχαίρι
 Δοχείο
 Κουτάλι
 Κουτάλα



1. Πλένουμε τα μήλα, τα κόβουμε

και τα βράζουμε στο νερό μέχρι

να μαλακώσουν.

 2. Στη συνέχεια, προσθέστε τη

ζάχαρη, ανακατέψτε την πατάτα

άμυλο σε ένα ποτήρι νερό στη

συνέχεια αδειάζουμε στην

κατσαρόλα και ρίχνουμε το χυμό

μήλου.

 Ρίξτε το έτοιμο ζελέ σε πιάτα,

 Σερβίρουμε με γάλα, σαντιγί ή

σάλτσα βανίλιας.

Καλή όρεξη!

Εκτέλεση :



Υλικά 

Skordalia
ΜΕΡΙΔΕΣ: 6 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 30 '

• 5–6 μεσαίες πατατες
• 5–7 σκελίδες σκόρδο 
• 1/2 κούπας παρθένο ελαιόλαδο 
•1 κτσ αλατι
• φρέσκος μαϊντανός 

 Καθαρίζουμε και καθαρίζουμε τις πατάτες.
 Τα βράζουμε σε ζεστό νερό μέχρι να μαλακώσουν. Αυτό πρέπει
να διαρκέσει 20-30 λεπτά
 Σε ένα πολυμηχάνημα προσθέτουμε τις σκελίδες σκόρδου, το
ελαιόλαδο και το αλάτι.
 Μόλις μαλακώσουν οι πατάτες, τις βγάζουμε από το ζεστό
νερό. Τοποθετούμε τις πατάτες σε ένα μπολ και τις
πολτοποιούμε.
 Ανακατεύουμε τον πουρέ πατάτας με τα μείγματα από τον
επεξεργαστή τροφίμων.
 Αν θέλετε μπορείτε να πασπαλίσετε από πάνω λίγο φρέσκο
μαϊντανό.
Απολαύστε!

Εκτέλεση : 



Υλικά 

Dako salad
ΜΕΡΙΔΕΣ: 4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10'

Εκτέλεση :

• 1 κιλό ώριμες ντομάτες
• 2 κουταλιές της σούπας κόκκινα κρεμμύδια
• 1/4 φλιτζάνι μαύρες ελιές (όπως η καλαμάτα),
χωρίς κουκούτσι και χοντροκομμένες
• Μικρή χούφτα φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα
• 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη
• 2 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί
• 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, συν έξτρα
για το περιχύσιμο
• 1/3 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, συν
περισσότερο για γεύση
• Μαύρο πιπέρι, κατά βούληση
• 6 παξιμάδια ντάκου ή δύο χοντρές φέτες
προζύμι κομμένες σε κύβους και φρυγανισμένες
• 1/2 φλιτζάνι φέτα, θρυμματισμένη

Συνδυάστε τα υλικά της σαλάτας: Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τις
ντομάτες, το κόκκινο κρεμμύδι, τις ελιές, την κάπαρη, τον μαϊντανό, τον
βασιλικό, τη ρίγανη, το ξύδι από κόκκινο κρασί, το ελαιόλαδο, το αλάτι και
το μαύρο πιπέρι για γεύση.
Τρίβουμε τα παξιμάδια πάνω από τη σαλάτα και τα αφήνουμε να κάτσουν:
Σπάστε τα παξιμάδια σε κομμάτια 1 ίντσας. Προσθέστε στη σαλάτα και
στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια σπάτουλα ενώστε τα υλικά.
Αφήστε τη σαλάτα να ξεκουραστεί για 10 λεπτά, ώστε τα παξιμάδια να
μαλακώσουν ελαφρώς στους χυμούς ντομάτας.
Κορυφή με φέτα:Μόλις ξεκουραστεί η σαλάτα για 10 λεπτά, από πάνω
προσθέτουμε τη φέτα.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 0'



Υλικά :

Loukoumades
ΜΕΡΙΔΕΣ: 4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 1 ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 30'

• 280 ml χλιαρό νερό
• 9 γρ μαγιά ξερή
• 1 μικρή κουταλιά μέλι
• 1 πρέζα αλάτι
• 200gr αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
• 50γρ κορν φλάουρ
• ηλιέλαιο
επικάλυψη:
• Μέλι
• Κανέλα
• Σοκολάτα



Loukoumades
SERVINGS: 4 PREPPING TIME: 10 MIN COOKING TIME: 30 MIN

Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ εκτός από το λάδι και
ανακατεύουμε με μίξερ χειρός μέχρι να ανακατευτούν όλα μαζί.
Σκεπάζουμε το μπολ με διάφανη μεμβράνη και αφήνουμε να
μεγαλώσει σε ζεστό και στεγνό περιβάλλον για 30-45 λεπτά.
Βάζουμε το λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
Βάζουμε ένα μικρό κουταλάκι μέσα σε ένα ποτήρι νερό και
βάζουμε ένα κομμάτι λαδόκολλα δίπλα στο ταψί.
Όταν ζεσταθεί αρκετά το λάδι βάζουμε το χέρι μας στο μπολ
και παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης. Σφίγγουμε το χέρι έτσι ώστε
η ζύμη να βγει από την τρύπα ανάμεσα στον αντίχειρα και το
μπροστινό δάχτυλο. Αφήνουμε τη ζύμη να πέσει στο κουτάλι
και μετά τη ρίχνουμε στο λάδι.
Η ζύμη πέφτει εύκολα από το βρεγμένο κουτάλι, οπότε μετά
από κάθε σταγόνα θα πρέπει να βυθίζουμε το κουτάλι στο
νερό.
Γυρίζουμε τους λουκουμάδες όταν γεμίσει το ταψί.
Τηγανίζουμε τους λουκουμάδες μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα
και μετά τους αφαιρούμε και τους βάζουμε στη λαδόκολλα.
Τα αφήνουμε στο χαρτί να κρυώσουν και μετά προσθέτουμε τις
επικαλύψεις που μας αρέσουν.
 

Εκτέλεση :



Υλικά : 

Crisps
ΜΕΡΙΔΕΣ: 8 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 30 '

•1 κιλό πατάτες
• Ελαιόλαδο
• Πάπρικα
• Αλάτι

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε όλες στο ίδιο μέγεθος που επιθυμούμε.
Σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο και σε μέτρια φωτιά, τηγανίζουμε τις πατάτες για 5-7 λεπτά
μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα.
Αν έχουμε πολλές πατάτες να τηγανίσουμε, τις προσθέτουμε σε παρτίδες, λίγες κάθε
φορά.
Τα βγάζουμε με μια τρυπητή κουτάλα στο σουρωτήρι και τα αφήνουμε να κρυώσουν
λίγο. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουν πάρει σχεδόν καθόλου χρώμα.
Ζεσταίνουμε ξανά το λάδι, αυτή τη φορά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
Τα ξαναβάζουμε λίγα τη φορά μέχρι να χρυσίσουν και να γίνουν τραγανά για περίπου 3
λεπτά ανάλογα με το μέγεθος που τα έχουμε κόψει.
Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα.
Τα βάζουμε σε μεγάλη πιατέλα στρωμένη με χαρτί κουζίνας, να απορροφηθεί το περιττό
λάδι.
Πασπαλίζουμε με πάπρικα και αλάτι.

 
Εκτέλεση :



Tomato Dip sauce
ΜΕΡΙΔΕΣ: 4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 45 '

Υλικά :

Εκτέλεση : 

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο 
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες 
5 ντομάτες, καθαρισμένες και ψιλοκομμένες 
1 κουταλάκι του γλυκού λευκή ζάχαρη 
¼ φλιτζάνι νερό  
2 κουταλάκια του γλυκού ψιλοκομμένο
φρέσκο βασιλικό  
Μια πρέζα αλάτι 

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι και
σοτάρουμε το σκόρδο μέχρι να ροδίσει και να
μαλακώσει. Προσέχουμε να μην καεί το σκόρδο.
Ρίχνουμε τις ντομάτες, τη ζάχαρη, το νερό, τον
βασιλικό και αλατοπίπερο.
Το περιεχόμενα του τηγανιού  πρέπει να πάρουν
βράση. Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για περίπου
45 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. 
Σερβίρουμε τη σάλτσα ζεστή.  



• Αλεύρι

• Νερό

• Αλάτι

Υλικά : 

ΜΕΡΙΔΕΣ : 2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 20' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 10'S

Ρίξτε το αλεύρι σε ένα μπολ, ρίξτε το

νερό και προσθέστε μια πρέζα αλάτι.

Πρέπει να πάρουμε ένα πηχτό

ομοιογενές μείγμα χωρίς σβόλους.

Παίρνουμε με ένα κουτάλι και

τηγανίζουμε. Μπορούμε να τα

γευτούμε με μέλι, αλάτι, ζάχαρη ή

σκέτα.

GAIMEDDRE

Εκτέλεση :



Με το αλεύρι σχηματίζουμε ένα «συντριβάνι» και στο κέντρο του και
βάζουμε ζάχαρη, αυγά, λάδι, βερμούτ και μαγιά.
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για να γίνει μια λεία και απαλή ζύμη.
Ανοίγουμε τη ζύμη σε μορφή σαλάμι και την κόβουμε σε κομμάτια. στη
συνέχεια τα τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι.
Μόλις ψηθεί, ανακατεύουμε το τουρντιντρί με μέλι (προηγουμένως
ζεσταμένο σε ένα τηγάνι)

• 4 αυγά

• 1 ποτήρι βερμούτ

• 1 ποτήρι λάδι

• 1 ποτήρι ζάχαρη

• 1 φακελάκι μαγιά

• Μέλι μελισσών/ σύκο μέλι

• Αλεύρι «όσο απαιτείται».

Υλικά :

TURDIDDRI
ΜΕΡΙΔΕΣ: 2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 45 '

Εκτέλεση:



Για τη ζύμη:
1 φλιτζάνι ηλιέλαιο
1/3 φλιτζάνι νερό
1/3 φλιτζάνι ζάχαρη
1 1/2 αλεύρι
1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν
πάουντερ
Βανίλια
 
Για τα μήλα:
6 μήλα
1 φλιτζάνι ζάχαρη
2 κουταλιές της σούπας κανέλα
Λίγο νερό

Υλικά : 

Apple tart
ΜΕΡΙΔΕΣ: 10 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10' ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 1Ω 20 '

Σκεύη :
Κουτάλι
Πλάκα
Μαχαίρι
Γάντια φούρνου
Ταψί
Χαρτί ψησίματος



Προθερμαίνουμε το φούρνο στους

180°C.

  Κόβουμε τα μήλα σε μικρά

κομμάτια.

  Στο τηγάνι βάζουμε το μήλο, τη

ζάχαρη, την κανέλα και το νερό μέχρι

να μαλακώσουν τα μήλα.

Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά

για τη ζύμη και ανακατεύουμε μέχρι

να γίνει μαλακή η ζύμη.

Τυλίγουμε τη ζύμη και τη βάζουμε σε

ταψί 20 εκ.

Κρατήστε λίγη ζύμη για να βάλετε

πάνω από την τάρτα.

Τοποθετήστε μήλα στη ζύμη, κόψτε

τη ζύμη σε γραμμές και βάλτε τα

μήλα.

Ψήνουμε στους 180°C μέχρι να

ροδίσει η ζύμη, χρειάζονται σχεδόν

40-50 λεπτά.

Καλή όρεξη!

Εκτέλεση :



COLTUNASI (RAVIOLI) WITH CHEESE

Το Coltunasi είναι ένα γαστρονομικό παρασκεύασμα που αποτελείται από

κομμάτια ζύμης γεμισμένα με τυρί, γλυκύτητα και βρασμένα σε νερό ή

ψημένα στο φούρνο.

Για τη ζύμη:

 500 γρ αλεύρι

 200 ml νερό

3 κουταλιές της σούπας λάδι

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 αυγό

 

  Για τη γέμιση:

500 g γλυκό τυρί κότατζ

4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

 2 αυγά

1 πάστα βανίλιας

Υλικά:



ΕΚΤΈΛΕΣΗ:
Η ζύμη για το κολτουνάσι είναι παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται για την

παρασκευή νουντλς. Πρόσθεσα λάδι και νερό στο κολτουνάσι. Σε ένα μπολ βάζουμε

το αλεύρι και κάνουμε μια τρύπα στη μέση. Προσθέτουμε τα αυγά, το λάδι και

ανακατεύουμε. Σταδιακά προσθέτουμε νερό και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μια

ζύμη ελαστική και να μην κολλάει.

Ανοίγουμε τη ζύμη σε ένα ορθογώνιο φύλλο πάχους περίπου 3 mm και κόβουμε

κύκλους. Τοποθετούμε κάθε κύκλο σε μια φόρμα για ραβιόλια, τοποθετούμε ένα

κουταλάκι του γλυκού γέμιση στη μέση, κλείνουμε το ταψί και κολλάμε τις άκρες

μεταξύ τους. Για ασφάλεια, μπορείτε να πιέσετε την άκρη με ένα πιρούνι. Σε ένα

μπολ βάζουμε τα υλικά για τη γέμιση και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μια λεία

κρέμα. Αν το τυρί είναι πιο νερουλό, μπορείτε ενδεχομένως να προσθέσετε ένα

κουταλάκι του γλυκού γκρι, που θα απορροφήσει την υπερβολική υγρασία. Είχα ένα

κρεμώδες τυρί. Βράζουμε τα λαχανικά σε λίγο αλατισμένο νερό για περίπου 8 λεπτά

μέχρι να ανέβουν στην επιφάνεια, τα στραγγίζουμε και τα σερβίρουμε με λιωμένο

βούτυρο, ζάχαρη, κρέμα γάλακτος ή τριμμένη φρυγανιά ροδισμένη σε βούτυρο και

από πάνω ζάχαρη.



EGGPLANT SALAD WITH MAYONNAISE

Ανάμεσα στα ορεκτικά που αγαπούν οι Ρουμάνοι είναι πολλές σαλάτες με μαγιονέζα,

αλλαντικά και τυριά, πιπεριές γεμιστές με τυρί κρέμα ή ντομάτες γεμιστές με μελιτζάνα.

Νομίζω ότι το πιο αγαπημένο πιάτο με μελιτζάνα είναι αυτή η μελιτζανοσαλάτα με

μαγιονέζα.

1,5-1,7 κιλά φρέσκια μελιτζάνα

Αλάτι

Πιπέρι

Περίπου 150-200 ml ηλιέλαιο

Χυμός λεμονιού για γεύση

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

ΥΛΙΚΑ:

1 ωμός κρόκος και 1 ψημένος κρόκος
1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
250 ml λάδι
1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ: 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ψιλοκόβουμε τη μελιτζάνα αφού την καθαρίσουμε και την στραγγίσουμε και

την αφήνουμε στην άκρη σε γυάλινο ή πλαστικό δοχείο με το ψιλοκομμένο

κρεμμύδι. Ετοιμάζουμε τη μαγιονέζα χωριστά ανακατεύοντας τον κρόκο του

αυγού με τη μουστάρδα και προσθέτοντας σταδιακά το λάδι. Ρίχνουμε τη

σαλάτα με τη μαγιονέζα, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και λίγο φρεσκοστυμμένο

χυμό λεμονιού και αφήνουμε τη σαλάτα να ξεκουραστεί για μια ώρα στο

ψυγείο.



Το τρίτο πιάτο είχε ως βασικό

συστατικό το μπρόκολο και ως

δευτερεύοντα συστατικά: πατάτα,

καρότο, σκόρδο, κρεμμύδι. Ο τρόπος

παρασκευής ήταν αυτοσχεδιασμός

της στιγμής.

Έβρασα όλα τα λαχανικά στην ίδια

κατσαρόλα, μετά τα τηγάνισα με ελαιόλαδο

και σκόρδο και τέλος, μετά το πλατό,

καρύκευσα το πιάτο με λίγο χυμό λεμονιού

και αλάτι.

BROCCOLI WITH VEGETABLES



ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ
ΕΠΟΧΙΑΚΏΝ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ



Εποχιακό ημερολόγιο
φρούτων στην Ισπανία

Αβοκάντο
Βατόμουρο
Ακτινίδια
Λεμόνι
Κλημεντίνη
Πορτοκάλι
Μπανάνα

Χειμώνας:
Βατόμουρο
Φράουλα
Μπανάνα

Ανοιξη:
Βερύκοκκο
Κεράσι
Δαμάσκηνο
Σύκο
Ροδάκινο
Πεπόνι
Παραγουάης
Μπανάνα
Καρπούζι

Καλοκαίρι:
Λωτός
Κρέμα μήλου
Μπανάνα
Ρόδι
Ακτινίδια
Λεμόνι
Κλημεντίνη
Μήλο
Σταφύλι

Φθινόπωρο:



Εποχιακό ημερολόγιο
λαχανικών στην Ισπανία

Αγκινάρα
Λάχανο
Κουνουπίδι
Αντίδι
Σπανάκι
Πράσο
Ραπανάκι

Χειμώνας:
Κρεμμύδι
Μπρόκολο
Αρακάς
Κουκιά
Μαρούλι
Πράσο
Ραπανάκι

Ανοιξη:
Σκόρδο
Κολοκύθι
Κρεμμύδι
Σπαράγγι
Αρακάς
Κουκιά
Φασολάκια
Μαρούλι
Αγγούρι
Πατάτα
Πιπέρι
Πράσο
Ραπανάκι
Ντομάτα
Καρότο

Καλοκαίρι:
Σέλινο
Μελιτζάνα
Κολοκύθι
Κουνουπίδι
Αντίδι
Σπανάκι
Φασολάκια
Μαρούλι
Αγγούρι
Πράσο
Καρότο

Φθινόπωρο:



Εποχιακά Λαχανικά στην
Ελλάδα

Μπρόκολο
Κουνουπίδι
Λάχανο
καρότα
Μαρούλι
Σγουρές σαλάτες
Ρουκέτα
Αντίδι
Πράσα
Παντζάρι
Σπανάκι
κρεμμύδια
Κουκιά
Σκόρδο
Αγκινάρες
Αρακάς
Πατάτες

Φθινόπωρο/ Χειμώνας:
Ντομάτες
Αγγούρι
Αγκινάρα
Καρότο
Κολοκύθι
Κουκιά
Κρεμμύδι, Πράσινο Κρεμμύδι
Λάχανο
Μαϊντανός
Μαρούλι
Μελιτζάνα
Αρακάς
Παντζάρι
Πατάτες
Πιπεριές
Ραπανάκια
Ρόκα
Σέλινο
Σπανάκι
Σπαράγγι
Φασολάκια
Μάραθο

Ανοιξη /Καλοκαίρι:



Εποχιακά Φρούτα στην
Ελλάδα

Φθινόπωρο /Χειμώνας:
•Μήλα
•Σύκο
•Λεμόνι
•Αχλάδι
• Σταφύλια
•Ρόδι
•Δαμάσκηνα
•Λωτός
•Πορτοκάλι
•Μανταρίνι
•Γκρείφρουτ
•Κολοκύθι

Άνοιξη /Καλοκαίρι:
•Βερύκοκκο
•Κεράσι
•Κεράσια
•Καρπούζι
•Νεκταρίνι
•Ροδάκινο
•Πεπόνι
•Αχλάδι
•Φράουλα
•Μπανάνα
•Κεράσι
•Καρπούζι
•Ροδάκινο
•Εικ
• Σταφύλια
•Δαμάσκηνα
•Βατόμουρα
•Φραγκοστάφυλα
•Μήλα
•Κυδώνια



Εποχιακό ημερολόγιο
στη Λετονία

Αγγούρι
Ντομάτα
Καρότο
Ραπανάκια
Πατάτα
Κολοκύθι
Παντζάρι
Αρακάς
Βότανα
Κανθαρέλλα
Φράουλες
Είδος
φραγκοστάφυλλου
Σμέουρα
Βατόμουρα

Καλοκαίρι:

Ντομάτα
Πατάτα
Αγγούρι
Καρότο
Παντζάρι
Κολοκύθι
Σελινόριζα
Μήλο
Αχλάδια
Δαμάσκηνα
Ιπποφαές
Ξηροί Καρποί

Φθινόπωρο:



Εποχιακό ημερολόγιο
στη Λετονία

Κονσερβοποιημένα
τρόφιμα
Παγώνουμε μούρα
και μανιτάρια
Κομπόστες
Μαρμελάδες
Ξηρό τσάι

Το φθινόπωρο
ετοιμάζουμε προϊόντα
για το χειμώνα

Χυμός σημύδας
Ραβέντι
Σαλάτα
Ανηθο
Μπούκλες
Σπανάκι
Ραπανάκι
Σπόροι
Φύλλα πικραλίδας
Χόρτα

Άνοιξη:



Εποχιακό ημερολόγιο στη
νότια Ιταλία

Άνοιξη
    • Ντομάτα
     • Μπιζέλια
     • Σκόρδο
     • Σπαράγγια

     •Βερίκοκα
     •Καρπούζι
     •Πεπόνι

      • Μανιτάρι
      • Ξηροί Καρποί
      • Κάστανο
      • Μπρόκολο
      • Κουνουπίδι

  

   • Σέσκουλο
    • Αγκινάρες
    • Κεράσια

    • Λεμόνι
    • Αγγούρια
    • Μελιτζάνα

    • Κολοκύθι
    • Σταφύλι
    • Πορτοκαλί
    • Μάραθος
    • Μαρούλι

Καλοκαίρι 

Φθινόπωρο/Χειμώνας 



Εποχιακό ημερολόγιο
φρούτων στη Ρουμανία

Φράουλες
Βερίκοκα
Σμέουρα
βατόμουρα,
Κεράσια
Κεράσια
Corkberries
Βατόμουρα
Πεπόνι
Καρπούζι

Καλοκαίρι:
μήλο
Αχλάδια
σταφύλια
Κυδώνι
Καρύδια
Δαμάσκηνα

Φθινόπωρο /χειμώνας:
Κεράσια
Φράουλες

Aνοιξη:



Εποχιακό ημερολόγιο
λαχανικών στη Ρουμανία

Ραπανάκι
Νέες πατάτες
Πράσινη σαλάτα
Σπανάκι
Lovage
Πράσινο σκόρδο
Φρέσκο   κρεμμυδάκι
Ανηθο
Τσουκνίδες
Βασιλικός

Ανοιξη:

Πράσινα
κρεμμύδια
Πράσινο
σκόρδο
Σπανάκι
Πράσινη
σαλάτα
Ραπανάκια
Ανηθο
Θυμάρι
Πράσινος
μαϊντανός
Εστραγκόν
Αρακάς
Μαϊντανός
 

Πατάτες
Κολοκύθι
Πιπεριές
Κολοκύθα
Κουνουπίδι
Ντομάτες
Πιπεριές τσίλι
Μανιτάρια
Σέλινο
μελιτζάνες
Καρότο
Φασόλια
Σκόρδο
Κρεμμύδι
Αρακάς
Λάχανο
Παντζάρι
Πράσο

Φθινόπωρο
χειμώνας:

Φασολάκια
Κολοκυθάκι
α
Παντζάρι
καρότα
παστινάκι
Ντομάτες
αγγούρια
Γκούλας
Σπαράγγι
Κουνουπίδι
Μανιτάρια
Βολβοί
φαγώσιμοι

Καλοκαίρι:



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



• Μαγειρέψτε στο σπίτι

• Τρώτε λιγότερο κρέας (για

παράδειγμα: ξεκινήστε

μειώνοντας την κατανάλωση

κρέατος κατά μία ημέρα την

εβδομάδα)

• Αγοράστε τοπικά

• Καλλιεργήστε τα δικά σας

λαχανικά (στο σπίτι ή σε έναν

αστικό κήπο αν είναι δυνατόν)

• Αγοράστε εποχιακά τρόφιμα

• Λιγότερο υπερεπεξεργασμένα

τρόφιμα

• Μηδενική σπατάλη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Προετοιμασία γεύματος

•Εθελοντική προσφορά σε τοπικές

ομάδες

• Ανακύκλωση: τρόφιμα, κομπόστ,

σηκώστε τον βιολογικό κάδο

• Ανακύκλωση συσκευασιών

•Μειώστε την αποφυγή όταν είναι

δυνατόν

• Αγορά απευθείας από τους

παραγωγούς

• Κομποστ

• Ενθαρρύνετε τις κυβερνήσεις να

αναλάβουν περισσότερη δράση και

να συνεπάγονται νόμους κατά της

σπατάλης τροφίμων



ΧΡΉΣΙΜΟΙ
ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ



Food Waste: Last Week Tonight with John Oliver -
https://youtu.be/i8xwLWb0lLY

What Is Soil Erosion & Conservation? | SOIL
CONSERVATION | Dr Binocs Show -
https://www.youtube.com/watch?v=uo_ntewAemw

Sugar: Last Week Tonight with John Oliver -
https://www.youtube.com/watch?v=MepXBJjsNxs

FAO Policy Series: Sustainable Food and Agriculture -
https://www.youtube.com/watch?v=WeoIsjYBQH0

Food Waste: The Hidden Cost of the Food We Throw Out -
https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη 
βιωσιμότητα των τροφίμων

 



ΧΡΉΣΙΜΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ



Χρήσιμες
Εφαρμογές 



Too Good To Go
Είναι μια δωρεάν εφαρμογή, φανταστική για να αποφύγετε τη
σπατάλη φαγητού. Μπαρ, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ κ.λπ.
καταχωρούν και δημοσιεύουν μια προσφορά προϊόντων έκπληξη
που δεν μπόρεσαν να πουλήσουν όλο το πρωί ή το απόγευμα,
μετά οι προσφορές εμφανίζονται, περίπου, στο τέλος της
μεσημεριανής ώρας ή στο τέλος της την ώρα του δείπνου. Αυτά
είναι πολύ φθηνότερα από την αρχική τιμή. Αν θέλετε να
βοηθήσετε στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, δοκιμάστε
το! 

Σύνδεσμος: https://apps.apple.com/DK/app/id1060683933?mt=8

iHuerting
Αυτή η εφαρμογή βοηθά οποιονδήποτε να γίνει αστικός αγρότης
φυτεύοντας στη δική σας βεράντα, αίθριο, μικρό κομμάτι γης...
Αυτή η εφαρμογή σάς λέει πότε να ποτίζετε και να γονιμοποιείτε
τα φυτά σας και συμβουλές για να αποτρέψετε τα παράσιτα.

Σύνδεσμος: http://ihuerting.com/ihuerting/



 
Yuka

Αυτή είναι μια χρήσιμη εφαρμογή για την ανάλυση των 
προϊόντων που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, σαρώνοντας τον 
γραμμικό κώδικα κάθε προϊόντος με την κάμερα της εφαρμογής, 

θα αναλύσει αμέσως το προϊόν και θα σας ενημερώσει για την 
διατροφίκη του αξία. Αν π.χ. έχει πρόσθετα και σε ποια 

ποσότητα? εάν το προϊόν έχει πάρα πολλή ζάχαρη ή θερμίδες… 
κ.λπ. Αυτή η εφαρμογή θα σας προσφέρει επίσης εναλλακτικές 

λύσεις για τα προϊόντα που σαρώνετε σε περίπτωση που τα 
προϊόντα δεν είναι αρκετά καλά ή κακά για την υγεία και το 

περιβάλλον.
 

                   Σύνδεσμος: https://apps.apple.com/ch/app/yuka- 
scansione-dei-prodotti/id1092799236?l=it 

 

Bikemap
Με περισσότερα από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα ποδηλατικών
διαδρομών, αυτή η εφαρμογή σάς επιτρέπει να κατεβάζετε
πληροφορίες για μονοπάτια και δρόμους κατάλληλους για
χρήστες ποδηλάτου σε περισσότερες από 80 χώρες.
Θα βρείτε επίσης δεδομένα για το υψόμετρο και την κλίση του
εδάφους. Η εφαρμογή ενημερώνεται και νέες διαδρομές
προστίθενται συχνά.

Σύνδεσμος: https://www.bikemap.net/en/apps/



Sustainable Development Goals
Με αυτήν την εφαρμογή των Ηνωμένων Εθνών θα έχετε πάντα 
τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες του SDG.
Με αυτήν την εφαρμογή μπορείτε επίσης να λαμβάνετε 
εξατομικευμένες ειδοποιήσεις σχετικά με το SDG που σας 
ενδιαφέρει περισσότερο.

Σύνδεσμος: https://sdgsinaction.com/

Refresh Go Green
Αυτή η εφαρμογή έχει 52 συμβουλές και δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες για να μετατρέψετε το σπίτι σας σε ένα πιο πράσινο 
περιβάλλον, καθώς και ενδείξεις για τη διατροφή, την υγεία ή τις 
καθημερινές συνήθειες κάθε ατόμου.

Σύνδεσμος: http://www.therefreshproject.com.au/go-green-app/



Love food hate waste
Αυτή η εφαρμογή βοηθά στον έλεγχο της κατανάλωσης φαγητού 
φτιάχνοντας ένα βιβλίο μαγειρικής που προσφέρει πιάτα που 
μπορείτε να μαγειρέψετε με τα φαγητά που έχετε στο ψυγείο και 
μια λίστα αγορών τροφίμων, προγραμματιστή αποθήκευσης και 
κατανάλωσης.

Σύνδεσμος: https://www.lovefoodhatewaste.com/article/get- 
your-free-love-food-hate-waste-app

Boroume
Αντιπροσωπεύει τη συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας
ανθρώπων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και
ταυτόχρονα την αύξηση των δωρεών τροφίμων στην Ελλάδα.
Στόχος της Μπορούμε είναι ο συντονισμός της διαδικασίας
δωρεάς αγαθών σε όσους έχουν ανάγκη. Δεν φέρει καμία
απολύτως ευθύνη για τα αγαθά που δωρίζονται και δεν εγγυάται
την ποιότητά τους.

Σύνδεσμος: https://www.boroume.gr/en



SOIL CONSERVATION



• Μείωση διάβρωσης του εδάφους: Με την μέθοδο της μη-άροσης, το έδαφος είναι πιο ανθεκτικό στη

διάβρωση που προκαλείται από τον άνεμο και το νερό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν στην επιφάνεια του

εδάφους διατηρείται άφθονη κάλυψη με σάπια φύλλα (μίσχοι, άχυρο, φύλλα, λοβοί, ήρα).

• Μείωση συμπίεσης του εδάφους: Το έδαφος που δεν είναι οργωμένο είναι λιγότερο συμπαγές από

το έδαφος που καλλιεργείται. Η άροση καταστρέφει τη φυσική δομή του εδάφους. Η απώλεια δομής

καθιστά το έδαφος λιγότερο ικανό να υποστηρίξει βαριά φορτία, όπως η κίνηση των τροχών από τις

εργασίες άροσης. Η απώλεια δομής καθιστά επίσης το έδαφος εγγενώς πιο ευάλωτο στη συμπύκνωση.

• Εξοικονόμηση: Θα χρειαστεί να περάσετε πάνω από ένα χωράφι μόνο μία φορά ανά καλλιεργητική

περίοδο, μειώνοντας έτσι το κόστος εργασίας. Επίσης εξοικονομείτε νερό, διότι το υγιές έδαφος

συγκρατεί περισσότερο νερό.

• Χαμηλότερο κόστος καυσίμου: Λιγότερα περάσματα σε όλο το χωράφι με την γεωργία μη-άροσης,

θα μειώσει δραματικά το κόστος των καυσίμων.

 

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚH ΓΕΩΡΓIΑ ΣΤΟ ΜEΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟΥ ΕΔAΦΟΥΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ-ΑΡΟΣΗΣ

 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤHΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤAΒΑΣΗΣ ΑΠO ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣYΣΤΗΜΑ ΜΗ-ΑΡΟΣΗΣ
 



Λιγότερη απώλεια υγρασίας του
εδάφους: 
Η εδαφοκάλυψη με υπολείμματα φυτών,

μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της

υγρασίας του εδάφους και στην

προστασία από την εξάτμιση που

προκαλείται από τον ήλιο και τον άνεμο.

Υγιέστερο έδαφος: Σε χωράφια που δεν

καλλιεργούνται, όταν τα φυτικά υπολείμματα

αποσυντίθενται με φυσικό ρυθμό στην επιφάνεια

του εδάφους, πολλές μορφές ζωής αυξάνονται μέσα

και πάνω στο έδαφος. Αυτό δημιουργεί μια πιο υγιή

οικολογία αγρού, η οποία βοηθά στη μείωση των

επιβλαβών εντόμων. Με την αποφυγή της άροσης, η

οργανική ύλη του εδάφους μπορεί να αυξηθεί, και

αυτός είναι ο Νούμερο Ένα παράγοντας για

παραγωγικά εδάφη.

Διατήρηση του εδάφους: Με τη 

μείωση του φαινομένου της 

διάβρωσης, την αποκατάσταση της 

φυτικής ύλης στο έδαφος, τη 

διατήρηση του στρώματος 

εδαφοκάλυψης, το σύστημα μη 

άροσης συμβάλλει στην προστασία 

των οικοσυστημάτων, στη διατήρησή 

τους και στη διατήρηση της 

ισορροπίας στη φύση.





LOCAL STAKEHOLDERS 
WE THANK FOR COLLABORATING

WITH US


