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Εισαγωγή
To έργο Erasmus+, Εκμάθηση Γλωσσών μέσω του Πολιτισμού και της Μαγειρικής, αριθμός
έγκρισης 2019-1-UK01-KA204-061490, είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται μέσω των
προγραμμάτων «Στρατηγικές συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων, Erasmus+ KA2». Με
επικεφαλής τον φορέα Dacorum (ΗΒ), το έργο συγκεντρώνει επίσης εταίρους από την Αυστρία (die
Berater), την Ελλάδα (Συνεργασία Ενεργών Πολιτών), τη Λιθουανία (Socialiniu Inovaciju Fondas),
τη Ρουμανία (Predict Consulting) και την Ισπανία (Magenta Consultoría), για να μοιραστούν τις
γνώσεις και τεχνογνωσία τους για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων κατάρτισης, που
συνδυάζουν τα θέματα της εκμάθησης γλωσσών, της μαγειρικής και του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι οργανισμοί ανάπτυξης κοινοτήτων είναι οι πρωταρχικοί δικαιούχοι
του έργου, με τις κοινότητες μεταναστών να είναι οι τελικοί δικαιούχοι μέσω της παράδοσης του
υλικού. Ο ευρύτερος πληθυσμός ωφελείται επίσης μέσω της συμμετοχής στη μαγειρική και τις
πολιτιστικές ανταλλαγές.

Οι εταίροι που εργάζονται στο έργο αποσκοπούν στην εξέλιξη, μέσω της δημιουργίας καινοτόμων
τρόπων συνδυασμού της εκμάθησης γλωσσών και της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων μέσω της
μαγειρικής και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Το τελευταίο επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα
όταν ανταλλάσσει όλους τους πολιτισμούς που εκπροσωπούνται στην τάξη, ενώ η μαγειρική μπορεί
να διευρύνει τους ορίζοντες μέσω της ανταλλαγής παραδοσιακών συνταγών, στοχεύοντας τη
στήριξη βασικών μηνυμάτων γύρω από τοπικά τρόφιμα και την υγιεινή διατροφή. Αυτό παρέχει μια
περιβαλλοντική διάσταση, εστιασμένη στην υγεία και ευεξία, καθώς επίσης και έναν τρόπο ενεργού
συμμετοχής των πολιτών.

Κατά της διάρκεια όλων των μαθημάτων που διδάσκονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους υπάρχει η
δυνατότητα παρακίνησής τους. Η ποιότητα, όπως και το κλίμα της αίθουσας που γίνεται η
κατάρτιση, και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται/παραδίδεται το μάθημα είναι σημαντικές πτυχές
της διδασκαλίας. Ορισμένα θέματα προσφέρονται περισσότερο για την εμπλοκή των
εκπαιδευομένων, ενώ οι εταίροι έχουν εκλάβει τη μαγειρική και τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές ως
θέματα με θετικές προοπτικές. Το επίπεδο των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται έχει σχέση με
τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος. Αυτό που λειτουργεί καλά μπορεί να λειτουργήσει ακόμη
καλύτερα και είναι καλό να στοχεύουμε πάντα τη βελτίωση.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός του έργου, να παρέχει δηλαδή στους εκπαιδευτές ενηλίκων καινοτόμο
και ελκυστικό υλικό για την παροχή γλωσσικής κατάρτισης μέσω της μαγειρικής, η σύμπραξη
δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο εκπαιδευτικού υλικού, κατευθυντήριων γραμμών, εγχειριδίων και
ηλεκτρονικών πόρων για οργανισμούς και εκπαιδευτές ενηλίκων, από τα οποία μπορούν να
αντλήσουν πληροφορίες για να βελτιώσουν τη διαδικασία παράδοσης των μαθημάτων τους. Είναι
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γραμμένα από την οπτική γωνία του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της εκμάθησης γλωσσών για
ομιλητές άλλων γλωσσών, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλα
μαθήματα.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένα από τα προϊόντα που δημιουργήθηκαν από τη σύμπραξη. Σκοπός του
είναι να τονίσει τη σημασία της υγιεινής διατροφής και πώς αυτή συμβάλλει στην προσωπική
ευημερία, καθώς και τα οφέλη της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων, προκειμένου να αποτελέσει
μαθησιακό εργαλείο για τους εκπαιδευτές, το προσωπικό υποστήριξης, τους εθελοντές και τους
εργαζόμενους της κοινότητας, σχετικά με τον τρόπο προώθησης αυτών των σημαντικών θεμάτων
και την ενσωμάτωσή τους στα μαθήματα για τους τελικούς δικαιούχους. Εξετάζει επίσης πώς τα
τοπικά τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φαντασία σε παραδοσιακές συνταγές από όλο τον
κόσμο.

Αφού η πανδημία του COVID-19 χτύπησε παγκοσμίως, η σύμπραξη συμπεριέλαβε επίσης
συγκεκριμένες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το πώς να τρώτε υγιεινά, να αγοράζετε και να
διατηρείτε τρόφιμα κ.λπ., σε μια κατάσταση που έχει βιώσει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αυτό
το διάστημα: τον εγκλεισμό.

1. Τι είναι η υγιεινή διατροφή; Τι είναι τα "Υγιεινά Τρόφιμα";
Η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά περίπλοκη. Το κλειδί για μια θετική
κατάσταση του νου και του σώματος είναι το συνολικό διατροφικό πρότυπο. Ο ακρογωνιαίος λίθος
μιας υγιεινής διατροφής θα πρέπει να είναι η αντικατάσταση των επεξεργασμένων τροφίμων με
αληθινά τρόφιμα, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Μια υγιεινή διατροφή παρέχει όλα τα θρεπτικά
συστατικά και τις βιταμίνες που χρειάζεται ο
οργανισμός μας, περιορίζοντας ή αποφεύγοντας τις
μη θρεπτικές ή βλαβερές ουσίες. Η κατανάλωση
τροφίμων που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον
τρόπο που τα έφτιαξε η φύση, μπορεί να κάνει
τεράστια διαφορά στον τρόπο που σκεφτόμαστε,
δείχνουμε και αισθανόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι
πρέπει να περιορίσουμε την πρόσληψή μας σε ωμές
τροφές, όπως φρούτα και ωμά λαχανικά, αλλά ότι
πρέπει να έχουμε επίγνωση των προϊόντων που
καταναλώνουμε και των διαδικασιών από τις οποίες
περνούν.

Όλοι μας χρειαζόμαστε μια ισορροπία πρωτεϊνών, λιπών, υδατανθράκων, φυτικών ινών, βιταμινών
και μετάλλων στη διατροφή μας για να διατηρήσουμε ένα υγιές σώμα. Δεν χρειάζεται να
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εξαλείψουμε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων από τη διατροφή μας, αλλά να επιλέξουμε τις πιο
υγιεινές επιλογές από κάθε κατηγορία. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι χαμηλά σε θερμίδες και
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι γεμάτα βιταμίνες, μέταλλα,
αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην κατανάλωση της συνιστώμενης
ημερήσιας ποσότητας τουλάχιστον πέντε μερίδων φρούτων και λαχανικών. Θα πρέπει επίσης να
λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες του σώματος και του μυαλού μας, προκειμένου να προσαρμόζουμε
τη διατροφή μας σε αυτές, όταν προσπαθούμε να βελτιώσουμε ή να διατηρήσουμε την υγεία μας.

Μια υγιεινή διατροφή συμβάλλει στην προστασία από τον υποσιτισμό σε όλες τις μορφές του,
καθώς και από σοβαρές ασθένειες όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, τα εγκεφαλικά
επεισόδια και ο καρκίνος. Οι υγιεινές διατροφικές πρακτικές πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία
και να περιορίζουν την πρόσληψη ελεύθερων σακχάρων σε λιγότερο από το 10% της συνολικής
ενεργειακής πρόσληψης. Προτείνεται περαιτέρω μείωση σε λιγότερο από 5% της συνολικής
ενεργειακής πρόσληψης για πρόσθετα οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, η αυξημένη παραγωγή
επεξεργασμένων τροφίμων, η ταχεία αστικοποίηση και η αλλαγή του τρόπου ζωής έχουν οδηγήσει
σε αλλαγή των διατροφικών προτύπων. Οι άνθρωποι καταναλώνουν πλέον περισσότερα τρόφιμα με
υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια, λίπη, σάκχαρα και αλάτι/νάτριο, ενώ πολλοί δεν τρώνε αρκετά
φρούτα, λαχανικά και άλλες φυτικές ίνες, όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Ως αποτέλεσμα
αυτών των ανθυγιεινών συνηθειών, έχουν εμφανιστεί η παχυσαρκία και άλλα προβλήματα που
σχετίζονται με το βάρος, αποτελώντας μια από τις κύριες παγκόσμιες ανησυχίες της εποχής μας. Η
ακριβής σύνθεση μιας ποικίλης, ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής ποικίλλει ανάλογα με τα
ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία, φύλο, τρόπος ζωής και βαθμός σωματικής δραστηριότητας), το
πολιτισμικό πλαίσιο, τα τοπικά διαθέσιμα τρόφιμα και τις διατροφικές συνήθειες. Ωστόσο, οι
βασικές αρχές του τι συνιστά μια υγιεινή διατροφή παραμένουν οι ίδιες.

Η διατροφή εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και επηρεάζεται από πολλούς κοινωνικούς και
οικονομικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν με πολύπλοκο τρόπο για να διαμορφώσουν τα
ατομικά διατροφικά πρότυπα. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν το εισόδημα, τις τιμές των
τροφίμων (που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και
την οικονομική προσιτότητα υγιεινών
τροφίμων), τις ατομικές προτιμήσεις και
πεποιθήσεις, τις πολιτιστικές παραδόσεις και τις
γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πτυχές
(συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής).
Ως εκ τούτου, η προώθηση ενός υγιούς διατροφικού
περιβάλλοντος - συμπεριλαμβανομένων των
διατροφικών συστημάτων που προωθούν μια
διαφοροποιημένη, ισορροπημένη και υγιεινή
διατροφή απαιτεί τη συμμετοχή πολλών τομέων και
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ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι τα χαμηλότερα εισοδήματα συνδέονται στενά με φτωχότερη
διατροφή, καθώς τα φρέσκα προϊόντα είναι ακριβότερα και τα σπιτικά γεύματα τείνουν να απαιτούν
περισσότερο χρόνο και να καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που οδηγεί σε
υψηλότερους λογαριασμούς.

Οι κυβερνήσεις έχουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος υγιεινής διατροφής που
επιτρέπει στους ανθρώπους να υιοθετούν και να διατηρούν υγιεινές διατροφικές πρακτικές. Οι
αποτελεσματικές δράσεις των φορέων χάραξης πολιτικής που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός
υγιεινού διατροφικού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν τα εξής:

- Δημιουργία συνοχής στις εθνικές πολιτικές και τα επενδυτικά σχέδια -
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, διατροφικών και γεωργικών πολιτικών - για την
προώθηση της υγιεινής διατροφής και την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της:

o Αύξησης των κινήτρων για τους παραγωγούς και τους λιανοπωλητές για την
καλλιέργεια, τη χρήση και την πώληση φρέσκων φρούτων και λαχανικών,

o Μείωσης των κινήτρων για τη βιομηχανία τροφίμων να συνεχίσει ή να αυξήσει την
παραγωγή επεξεργασμένων τροφίμων που περιέχουν υψηλά επίπεδα κορεσμένων
λιπαρών, τρανς λιπαρών, ελεύθερων σακχάρων και αλατιού/νατρίου,

o Ενθάρρυνσης για την αναδιαμόρφωση των προϊόντων διατροφής, για τη μείωση της
περιεκτικότητας σε κορεσμένα λίπη, τρανς λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι/νάτριο, με
στόχο την εξάλειψη των βιομηχανικά παραγόμενων τρανς λιπαρών,

- Θέσπιση προτύπων για την προώθηση υγιεινών διατροφικών πρακτικών μέσω της
διασφάλισης της διαθεσιμότητας υγιεινών, θρεπτικών, ασφαλών και προσιτών τροφίμων στα
νηπιαγωγεία, τα σχολεία, άλλους δημόσιους φορείς και τους χώρους εργασίας.
Δραστηριότητες όπως τα εργαστήρια υγιεινής διατροφής στα σχολεία μπορούν να είναι
σπουδαίες προκειμένου τα παιδιά να διδαχθούν θετικές συνήθειες από την παιδική τους
ηλικία.

- Διερεύνηση ρυθμιστικών και εθελοντικών μέσων (π.χ. κανονισμοί εμπορίας και πολιτικές
διατροφικής επισήμανσης), καθώς και οικονομικών κινήτρων ή αντικινήτρων (π.χ.
φορολογία και επιδοτήσεις) για την προώθηση της υγιεινής διατροφής- και

- Ενθάρρυνση των υπερεθνικών, εθνικών και τοπικών υπηρεσιών τροφίμων και καταστημάτων
εστίασης να βελτιώσουν τη διατροφική ποιότητα των τροφίμων τους - εξασφαλίζοντας τη
διαθεσιμότητα και την προσιτή τιμή των υγιεινών επιλογών - και να αναθεωρήσουν το
μέγεθος των μερίδων και την τιμολόγηση.

Μια βασική έννοια της διατροφής και της υγιεινής διατροφής είναι η πυραμίδα τροφίμων:
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Η διατροφική πυραμίδα είναι μια αναπαράσταση του βέλτιστου αριθμού μερίδων που πρέπει να
καταναλώνονται κάθε μέρα από κάθε μία από τις βασικές ομάδες τροφίμων. Η πρώτη πυραμίδα
δημοσιεύθηκε στη Σουηδία το 1974 και από τότε αποτελεί εξαιρετικό σημείο αναφοράς στη
διατροφή και τις υγιεινές συνήθειες. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την υγιεινή διατροφή,
δηλαδή τη λήψη της σωστής ποσότητας θρεπτικών συστατικών - πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες,
βιταμίνες και μέταλλα - που χρειάζεται κανείς για την καλή διατήρηση της υγείας του.

Όταν αναλύουμε το θέμα της υγιεινής διατροφής που σχετίζεται με τη μετανάστευση, πρέπει να
λάβουμε υπόψη τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα, οι μετανάστες τείνουν να
επιθυμούν οικεία βασικά προϊόντα που συνδέονται στενά με τη νοσταλγική τους προσκόλληση σε
οικείες εικόνες (π.χ. μυρωδιές, υφή, γεύσεις), οι οποίες ανακουφίζουν το αίσθημα απομόνωσης και
νοσταλγίας. Οι δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων συστατικών για τις συνταγές τους και οι
πιθανές οικονομικές επιπλοκές, τους οδηγούν συχνά στην κατανάλωση πρόχειρου φαγητού και στην
ανάπτυξη ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών. Επιπλέον, η έλλειψη γνώσης των τοπικών συνταγών
ή των τοπικών συστατικών τους οδηγεί στο να αποφεύγουν να πειραματιστούν και αντ' αυτού να
κάνουν πιο ανθυγιεινές επιλογές.
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Με την ανάπτυξη αυτού του έργου, αναδεικνύουμε τα οφέλη μιας ισορροπημένης διατροφής και τον
τρόπο με τον οποίο οι τυπικές συνταγές μπορούν να ωφελήσουν τους μετανάστες στην ενσωμάτωσή
τους στη νέα χώρα υποδοχής τους, καθώς και να τους δώσουν μια καλύτερη κατανόηση του
πολιτισμού και των κοινωνικών συνηθειών της νέας τους πατρίδας. Είναι απαραίτητο για τους
μετανάστες να μάθουν να μαγειρεύουν χρησιμοποιώντας τα υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση, για
καλύτερα αποτελέσματα. Μέσω της μαγειρικής θα μάθουν επίσης για τον πολιτισμό της χώρας
καθώς και για τη γλώσσα, ένα σημείο-κλειδί στη διαδικασία ένταξής τους.

Η μεσογειακή διατροφή είναι μία από τις πιο υγιεινές - περιλαμβάνει προϊόντα φυτικής προέλευσης,
είναι πλούσια σε βιταμίνες, περιλαμβάνει δημητριακά και ελαιόλαδο - και μπορεί να προσαρμοστεί
για να ταιριάζει σε διαφορετικά εισοδήματα. Τα προϊόντα που συνήθως καταναλώνονται στη
Μεσόγειο είναι: φρούτα, λαχανικά, δημητριακά (ιδίως ψωμί), όσπρια, ελαιόλαδο και ψάρια (ως
κύρια πηγή λίπους).

Η μετάβαση σε μια υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι μια "όλα ή τίποτα" πρόταση. Δεν
χρειάζεται να είστε τέλειοι, δεν χρειάζεται να σταματήσετε εντελώς τα τρόφιμα που απολαμβάνετε
και δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα με τη μία - αυτό συνήθως οδηγεί μόνο σε εξαπάτηση ή
εγκατάλειψη του νέου διατροφικού σας προγράμματος.

Μια καλύτερη προσέγγιση είναι να κάνετε μερικές μικρές αλλαγές κάθε φορά. Η διατήρηση των
στόχων σας σε μέτρια επίπεδα μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε περισσότερα μακροπρόθεσμα
χωρίς να νιώθετε ότι στερείστε ή ότι κατακλύζεστε από μια μεγάλη αναμόρφωση της διατροφής σας.
Σκεφτείτε τη σχεδίαση μιας υγιεινής διατροφής ως έναν αριθμό μικρών, διαχειρίσιμων βημάτων -
όπως το να προσθέτετε μια σαλάτα στη διατροφή σας μία φορά την ημέρα. Καθώς οι μικρές αλλαγές
σας γίνονται συνήθεια, μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε περισσότερες υγιεινές επιλογές.

2. Τα οφέλη της υγιεινής διατροφής για την υγεία
Οι άνθρωποι συχνά θεωρούν την υγιεινή διατροφή ως δίαιτα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η υγιεινή
διατροφή δεν έχει να κάνει μόνο με την απώλεια βάρους, αλλά και με το να αισθάνεστε καλύτερα
τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Με άλλα λόγια, η υγιεινή διατροφή έχει να κάνει με την ισορροπία
και τη διασφάλιση ότι το σώμα σας λαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για
να λειτουργεί σωστά. Ακολουθώντας μια υγιεινή διατροφή, ο καθένας μπορεί να επωφεληθεί από
την αύξηση της μακροζωίας και της συνολικής σωματικής υγείας καθώς και από την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος- τη βελτίωση της διάθεσης και την αύξηση της παραγωγικότητας,
εκτός από τον έλεγχο του βάρους και την καλύτερη σχέση με το φαγητό.

2.1 Ο περιορισμός της παχυσαρκίας

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2020b, 14), η παχυσαρκία παγκοσμίως
τριπλασιάστηκε μεταξύ 1975 και 2016. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και η καθιέρωση
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υγιεινών συνηθειών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας θα πρέπει επομένως να θεωρείται ύψιστης
προτεραιότητας. Σε γενικές γραμμές, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία συνδέονται με τη
μεγάλη πρόσληψη τροφών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και φτωχών σε μικροθρεπτικά
συστατικά, μαζί με τρόφιμα και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, σάκχαρα και αλάτι. Οι
ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες συχνά συνοδεύονται από καθιστική ζωή ή σημαντική μείωση
της σωματικής δραστηριότητας. Αυτό συνδέεται στενά με τον αυξανόμενο ρυθμό ζωής, ο οποίος
έχει δημιουργήσει μια ζήτηση για έτοιμα γεύματα και προϊόντα μακράς διάρκειας ζωής αντί για
φρέσκα προϊόντα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τα γρήγορα, επεξεργασμένα τρόφιμα είναι οικονομικά και ευρέως
διαθέσιμα, καθιστώντας τα προσιτά σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Αυτό, σε συνδυασμό με
την έλλειψη εκπαίδευσης σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες, μπορεί
να οδηγήσει ορισμένα τμήματα της κοινωνίας να γίνουν ευάλωτα σε ασθένειες που προκαλούνται
από την κακή διατροφή, ακόμη και σε υποσιτισμό. Ορισμένες ασθένειες που σχετίζονται με το
υπερβολικό βάρος ή την παχυσαρκία είναι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ (2020α), οι καρδιακές
παθήσεις, τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο διαβήτης, η οστεοαρθρίτιδα και άλλες μυϊκές διαταραχές,
καθώς και ορισμένοι καρκίνοι, όπως του ενδομητρίου, του μαστού, των ωοθηκών, του προστάτη,
του ήπατος, των νεφρών ή του παχέος εντέρου. Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, καθώς και τα
άτομα που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτα στον ιό Covid-19.

Θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά σε μια
ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα: τα παιδιά. Το
2019, 38,2 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας
κάτω των 5 ετών ήταν υπέρβαρα ή
παχύσαρκα (Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας 2020b, 14). Η κατάσταση αυτή
μπορεί να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην
υγεία τους καθ' όλη τη διάρκεια της
ενήλικης ζωής, αυξάνοντας τον κίνδυνο
αναπηρίας ή ακόμη και πρόωρου θανάτου.
Σε πιο άμεσο επίπεδο, τα παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην αναπνοή και τη συγκέντρωση, που συχνά οδηγούν σε κακές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Οι
υγιεινές συνήθειες θα πρέπει να οικοδομούνται κατά την παιδική ηλικία, καθώς σε αυτά τα
πρώιμα στάδια τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν προτίμηση της γεύσης που έχουν τα φρούτα,
λαχανικά ή γαλακτοκομικά προϊόντα, αντί για τα πατατάκια, μπέργκερ ή γλυκά. Σε αντίθεση με
την εντύπωση που μπορεί να επικρατεί, είναι πράγματι δυνατό να φτιάξετε υγιεινές εκδοχές
επεξεργασμένων τροφίμων ή υγιεινά γεύματα που να αποδεικνύονται ελκυστικά για τα παιδιά. Το
παραπάνω, έχει γίνει μια αυξανόμενη τάση ως συνέπεια της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης για
την υγιεινή διατροφή.
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Η σημασία ενός υγιεινού τρόπου ζωής βασίζεται στην αναγνώριση ότι έχουμε μόνο ένα σώμα και
πρέπει να το φροντίζουμε καλά. Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει πώς η ψυχική και η σωματική
ευεξία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, και έτσι μια υγιεινή διατροφή πρέπει να συμπληρώνεται με
μέτρια σωματική δραστηριότητα, 7 έως 9 ώρες ύπνου τη νύχτα και επαρκή κατανάλωση νερού
κάθε μέρα. Αν και σε πολλούς πολιτισμούς προωθείται η κοινωνική κατανάλωση αλκοόλ, σε μια
υγιεινή διατροφή, το αλκοόλ (όπως και άλλες ανθυγιεινές συνήθειες, όπως το κάπνισμα) πρέπει
να αποφεύγεται. Η ακατάσχετη παρακολούθηση τηλεόρασης ή παρόμοιοι τεχνολογικοί εθισμοί
συμβάλλουν στην υιοθέτηση ανθυγιεινών και καθιστικών τρόπων ζωής, οι οποίοι συμβάλλουν
στην παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος. Παρομοίως, οι ειδικοί (Northup 2014- Robinson et al.
2013) υποστηρίζουν ότι υπάρχει άμεση αναλογία μεταξύ της παχυσαρκίας και των ακανόνιστων
γευμάτων, καθώς οι άνθρωποι τρώνε όλο και περισσότερο ενώ βλέπουν τηλεόραση, δεν δίνουν
προσοχή στο τι τρώνε και, ως εκ τούτου, δεν έχουν επίγνωση του πότε αισθάνονται χορτάτοι.
Έχει αποδειχθεί ότι η παχυσαρκία μπορεί να αποφευχθεί μέσω μιας υγιεινής διατροφής και ενός
ενεργού τρόπου ζωής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βιώσιμη υγιεινή διατροφή, η οποία επί του παρόντος
αποτελεί την πιο λογική επιλογή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι βιώσιμες
υγιεινές δίαιτες είναι διατροφικά πρότυπα που όχι μόνο προάγουν την υγεία και την ευημερία των
ανθρώπων, αλλά έχουν επίσης χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (2019, 9). Ως εκ τούτου, μια
βέλτιστη διατροφή θα ήταν αυτή που συμβάλλει στη σωματική και ψυχική ευεξία,
προλαμβάνοντας τις ασθένειες και τον υποσιτισμό, και θα σεβόταν το περιβάλλον. Σύμφωνα με
την κοινή έκθεση του 2019 των FAO και WHO, μια βιώσιμη υγιεινή διατροφή πρέπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

● Μια ποικιλία μη επεξεργασμένων τροφίμων - ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων -
περιορίζοντας έτσι τα ιδιαίτερα επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά.

● Δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηροί καρποί και φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

● Μέτριες και ισορροπημένες ποσότητες αυγών, γαλακτοκομικών, πουλερικών και ψαριών,
(προαιρετικά). Το κόκκινο κρέας θα πρέπει να λαμβάνεται σε ακόμη μικρότερες
αναλογίες, αν λαμβάνεται καθόλου.

● Καθαρό πόσιμο νερό.

● Επαρκής ενέργεια και θρεπτικά συστατικά ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες (βρέφη,
παιδιά, έφηβοι, νέοι, ενήλικες και ηλικιωμένοι), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον βαθμό
δραστηριότητας.

● Χωρίς τοξίνες, παθογόνα, χρωστικές ουσίες και πρόσθετα - με ελάχιστες ποσότητες
αντιβιοτικών και ορμονών, αν υπάρχουν.

● Να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της υπερκατανάλωσης
νερού, γης και φυσικών πόρων και των χημικών ρύπων. Οι τρέχουσες γεωργικές
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πρακτικές έχουν αποδειχθεί ότι ευθύνονται για το 20 έως 35% των παγκόσμιων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

● Να διατηρεί τη βιοποικιλότητα - καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο - ελαχιστοποιώντας τη
μετατροπή της γης και την αποψίλωση των δασών. Δεν πρέπει να προωθεί ούτε να
βασίζεται στην υπεραλίευση και το υπερκυνήγι.

● Ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικών και παραγώγων του στις συσκευασίες τροφίμων,
η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την προτεραιότητα στα φρέσκα τρόφιμα έναντι των
επεξεργασμένων.

Αυτά είναι μερικά από τα κοινά στοιχεία για μια φιλική προς το περιβάλλον και υγιεινή
διατροφή. Ωστόσο, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πολιτιστικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί
και γεωγραφικοί παράγοντες. Συνιστάται πάντα η αγορά τοπικών τροφίμων και προϊόντων, καθώς
αυτό συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στις
μεταφορές, ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλει σε μια ακμάζουσα τοπική οικονομία. Δεδομένης της
αύξησης της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας, είναι βολικό να αναλύσουμε τρία από τα πιο
δημοφιλή προγράμματα διατροφής. Όταν επιλέγετε μια δίαιτα, λάβετε υπόψη τόσο τις θετικές
όσο και τις αρνητικές πτυχές της. Αν και οι πολιτικές και ηθικές ιδέες επηρεάζουν την επιλογή
της δίαιτας, η υγεία πρέπει να παραμείνει η πρώτη προτεραιότητα. Ομοίως, οι οδηγίες διατροφής
δεν θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά όσον αφορά το τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να φάτε,
ειδικά αν μια συγκεκριμένη πτυχή μιας συγκεκριμένης διατροφής αποδειχθεί επιζήμια για την
υγεία σας. Αυτές είναι μερικές από τις πιο δημοφιλείς διατροφές:

2.1.1. Μεσογειακή Διατροφή
Αυτή η διατροφή ή ο τρόπος ζωής βασίζεται στο διατροφικό πρότυπο των ανθρώπων που ζουν
γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα ή η Ισπανία. Αυτή η
διατροφή περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία εποχιακών φρούτων και λαχανικών, δημητριακά
ολικής αλέσεως -επεξεργασμένα ελάχιστα ή καθόλου- και όσπρια. Τα όσπρια, οι ξηροί καρποί
και οι σπόροι παρέχουν μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών, ανόργανων συστατικών, φυτικών ινών,
σύνθετων υδατανθράκων και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (Haas et al. 2014, 2). Τα
θαλασσινά και τα ψάρια καταναλώνονται συχνά, ενώ τα πουλερικά, τα αυγά και τα
γαλακτοκομικά καταναλώνονται μέτρια. Το κόκκινο κρέας πρέπει να αποφεύγεται, μαζί με τα
γλυκά και άλλα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ένα συγκεκριμένο προϊόν που χρησιμοποιείται σε
αυτή τη δίαιτα είναι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (EVOO) ως κύρια πηγή λίπους,
αντικαθιστώντας άλλα λιγότερο ωφέλιμα λίπη όπως το βούτυρο.

Συνολικά, η δίαιτα αυτή θεωρείται ευεργετική για την πρόληψη των καρδιαγγειακών
παθήσεων. Συμβάλλει επίσης στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης άλλων ασθενειών, όπως
ο καρκίνος, η νόσος Αλτσχάιμερ, η παχυσαρκία ή ο διαβήτης τύπου 2. Ωστόσο, ο δραστήριος
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τρόπος ζωής και η καθημερινή κατανάλωση άφθονου νερού είναι επίσης σημαντικά στοιχεία
της δίαιτας αυτής (Ibid, 2).

2.1.2. Βίγκαν (Vegan) και Χορτοφαγικές (Vegetarian) δίαιτες
Η βίγκαν διατροφή ακολουθεί τις ηθικές αρχές της μη
κατανάλωσης οποιουδήποτε ζωικού προϊόντος, που σημαίνει
ότι τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα
κόκκινα κρέατα και το μέλι δεν καταναλώνονται. Τα λαχανικά
και τα φρούτα είναι τα κύρια προϊόντα σε μια βίγκαν
διατροφή. Τα δημητριακά, όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα
δημητριακά για πρωινό, η βρώμη ή το ρύζι, τα όσπρια και τα
προϊόντα σόγιας έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο.
Η χορτοφαγική και η βίγκαν διατροφή έχει αποδειχθεί ότι
μειώνει τον κίνδυνο να εμφάνισης ορισμένων ειδών καρκίνων,
καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη τύπου 2 και
παχυσαρκία. Ωστόσο, οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτά τα
διατροφικά πρότυπα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η καθημερινή
τους πρόσληψη δεν στερείται μικροθρεπτικών συστατικών ή
σημαντικών βιταμινών και μετάλλων. Προκειμένου να εξασφαλίσουν την επαρκή πρόσληψη
ασβεστίου, οι βίγκανς μπορούν να λαμβάνουν γάλα σόγιας, ροφήματα σόγιας και ρυζιού,
χυμούς πορτοκαλιού και μήλου και πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Το γάλα σόγιας ή ρυζιού, ο
χυμός πορτοκαλιού, τα δημητριακά πρωινού και οι μαργαρίνες είναι κατάλληλα προϊόντα για
την εξασφάλιση μιας καλής πρόσληψης βιταμίνης D, ενώ τα εμπλουτισμένα ροφήματα σόγιας
και ρυζιού, τα δημητριακά, η διατροφική μαγιά και άλλα εναλλακτικά προϊόντα κρέατος
συμβάλλουν στην επίτευξη κατάλληλων επιπέδων βιταμίνης Β-12 (Craig 2009, Rosell 2006).
Μια βίγκαν διατροφή περιλαμβάνει επίσης ξηρούς καρπούς σε διάφορες μορφές, τόφου ή
σπόρους. Σε αντίθεση με την πεποίθηση που υπάρχει, σχεδόν όλα τα πιάτα έχουν μια βίγκαν
εναλλακτική λύση, χρησιμοποιώντας φυτικά υποκατάστατα για τα γαλακτοκομικά και τα
αυγά.

Από την άλλη πλευρά, και έχοντας πολλές ομοιότητες με τη βίγκαν διατροφή, η χορτοφαγική
διατροφή δεν περιλαμβάνει κρέας ή ψάρι, αν και ορισμένες ποικιλίες της επιτρέπουν προϊόντα
ζωικής προέλευσης, όπως γάλα και γαλακτοκομικά, αυγά ή μέλι. Ωστόσο, η χορτοφαγική
δίαιτα βασίζεται κυρίως στην πρόσληψη μιας ολόκληρης ποικιλίας φρούτων, λαχανικών,
δημητριακών, οσπρίων και ξηρών καρπών, όπως και η βίγκαν δίαιτα. Και στις δύο περιπτώσεις
θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμα κι αν τα επεξεργασμένα τρόφιμα δεν περιέχουν απαραίτητα
συστατικά ζωικής προέλευσης, δεν θα πρέπει να θεωρούνται μέρος μιας υγιεινής διατροφής.
Το νερό και η σωματική άσκηση συνιστώνται ανεπιφύλακτα ως συμπλήρωμα αυτών των
διατροφών.
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2.1.3. Δίαιτα Paleo
Αυτή η δίαιτα έχει γίνει ευρέως δημοφιλής μεταξύ όσων θέλουν να υιοθετήσουν έναν πιο
υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτή η δίαιτα προσπαθεί να μιμηθεί τον τρόπο ζωής που είχαν οι
πρόγονοί μας κατά την προϊστορική εποχή, πιο συγκεκριμένα κατά την παλαιολιθική εποχή,
δηλαδή πριν από την ανάπτυξη της γεωργίας. Ως εκ τούτου, τα κύρια συστατικά της δίαιτας
είναι ζωικά τρόφιμα, όπως τα κόκκινα κρέατα, τα ψάρια και τα θαλασσινά και τα αυγά. Τα
φυλλώδη και τα ριζώδη λαχανικά, τα φρούτα, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί, τα φρέσκα ή
αποξηραμένα βότανα, το τσάι και τα υγιεινά έλαια όπως η ελιά, το καρύδι, το αβοκάντο ή η
καρύδα είναι επίσης θεμελιώδη σε μια ποικίλη διατροφή Paleo. Από την άλλη πλευρά, τα
απαγορευμένα τρόφιμα και προϊόντα σε ένα παλαιοδιατροφικό πρόγραμμα γεύματος είναι τα
εξής: δημητριακά (συμπεριλαμβανομένων της βρώμης, των ζυμαρικών και των δημητριακών),
γαλακτοκομικά, όσπρια, πατάτες (εκτός από τις γλυκοπατάτες) και πρόσθετο αλάτι και ζάχαρη.
Με φειδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέλι ή μελάσα, καφές, μπύρα ή κρασί και αλεύρι
αμυγδάλου ή άλλα υποκατάστατα ψησίματος (The Paleo Diet, 2021).

Τόσο επειδή άρχισαν να παράγονται μετά τη νεολιθική περίοδο όσο και επειδή είναι άκρως
ανθυγιεινά, τα επεξεργασμένα τρόφιμα και τα εξευγενισμένα φυτικά έλαια δεν πρέπει να
περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα γευμάτων της διατροφής Paleo. Σύμφωνα με ό,τι έκαναν
οι πρόγονοί μας και ακολουθώντας τις γενικές συστάσεις κάθε υγιεινής διατροφής, οι
προαναφερθείσες τροφές πρέπει πάντα να συνοδεύονται από τακτική σωματική άσκηση, και
νερό.

Τις περισσότερες φορές, οι δίαιτες χρησιμοποιούνται ως μέσο απώλειας βάρους και
προσαρμογής σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς. Εκτός από τις βλαβερές συνέπειες που
μπορεί να έχει η δίαιτα στον ψυχισμό ενός ατόμου, ορισμένα προγράμματα διατροφής, όπως η
διαλείπουσα νηστεία ή η διάσημη δίαιτα Dukan, μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιτυχή
αποτελέσματα, όπως το φαινόμενο yo-yo. Η επανάκτηση βάρους και οι συνακόλουθες
συναισθηματικές μάχες είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να
αποφεύγει κανείς τέτοιες δίαιτες. Ο σημαντικότερος, ωστόσο, είναι ο παράγοντας της υγείας.
Οι δίαιτες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως σχέδια γευμάτων διάρκειας ενός έως πέντε μηνών,
τα οποία θα αφήνονται στην άκρη μόλις χαθεί το επιθυμητό βάρος. Αντίθετα, πρέπει να
θεωρούνται ως τρόποι ζωής, διατροφικά πρότυπα που συμβάλλουν στη συνολική μας
ευημερία. Ως εκ τούτου, ο σκοπός μιας δίαιτας δεν πρέπει ποτέ να είναι η απώλεια βάρους
αλλά η απόκτηση μιας θετικής διατροφικής συμπεριφοράς που εξασφαλίζει μια μακρά και υγιή
ζωή.

2.2 Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα

Μια θεμελιώδης πτυχή που πρέπει να έχετε κατά νου, ενώ ακολουθείτε ένα διατροφικό πρότυπο,
είναι η ισορροπία μεταξύ των ημερήσιων συνιστώμενων επιπέδων πρόσληψης μετάλλων,
βιταμινών και θρεπτικών συστατικών. Οι κατάλληλες ποσότητες αυτών των στοιχείων στη
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διατροφή μας συμβάλλουν στη γενική μας ευεξία, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό
επίπεδο.

Μια κρίσιμη ομάδα τροφίμων σε όλες τις υγιεινές δίαιτες είναι τα λαχανικά. Η ομάδα αυτή
περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως φυτικές ίνες, βιταμίνες Α, C, B6, E και K, κάλιο,
χαλκό, μαγνήσιο και σίδηρο, μεταξύ άλλων. Προκειμένου να επιτευχθεί η συνιστώμενη ημερήσια
πρόσληψη πέντε λαχανικών την ημέρα, παρουσιάζονται πολλές και ποικίλες επιλογές: από
πορτοκαλί και κόκκινα λαχανικά, όπως ντομάτες, καρότα, γλυκοπατάτες, πιπεριές ή κολοκύθα,
μέχρι σκουροπράσινα, όπως κολλάρια, μπρόκολο ή σπανάκι. Η ομάδα τροφίμων λαχανικά
περιλαμβάνει και όσπρια, π.χ. διάφορα φασόλια, φακές, ρεβίθια ή edamame. Τέλος, τα αμυλούχα
λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, όπως οι πατάτες, το καλαμπόκι ή η
μανιόκα, είναι επίσης καλές επιλογές για να συμπεριληφθούν σε μια υγιεινή
διατροφή.

Μαζί με τα λαχανικά, η υγιεινή διατροφή βασίζεται επίσης στην πρόσληψη
πέντε φρούτων την ημέρα, κατά προτίμηση ολόκληρα. Μερικά από τα πιο
ευρέως καταναλισκόμενα φρούτα είναι τα μήλα, οι μπανάνες, το καρπούζι,
τα βατόμουρα, τα αχλάδια, το πεπόνι, τα ροδάκινα, τα πορτοκάλια, ο
ανανάς, τα σταφύλια, οι φράουλες ή οι σταφίδες. Όπως σημειώθηκε
προηγουμένως, τα φρούτα καταναλώνονται κατά προτίμηση ολόκληρα,
προκειμένου να παρέχουν την πλήρη παροχή διαιτητικών ινών. Τα φρούτα σε χυμούς είναι μια
καλή μορφή κατανάλωσής τους, αν και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ζαχαρούχος
χυμός. Οι χυμοί αυτοί έχουν ως βάση τη ζάχαρη και η ποσότητα των φρούτων που περιέχουν
είναι  μικρή.

Ως εκ τούτου, τόσο οι 100% χυμοί φρούτων όσο και τα αφυδατωμένα φρούτα αποτελούν υγιεινές
εναλλακτικές λύσεις . Τα θρεπτικά συστατικά που παρέχουν τα φρούτα είναι οι φυτικές ίνες, η
ζάχαρη, το κάλιο και η βιταμίνη C.

Τα δημητριακά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως συνίσταται να καταναλώνονται τακτικά από
όλα σχεδόν τα διατροφικά προγράμματα. Από τη συνολική ποσότητα δημητριακών που
καταναλώνεται, το ήμισυ από αυτά θα πρέπει ωστόσο να είναι ολικής αλέσεως. Η διατροφική
συνεισφορά των δημητριακών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φυτικές ίνες, σίδηρο, ψευδάργυρο,
μαγνήσιο, βιταμίνες Β6 και Α, σελήνιο και φώσφορο. Τα ραφιναρισμένα δημητριακά, που
συνήθως αναφέρονται ως "εμπλουτισμένα δημητριακά", έχουν πρόσθετες ποσότητες σιδήρου και
βιταμίνης D, αλλά επειδή τείνουν να εμφανίζονται σε μπισκότα, κέικ και άλλα σνακ, η πρόσληψή
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τους δεν συνίσταται. Ορισμένες τροφές με δημητριακά είναι το ψωμί, τα δημητριακά για πρωινό,
οι νιφάδες βρώμης, το ρύζι, το ποπ κορν, τα κράκερ, τα ζυμαρικά ή η κινόα.

Το ασβέστιο, οι βιταμίνες Α, D και Β12, η πρωτεΐνη, το κάλιο και ο ψευδάργυρος είναι μερικά
μόνο από τα πολλαπλά θρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα γαλακτοκομικά. Τρόφιμα όπως το
γιαούρτι, το γάλα και το τυρί είναι τα κυριότερα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, για τα άτομα
με δυσανεξία στα γαλακτοκομικά και τους βίγκανς, τρόφιμα όπως το γάλα σόγιας ή τα
εμπλουτισμένα ροφήματα σόγιας και το γάλα αμυγδάλου, ρυζιού και καρύδας, που είναι πλούσια
σε ασβέστιο, αποδεικνύονται απολύτως κατάλληλα υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η ποικιλία των τροφίμων που περιέχουν πρωτεΐνες ως κύρια πηγή τους, μαζί με τις βιταμίνες Β,
D, Ε, ψευδάργυρο, χαλκό, σελήνιο, χολίνη και φώσφορο είναι αξιοσημείωτα μεγάλη: ένα
παράδειγμα είναι τα θαλασσινά, όπως ο σολομός, ο γαύρος, οι σαρδέλες, τα στρείδια, η πέστροφα
ή το σαλάχι. Τα άπαχα ή κόκκινα κρέατα, όπως το βοδινό, το χοιρινό, το αρνί ή το μοσχάρι,
παρέχουν στον οργανισμό πρωτεΐνες και ψευδάργυρο. Τα πουλερικά, στα οποία μπορεί να
περιλαμβάνονται το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, η πάπια ή η χήνα, είναι επίσης προϊόντα πλούσια
σε πρωτεΐνες. Τα αυγά αποτελούν πλούσια πηγή πρωτεϊνών και χολίνης. Για όσους ακολουθούν
μια βίγκαν διατροφή και κατά συνέπεια επιλέγουν να μην τρώνε τρόφιμα ζωικής προέλευσης,
υποκατάστατα πλούσια σε πρωτεΐνες μπορούν να είναι οι ξηροί καρποί -συμπεριλαμβανομένου
του φυστικοβούτυρου-, τα όσπρια, οι σπόροι και τα προϊόντα σόγιας.

Τέλος, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η πρόσληψη λίπους, η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε
υγιεινή διατροφή. Τα διάφορα λιπαρά οξέα που μπορούν να βρεθούν στα τρόφιμα είναι
πολυακόρεστα, μονοακόρεστα, κορεσμένα και trans. Τόσο τα λαχανικά όσο και το κρέας,
περιέχουν λιπαρά οξέα, με τα πολυακόρεστα να βρίσκονται στον ηλίανθο, το καλαμπόκι, τα
καρύδια ή την κολοκύθα. Από την άλλη πλευρά, τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 (ένα είδος
πολυακόρεστου λίπους) είναι ο σολομός, η πέστροφα, ο τόνος ή άλλα θαλασσινά και ψάρια. Το
κοτόπουλο, το χοιρινό, το μοσχάρι και τύποι λαδιού όπως η ελιά, το φυστίκι, το αβοκάντο ή ο
ηλίανθος περιέχουν μεγάλες ποσότητες μονοακόρεστων λιπαρών. Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα
βρίσκονται στο φοινικέλαιο, τους ξηρούς καρπούς, το χοιρινό κρέας ή το κοτόπουλο. Τα τρανς
λιπαρά οξέα, που υπάρχουν σε ορισμένα έλαια και στο κρέας μηρυκαστικών ζώων, δεν
συνιστώνται και ως εκ τούτου η πρόσληψή τους πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη. Αυτός
είναι επίσης ο τύπος λίπους που περιλαμβάνεται στα επεξεργασμένα προϊόντα. Ωστόσο, και όπως
προαναφέρθηκε, τα λιπαρά είναι απαραίτητα σε μια διατροφή και ένας καλός τρόπος για να τα
λαμβάνετε είναι μέσω υγιεινών ελαίων, όπως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Αν και βρίσκεται σε τεράστιες ποσότητες στα ζαχαρούχα τρόφιμα και ποτά, στο γρήγορο φαγητό
και σε άλλα επεξεργασμένα προϊόντα, η ζάχαρη είναι επίσης ένα βασικό συστατικό των
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τροφίμων. Οι συστάσεις προτείνουν την αποφυγή της προστιθέμενης ζάχαρης σε όλες τις μορφές
της, με μέγιστη πρόσληψη 10 θερμίδων την ημέρα. Η ζάχαρη που υπάρχει στα φρούτα, το γάλα ή
άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα συμβάλλει στην ανάπτυξη του γνωστικού μας συστήματος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μία από τις βασικές αρχές κάθε υγιεινής διατροφής είναι η θερμιδική
ισορροπία: οι θερμίδες πρέπει να αποκτώνται μέσω της πρόσληψης τροφής, προκειμένου να
συμπληρώνουν τη σωματική δραστηριότητα και τις μεταβολικές διεργασίες, οι οποίες είναι
ενεργοβόρες. Ως εκ τούτου, η πιο σημαντική κατευθυντήρια γραμμή που πρέπει να
ακολουθήσουμε σε ένα πρόγραμμα γευμάτων είναι να παρέχουμε στον οργανισμό μας όλες τις
βιταμίνες, τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, εναρμονίζοντας τις διάφορες
τροφές και αποφεύγοντας πάση θυσία τις ελλείψεις.

Προκειμένου να ελέγξει κανείς την κατάσταση της υγείας του και να διαπιστώσει αν λαμβάνει τις
κατάλληλες ποσότητες βιταμινών, μετάλλων και θρεπτικών συστατικών, η καλύτερη επιλογή
είναι πάντα η επίσκεψη σε γιατρό ή ειδικό σε θέματα διατροφής. Η κλινική ανάλυση θα είναι
πάντα η πιο αξιόπιστη επιλογή για να εξεταστεί η γενική κατάσταση της υγείας σας. Παρόλο που
ορισμένοι οργανισμοί, όπως το βρετανικό NHS, συνιστούν τον υπολογιστή υγιούς βάρους ΔΜΣ
για να ελέγχουν οι άνθρωποι τον δείκτη μάζας σώματος, η συσκευή αυτή δεν είναι απολύτως
αξιόπιστη, καθώς δεν υποδεικνύει τις διαφορές μεταξύ λίπους, μυών και οστών. Ως εκ τούτου,
αυτός ο υποκείμενος περιορισμός εγκυμονεί σοβαρές απειλές για την ψυχολογική ευημερία των
ατόμων, τα οποία μπορεί να στραφούν σε δίαιτες που μειώνουν το βάρος και είναι λιγότερο
υγιεινές, προκειμένου να προσαρμοστούν στις μετρήσεις του τεστ ΔΜΣ.

2.3 Νιώθοντας λαμπερός

Πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στις συγκεκριμένες συνδέσεις
μεταξύ του τι τρώμε και του πώς αισθανόμαστε. Μία από τις πιο
ευρέως αναγνωρισμένες είναι η συναισθηματική διατροφή, μια
διατροφική συμπεριφορά η οποία είναι συνέπεια της απελευθέρωσης
σεροτονίνης που τείνουν να βιώνουν οι άνθρωποι μετά την
κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες, ζάχαρη και λίπη. Ως εκ τούτου, προκειμένου να
νιώσουν καλύτερα ή να βελτιώσουν τη διάθεσή τους, κάποιοι θα
λαχταρούσαν σνακ, πατατάκια ή κέικ (Wurtman and Wurtman 1995,
477). Ο λόγος πίσω από αυτό φαίνεται να είναι το γεγονός ότι περίπου
το 95% της ανθρώπινης σεροτονίνης παράγεται στον εντερικό σωλήνα,
συνδέοντας έτσι την απελευθέρωση σεροτονίνης με την πρόσληψη τροφής (Selhub MD, 2020). Η
παρουσία των εντερικών ορμονών σχετίζεται με τη θετική ή αρνητική επίδραση που μπορεί να
έχει η πρόσληψη τροφής στα συναισθήματα και τις γνωστικές μας διεργασίες (Gómez-Pinilla
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2008, 571). Ωστόσο, οι ουσίες αυτές δεν απελευθερώνονται μόνο όταν καταναλώνονται
επεξεργασμένα τρόφιμα και ζαχαρούχα ποτά, αλλά και με υγιεινά τρόφιμα. Έρευνες έχουν δείξει
ότι η τήρηση μιας υγιεινής διατροφής, όπως η μεσογειακή διατροφή, μπορεί να μειώσει τον
κίνδυνο να πάθει κανείς κατάθλιψη, ενώ μια κακή και ανθυγιεινή διατροφή αυξάνει πολύ τον
κίνδυνο να πάθει κανείς όχι μόνο κατάθλιψη, αλλά και άλλες ασθένειες, όπως η παχυσαρκία ή ο
διαβήτης.

Η τήρηση ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου μπορεί να επηρεάσει τη σωματική και ψυχική
ευεξία ενός ατόμου με διαφορετικούς τρόπους. Όσον αφορά την ψυχική υγεία, τη βελτίωση της
διάθεσης και τη συγκέντρωση, οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες αποδεικνύονται επιζήμιες.
Για το λόγο αυτό, είναι υψίστης σημασίας η διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα
παιδιά από μικρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά, και όπως επισημάνθηκε στις προηγούμενες ενότητες,
ένας υγιεινός τρόπος ζωής αποκτάται όχι μόνο μέσω των κατάλληλων διατροφικών συνηθειών
αλλά και μέσω της μέτριας και τακτικής σωματικής άσκησης. Η σωματική δραστηριότητα παίζει
ρόλο στην κατανάλωση ενέργειας, αποδεικνύεται θεμελιώδης για τη διατήρηση μιας υγιούς
ισορροπίας μεταξύ της πρόσληψης θερμίδων και της χρήσης θερμίδων. Εκτός από αυτό, η
σωματική άσκηση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική για τη διαχείριση του άγχους.

Το άγχος, η φυσική αντίδραση του οργανισμού στο αίσθημα πίεσης, είναι όλο και πιο
συνηθισμένο στις σύγχρονες κοινωνίες. Λόγω των εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί
να έχει το άγχος στο σώμα και το μυαλό του ατόμου, συνίσταται ο αθλητισμός, ο διαλογισμός ή η
ενασχόληση με τη σωματική δραστηριότητα για τη μείωση της έντασης, της κατάθλιψης, του
θυμού ή των φυσιολογικών αλλαγών που προέρχονται από το άγχος (Berger 1996, 339). Θα
πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για να έχουμε καλή διάθεση και να αισθανόμαστε καλά με τον
εαυτό μας απαιτείται συχνή άσκηση. Επιπλέον, η εμπειρία που προέρχεται από αυτή την άσκηση
πρέπει να είναι θετική, διαφορετικά θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Η συνολική ευεξία επιτυγχάνεται μόνο
μέσω του συνδυασμού μιας υγιεινής και
ποικίλης διατροφής με έναν υγιεινό τρόπο
ζωής που περιλαμβάνει σωματική
άσκηση, κατανάλωση νερού και τακτικό
ύπνο. Όσον αφορά τη διατροφική
συμπεριφορά και τον προγραμματισμό
των γευμάτων, είναι δυνατόν να
συμπεριληφθούν αντιοξειδωτικές τροφές
όπως το μπρόκολο, οι πατάτες ή τα
βατόμουρα για τη βελτίωση της
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εγκεφαλικής λειτουργίας. Από την άλλη πλευρά, η ανεπάρκεια ωμέγα-3 λιπαρών οξέων μπορεί
να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχής ελλειμματικής προσοχής, κατάθλιψης
ή άλλων παθήσεων που σχετίζονται με τη γνωστική λειτουργία (Gómez-Pinilla 2008, 573). Το
"πρόχειρο φαγητό" ή τα επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες,
τρανς λιπαρά και ζάχαρη μπορεί να προκαλέσουν μια φαινομενικά θετική αντίδραση στον
εγκέφαλό μας, αλλά μακροπρόθεσμα τα προϊόντα αυτά αποδεικνύονται εξαιρετικά επιβλαβή για
την υγεία μας: όχι μόνο σχετίζονται με την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2 ή ορισμένες μορφές
καρκίνου, αλλά αυξάνουν επίσης τις πιθανότητες να πάσχουμε από κατάθλιψη. Η πιο λογική
επιλογή για να νιώθουμε λαμπεροί και καλά με τον εαυτό μας και να ζήσουμε μια μακρά και υγιή
ζωή είναι να υιοθετήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

2.4 Μιλώντας στο πιάτο

Μιλώντας στο πιάτο, σημαίνει να έχουμε μια υγιεινή διατροφική συνήθεια που μας επιτρέπει να
δημιουργήσουμε μια θετική σχέση με αυτό που καταναλώνουμε. Η έννοια του να τρώμε για
φυσιολογικούς λόγους και όχι για συναισθηματική πείνα είναι ζωτικής σημασίας για τη
διαμόρφωση του είδους της σχέσης που έχει ένα άτομο με το φαγητό. Πιστεύεται ότι οι
διατροφικές μας επιλογές συνδέονται άμεσα με τα συναισθήματα και τις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις, και γι' αυτό είναι σημαντικό να αναπτύξουμε μια προσεκτική σχέση με αυτό
που τρώμε.

Οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν περισσότερο φαγητό λόγω της βίωσης αρνητικών
συναισθημάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική κατανάλωση τροφής και άλλα
προβλήματα υγείας. Η έννοια του συναισθηματικού φαγητού γίνεται κατανοητή ως η
χρησιμοποίηση του φαγητού για να νιώσετε καλύτερα - για να καλύψετε συναισθηματικές
ανάγκες και όχι το στομάχι σας. Το φαγητό θεωρείται ότι δημιουργεί ένα ψευδές αίσθημα
"πληρότητας" ή ολότητας που είναι προσωρινό.

Το συναισθηματικό φαγητό μπορεί να οδηγήσει σε
υπερκατανάλωση τροφής και να έχει άμεση σχέση με τη
δραματική αύξηση του σωματικού βάρους. Αυτό που
ακολουθεί είναι ένα αίσθημα ενοχής και τύψεων μετά τη
συνειδητοποίηση ότι έχει καταναλωθεί πάρα πολύ φαγητό.
Αυτή η ενοχή έχει επίσης τη δυνατότητα να οδηγήσει σε
περισσότερα ξεσπάσματα συναισθηματικής διατροφής ή σε
χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται
ένας φαύλος κύκλος. Ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση,
η κόπωση και η υψηλή χοληστερόλη είναι όλα προβλήματα
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υγείας που μπορεί να προκύψουν από επαναλαμβανόμενα συναισθηματικά διατροφικά
ξεσπάσματα.

Η συναισθηματική υπερφαγία είναι ιδιαίτερα συχνή μεταξύ των μεταναστών, καθώς το φαγητό
για αυτούς παίζει ζωτικό ρόλο στην εξοικείωση με μια διαφορετική κουλτούρα. Είναι σημαντικό
να σημειωθεί ότι οι μετανάστες έχουν έντονη επιθυμία να διατηρήσουν τα παραδοσιακά τους
γεύματα μαζί με τις διατροφικές πρακτικές. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η
AMES Australia, ορισμένοι μετανάστες ενδέχεται να προβούν σε αλλαγές στη διατροφή τους
λόγω της έλλειψης διαθεσιμότητας των συστατικών, των επιρροών από τα παιδιά και της τιμής
των τροφίμων. Άλλοι μπορεί να κάνουν σημαντικές αλλαγές και να μετακινηθούν σε πιο δυτικού
τύπου δίαιτες που χαρακτηρίζονται από πυκνά σε ενέργεια και επεξεργασμένα τρόφιμα. Λόγω
του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας σχετικά με τα άγνωστα τρόφιμα, οι μετανάστες μπορεί να
βιώσουν άγχος ή αίσθημα αποκλεισμού. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα τη στροφή σε ανθυγιεινά τρόφιμα ως μέσο αναζήτησης παρηγοριάς. Ορισμένοι
μετανάστες μπορεί ακόμη και να αναπτύξουν διαταραχή αδηφαγίας (BED). Η BED συχνά
πυροδοτείται από το συναισθηματικό στρες που έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση πολλών
τροφίμων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ορισμένοι μετανάστες παίρνουν επιπλέον βάρος,
καθώς το φαγητό γίνεται για αυτούς η κύρια πηγή παρηγοριάς. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό
να διακρίνουμε τα συναισθηματικά από τα πραγματικά αισθήματα πείνας, προκειμένου να
καθιερώσουμε υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Υπάρχουν ορισμένες συμβουλές που μπορούν να
ακολουθήσουν οι μετανάστες για να αποτρέψουν τη συναισθηματική κατανάλωση φαγητού:

● Να αναζητήσουν άλλους τρόπους αντιμετώπισης του στρες
● Να αθληθούν
● Να κάνουν διαλογισμό
● Να ξεκινήσουν ένα ημερολόγιο διατροφής
● Να ζητήσουν υποστήριξη κλπ.

Η κατανάλωση τροφίμων μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των αρνητικών συναισθημάτων,
αλλά η αντιμετώπιση των συναισθημάτων που κρύβονται πίσω από την πείνα είναι σημαντική
μακροπρόθεσμα. Είναι καλό να αναζητήσετε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του στρες
και να δοκιμάσετε να εξασκήσετε διατροφικές συνήθειες με επίγνωση. Η αναζήτηση
επαγγελματικής υποστήριξης μπορεί να μοιάζει με ένα μεγάλο βήμα, αλλά είναι εξαιρετικά
χρήσιμο όταν βιώνετε συναισθηματική δυσφορία. Η θεραπεία με επαγγελματίες υγείας μπορεί να
σας βοηθήσει να αποκτήσετε τον έλεγχο της συναισθηματικής διατροφής. Ένας επαγγελματίας
ιατρικής ή ψυχικής υγείας μπορεί να παράσχει συμβουλές για την επιλογή ενός ατομικού πλάνου
θεραπείας. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια θετική σχέση με το φαγητό, καθώς οι υγιεινές
διατροφικές συνήθειες αποτελούν το κλειδί για την καλή υγεία και ευεξία των νεοαφιχθέντων
μεταναστών.
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2.5 Ψηφιακοί βοηθοί

Οι ψηφιακοί βοηθοί παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της διατροφικής μας ισορροπίας
μαζί με ένα σύστημα τακτικού ελέγχου:

Το Cronometer.com είναι ένας δωρεάν ιστότοπος και
μια εφαρμογή για την καταμέτρηση θερμίδων και την
παρακολούθηση της διατροφής σας μαζί με μετρήσεις
υγείας. Κάθε υποβολή τροφίμων ελέγχεται για την
ακρίβειά τους και οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν
συμβουλές και έμπνευση από άλλους χρήστες. Το
πρόγραμμα είναι εύκολο στη χρήση, ωστόσο, πρέπει να
αναβαθμίσετε στο Cronometer Gold για να
ξεκλειδώσετε πρόσθετες λειτουργίες, όπως τα δεδομένα
χρονοσήμανσης ή η κοινή χρήση τροφίμων και συνταγών. Το Cronometer είναι ένας καλός ανιχνευτής
τροφίμων, ο οποίος θα ήταν ιδανικός για όσους θέλουν να χάσουν βάρος και να βελτιώσουν την υγεία
τους.

Το Myfitnesspal.com περιλαμβάνει τόσο μια έκδοση για
το διαδίκτυο όσο και μια έκδοση για κινητά. Παρέχει
διατροφικές πληροφορίες και επιτρέπει στους χρήστες
να δημιουργήσουν ένα προσωπικό ημερολόγιο
διατροφής. Διδάσκει επίσης σχετικά με την
καταμέτρηση θερμίδων, τις διατροφικές πληροφορίες
και το μέγεθος της μερίδας. Το Myfitnesspal διαθέτει
μια τεράστια βάση δεδομένων με 3,2 εκατομμύρια
τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των βίγκαν προϊόντων.
Τα ψηφιακά ημερολόγια θερμίδων δίνουν στα άτομα
άμεση ανατροφοδότηση και τους παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με το τι είναι υγιεινό ειδικά για αυτούς. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει ασύρματο σήμα, είναι αδύνατο να
συνδεθείτε για να καταγράψετε έστω και κάτι στην εφαρμογή.

Η Eatthismuch.com περιλαμβάνει τόσο μια έκδοση για
το διαδίκτυο όσο και για κινητά. Δημιουργεί τη δίαιτά
σας με πλήρως προσαρμόσιμες συνταγές, παρέχει
διατροφικές πληροφορίες που ενημερώνονται σε
πραγματικό χρόνο και εξετάζει την πρόοδό σας με
αυτόματη παρακολούθηση του βάρους και των
θερμίδων. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν τους
στόχους που έχουν για τη διατροφή τους, πόσες
θερμίδες χρειάζονται ή θέλουν να καταναλώνουν κάθε
εβδομάδα και ακόμη και το είδος του προϋπολογισμού
με τον οποίο πρέπει να εργαστούν κατά τον προγραμματισμό των γευμάτων. Ωστόσο, ορισμένες
λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες μέχρι να κάνετε αναβάθμιση.
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Το Livestrong.com είναι ένας ιστότοπος για την υγεία και την ευεξία
που παρέχει πληροφορίες από ειδικούς για τους τομείς της δίαιτας, της
διατροφής, της γυμναστικής και του τρόπου ζωής. Στόχος του είναι να
παρέχει στους επισκέπτες ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου που σχετίζεται
με την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εφαρμόσιμων και προσωπικών
διαδικτυακών εργαλείων και επαγγελματικών πληροφοριών που
σχετίζονται με την υγεία, την ευεξία και τη φυσική κατάσταση.
Ωστόσο, προτείνεται ότι όταν πρόκειται για συμβουλές σχετικά με τον
καρκίνο, οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται σε έναν ειδικό στον
τομέα της ογκολογίας, αντί να βασίζονται στον ιστότοπο και τους εμπειρογνώμονες του.

Η Livestrong.com’s MyPlate είναι μια εφαρμογή που βοηθά τους
χρήστες να χάσουν βάρος και να βελτιώσουν τη γενική τους
υγεία, παρακολουθώντας τις θερμίδες και δίνοντας συμβουλές
για τη σωστή διατροφή. Το MyPlate είναι ένα απλό και εύκολο
μοντέλο που αναπαριστά το πώς πρέπει να μοιάζει ένα ιδανικό
γεύμα, χωρίς πολλούς διατροφικούς περιορισμούς. Ωστόσο, έχει
αρκετούς περιορισμούς όταν πρόκειται για την εκπαίδευση των
ανθρώπων σχετικά με μια υγιεινή διατροφή. Για παράδειγμα,
δείχνει διάφορες ομάδες τροφίμων που χρειάζεστε στη διατροφή
σας, αλλά δεν τις χρειάζεστε απαραίτητα σε ένα γεύμα. Επίσης,
δεν ασχολείται με τις χορτοφαγικές και βίγκαν δίαιτες και τις ανάγκες τους.

Η Easymeals είναι μια δωρεάν εφαρμογή υγιεινής διατροφής που περιέχει
απλές οδηγίες υγιεινής διατροφής και σας βοηθά να τις εφαρμόσετε στην
πράξη με περισσότερες από 150 συνταγές. Για να εξοικονομήσετε χρόνο,
μπορείτε να στείλετε τις συνταγές σε μια αυτόματα δημιουργούμενη λίστα
αγορών, κατηγοριοποιημένη με βάση το διάδρομο στον οποίο θα βρείτε τα
συστατικά. Υπάρχει επίσης ένας καθημερινός σχεδιαστής γευμάτων που
προτείνει πολλές ιδέες για το τι να φάτε για πρωινό, μεσημεριανό και
βραδινό, με τη δυνατότητα να γίνετε χορτοφάγοι. Το κύριο μειονέκτημα είναι
ότι δεν μπορείτε να προγραμματίσετε περισσότερες από μία ημέρες.

3. Τοπικό φαγητό
Το κεφάλαιο αυτό είναι αφιερωμένο στα τοπικά τρόφιμα και στον οικονομικό και περιβαλλοντικό
αντίκτυπό τους.  Τι εννοούμε όμως με τον όρο "τοπικό φαγητό" και γιατί είναι σημαντικό;

Αν και δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός, είναι γενικά αποδεκτό ότι ο όρος αναφέρεται σε τρόφιμα
που παράγονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο κατανάλωσης, συνήθως σε απόσταση περίπου
50 χιλιομέτρων από την παραγωγή. Το να ζει κανείς σε μια μεγάλη πόλη μπορεί να κάνει δύσκολη
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την εύρεση τοπικών τροφίμων, αλλά πολλές αστικές περιοχές έχουν ακμάζουσες λαϊκές αγορές ή
καταστήματα που υποστηρίζουν παραγωγούς τροφίμων από την περιοχή.

Τα τοπικά παραγόμενα τρόφιμα έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα τρόφιμα που
προέρχονται από όλο τον κόσμο, τα οποία συχνά διανύουν τεράστιες αποστάσεις πριν φτάσουν στον
καταναλωτή. Ενώ, η παγκόσμια προμήθεια σημαίνει ότι μπορείτε να αγοράσετε μια ευρεία γκάμα
φρούτων και λαχανικών εκτός εποχής στα σούπερ μάρκετ, το περιβαλλοντικό κόστος είναι υψηλό,
λόγω της ανάγκης αερομεταφοράς ή μεταφοράς τεράστιων αποστάσεων.

Πολλοί καταναλωτές με περιβαλλοντική συνείδηση αισθάνονται ότι δεν θέλουν να αυξήσουν το
ανθρακικό τους αποτύπωμα με αυτόν τον τρόπο. Τα φρούτα και τα λαχανικά των σούπερ μάρκετ
συχνά συλλέγονται πριν ωριμάσουν και διατηρούνται στο ψυγείο για μήνες, ώστε να μπορούν να
μεταφέρονται και να αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να χάνουν την
ποιότητα και τη γεύση τους. Οι πρωτοβουλίες για τα τοπικά τρόφιμα συχνά προωθούν επίσης
βιώσιμες και βιολογικές γεωργικές πρακτικές, παρόλο που αυτές δεν συνδέονται άμεσα με τον
τοπικισμό.
Σε γενικές γραμμές, η αγορά τοπικών προϊόντων συνεπάγεται ότι αγοράζουμε εποχιακά προϊόντα,
πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να απολαύσουμε τα φρούτα και τα λαχανικά στα καλύτερά τους,
όπως τα προορίζει η φύση!
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κινήματα για την προώθηση των τοπικά παραγόμενων
προϊόντων. Αυτά έχουν ως στόχο να συνδέσουν παραγωγούς και καταναλωτές της ίδιας
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γεωγραφικής περιοχής και να αναπτύξουν πιο αυτοδύναμα και ανθεκτικά δίκτυα τροφίμων,
βελτιώνοντας τις τοπικές οικονομίες. Το κίνημα για τα τοπικά τρόφιμα αναπτύσσεται εδώ και
τουλάχιστον μια δεκαετία και φαίνεται να έχει επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Έρευνες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ έδειξαν ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να αγοράσουν από
ανεξάρτητους λιανοπωλητές και εστιατόρια, καθώς πολλοί από αυτούς αντιμετώπισαν τις
προκλήσεις που δημιούργησε η εξάπλωση του COVID-19. Σε μικρότερο βαθμό, αυτή η υποστήριξη
της κοινότητας φαίνεται ότι επεκτάθηκε και στους τοπικούς αγρότες.
Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη μαγειρική στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που
συμπληρώθηκε από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κηπουρική στο σπίτι και τη συντήρηση
τροφίμων, υποστήριξε τα τοπικά παραγόμενα τρόφιμα.
Στις αρχές της πανδημίας, τα άδεια ράφια των σούπερ μάρκετ αποκάλυψαν το ενδεχόμενο
διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού και ώθησαν τους αγοραστές να εξερευνήσουν και άλλες
αγορές. Η επιταχυνόμενη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου σήμαινε ότι για πρώτη φορά πολλά
εστιατόρια μπόρεσαν να διαφοροποιηθούν, να δεχτούν παραγγελίες ή να πουλήσουν πακέτα
γευμάτων για το σπίτι.

3.1 Ο οικονομικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος των τοπικών τροφίμων

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να τρώτε τοπικά παραγόμενα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των
οφελών για την υγεία, καθώς και των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινοτικών
πλεονεκτημάτων.

Πολλοί αγρότες μικρής κλίμακας που πωλούν τα προϊόντα τους σε τοπικό επίπεδο χρησιμοποιούν
τη μέθοδο της αμειψισποράς κατά την παραγωγή των βιολογικών καλλιεργειών τους. Αυτό
μειώνει τη χρήση φυτοφαρμάκων και συμβάλλει στη διατήρηση του εδάφους σε καλή
κατάσταση. Η αγορά σε τοπικό επίπεδο μειώνει σημαντικά το χρόνο ταξιδιού που απαιτείται για
να φτάσουν τα τρόφιμα από το αγρόκτημα στο τραπέζι, και αυτό με τη σειρά του καθιστά δυνατή
τη μεταφορά των καλλιεργειών όσο είναι ακόμα φρέσκες, χωρίς τη χρήση χημικών
συντηρητικών. Τα τοπικά τρόφιμα απαιτούν λιγότερη ενέργεια για την αποθήκευση και τη
μεταφορά, μειώνοντας ενδεχομένως τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο συνδυασμός των
τοπικών τεχνικών καλλιέργειας και των μικρών αποστάσεων ταξιδιού καθιστά πιο πιθανό το
ενδεχόμενο τα τρόφιμα που καταναλώνονται να είναι φρέσκα, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο
πλεονέκτημα.

Υπάρχουν επίσης οφέλη για την κοινότητα: οι λαϊκές αγορές μπορούν να εμπνεύσουν μια πιο
κοινωνική συμπεριφορά, ενθαρρύνοντας τους αγοραστές να σταματήσουν και να συνομιλήσουν
με έναν συνάδελφο αγοραστή, υπάλληλο ή αγρότη. Οι λαϊκές αγορές και η τοπική γεωργία
μπορούν να δημιουργήσουν τοπικές θέσεις εργασίας και βιώσιμη απασχόληση για την τοπική
κοινότητα, γεγονός που με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να χρειάζεται να
ταξιδεύουν λιγότερο για να εργαστούν.
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Αν θέλετε να αγοράσετε τοπικά, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος; Ακολουθούν μερικές
συμβουλές και υποδείξεις.

1. Κάντε την έρευνά σας. Λίγος χρόνος που θα αφιερώσετε στην έρευνα στο διαδίκτυο ή θα
μιλήσετε με ανθρώπους για τα τοπικά τους ψώνια θα σας δώσει κάποιες ιδέες.

2. Μάθετε τι είναι στην εποχή του. Πριν ψωνίσετε, μάθετε τι είναι στην εποχή του και
σχεδιάστε τα γεύματα αναλόγως.

3. Αν έχετε τοπικό κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο και τυροκομείο, αξίζει να τηλεφωνήσετε πριν
πάτε, για να δείτε αν έχουν κάτι τοπικό - συχνά φεύγει γρήγορα, αλλά μπορεί να μπορούν να
βάλουν κάτι στην άκρη για εσάς.

4. Προγραμματίστε πόσα τρόφιμα χρειάζεστε. Πολλές λαϊκές αγορές γίνονται μόνο τα
Σαββατοκύριακα και τα τοπικά καταστήματα συχνά κλείνουν νωρίς, οπότε φροντίστε να
προμηθευτείτε αρκετά για όλη την εβδομάδα.

5. Πολλές λαϊκές αγορές και αγροτικά καταστήματα δέχονται μόνο μετρητά και δεν παρέχουν
όλα σακούλες, οπότε πάρτε μερικές μαζί σας (επιπλέον είναι καλύτερο για το περιβάλλον!).

Μελέτη περίπτωσης - Hemel Food Garden

Το Hemel Food Garden, στην πόλη Hemel Hempstead, λίγο έξω από το Λονδίνο, στην Αγγλία,
προσφέρει κατάρτιση και απασχόληση σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο μιας
κοινωνικής επιχείρησης. Η ομάδα καλλιεργεί και πωλεί φρέσκα προϊόντα, όπως φρούτα, λαχανικά

και σαλάτες. Επίσης, ασχολούνται με πτηνοτροφία και μελισσοκομία, καθώς και με την
καλλιέργεια και πώληση μιας μεγάλης ποικιλίας φυτών. Διαθέτουν ένα αγροτικό κατάστημα
ανοιχτό έξι ημέρες την εβδομάδα, το οποίο πωλεί τα δικά τους προϊόντα, όπως αυγά, μέλι,
μαρμελάδα και λαχανικά. Το κατάστημα στηρίζει τους τοπικούς παραγωγούς τροφίμων και
προωθεί τα τοπικά βιολογικά και fairtrade τρόφιμα. Διατίθενται επίσης μια σειρά από προϊόντα
μηδενικών αποβλήτων και χωρίς πλαστικό.

3.2 Η αξία ενσωμάτωσης των τοπικών τροφίμων
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Το φαγητό παίζει σημαντικό ρόλο στην πολύπλοκη διαδικασία των πολιτιστικών ανταλλαγών,
έχοντας μεγάλη δυνατότητα να φέρει τους ανθρώπους κοντά. Δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει μια
παγκόσμια γλώσσα, μπορεί να σπάσει τα σύνορα και να προωθήσει τις κοινωνικές σχέσεις.
Αυτού του είδους οι ανταλλαγές εμπλουτίζουν την τοπική γαστρονομική σκηνή, συμβάλλοντας
στην ποικιλομορφία της και βοηθώντας στην εκπαίδευση της κοινότητας υποδοχής όσον αφορά
τις κουλτούρες των επισκεπτών.

Είναι σπουδαίο αυτή η ανταλλαγή να είναι αμφίδρομη: τόσο για τους μετανάστες να εισάγονται
στις διατροφικές συνήθειες της κοινότητας υποδοχής, όσο και για τους ίδιους να μπορούν να
μοιραστούν τη δική τους διατροφική κουλτούρα με τους οικοδεσπότες. Με αυτόν τον τρόπο, και
οι δύο κοινότητες αποκομίζουν οφέλη: οι φιλοξενούμενοι είναι σε θέση να μάθουν για τα τοπικά
συστατικά, τις τεχνικές μαγειρέματος, τις παραδόσεις και τις συνήθειες που σχετίζονται με το
φαγητό, γεγονός που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμό της κοινότητας
υποδοχής και να συνδεθούν με τους ντόπιους κατοίκους. Ομοίως, η κοινότητα υποδοχής κερδίζει
υιοθετώντας νέες τεχνικές και συνταγές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στα τοπικά υλικά
και μπορεί τελικά να οδηγήσουν στη δημιουργία εντελώς νέων γευστικών συνδυασμών. Τα νέα
τρόφιμα και οι νέοι πολιτισμοί φέρνουν νέες ιδέες και νέες προοπτικές, προσθέτοντας αξία στην
κοινότητα συνολικά.

Η μετεγκατάσταση σε μια νέα χώρα μπορεί να
είναι μια δύσκολη εμπειρία - και τα άγνωστα
τρόφιμα μπορεί να παίξουν τον ρόλο τους -
καθώς και η αδυναμία τήρησης ορισμένων
διατροφικών συνηθειών ή νηστείας που κάποιος
μπορεί να είχε συνηθίσει σε όλη του τη ζωή. Η
προσαρμογή στη νέα κουλτούρα πρέπει να είναι
μια σταδιακή διαδικασία, με τη συμμετοχή των
μελών της τοπικής κοινότητας και βασιζόμενη στη στάση τους. Σιγά-σιγά, οι νεοφερμένοι θα
μάθουν τις πτυχές της τοπικής διατροφικής κουλτούρας και θα μπορέσουν να τις αγκαλιάσουν ή
να τις προσαρμόσουν στις προτιμήσεις τους.

Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτή τη διαδικασία είναι η προώθηση
τοπικών μικρών καταστημάτων και παραγωγών, η οποία επιφέρει πλεονεκτήματα για όλους τους
εμπλεκόμενους: τα συστατικά είναι πολύ πιο φρέσκα και παράγονται πιο βιώσιμα, καθώς η
αλυσίδα διανομής είναι πολύ μικρότερη. Τα φρέσκα προϊόντα είναι γνωστό ότι έχουν υψηλότερη
διατροφική αξία, καθώς τα φρούτα και τα λαχανικά αρχίζουν να υποβαθμίζονται μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα από τη συλλογή τους. Τα τοπικά προϊόντα τείνουν να είναι πιο
νόστιμα, καθώς όλα είναι εποχιακά και συλλέγονται στο μέγιστο της ωριμότητάς τους. Ένας
άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η αγορά τοπικών προϊόντων
έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, καθώς δημιουργούνται λιγότερα απόβλητα για τη
συσκευασία και χρησιμοποιούνται λιγότερα καύσιμα για τη μεταφορά. Τα τοπικά τρόφιμα
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θεωρούνται επίσης πιο υγιεινά, καθώς δεν χρειάζεται να υποστούν επεξεργασία με διάφορα
συντηρητικά προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμισή τους κατά τη μεταφορά και την
αποθήκευση και υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να μολυνθούν με διάφορες ουσίες κατά τη
διάρκεια της αλυσίδας παραγωγής. Με την πάροδο του χρόνου, η προώθηση των τοπικών
τροφίμων μπορεί να μας βοηθήσει να υιοθετήσουμε πιο βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και
παραγωγής.

Υποστηρίζοντας τα μικρά καταστήματα, στηρίζουμε επίσης την τοπική οικονομία και τις τοπικές
θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι τα χρήματα παραμένουν στην κοινότητα, επανεπενδύονται σε
άλλες τοπικές επιχειρήσεις και βοηθούν στην ανάπτυξη της κοινότητας. Εξίσου καλά, μπορούμε
να δημιουργήσουμε προσωπικές σχέσεις με τους τοπικούς πωλητές, τους καταστηματάρχες και
τους ίδιους τους παραγωγούς. Αυτό θα βοηθήσει τελικά τους νεοεισερχόμενους να
ενσωματωθούν στην τοπική κοινότητα, να κάνουν φίλους και να εξασφαλίσουν περισσότερες
ευκαιρίες για τους ίδιους στο μέλλον.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, οι μικροί παραγωγοί και οι καταστηματάρχες είναι οι πλέον κατάλληλοι
για να προσφέρουν καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με ορισμένα υλικά, τον καλύτερο τρόπο
μαγειρέματος, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διατηρηθούν ή να αποθηκευτούν με την
πάροδο του χρόνου, καθώς ασχολούνται καθημερινά με τέτοιες δραστηριότητες. Μπορούν επίσης
να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας των προϊόντων, τις πρακτικές
που χρησιμοποιούνται, γεγονός που βοηθά στην καλύτερη κατανόησή τους και στη δημιουργία
μιας βαθύτερης σχέσης με το φαγητό. Μπορούν επίσης να προσφέρουν κάποιες πολιτιστικές
εξηγήσεις, κατά καιρούς, σχετικά με τα τρόφιμα που μαγειρεύονται γύρω από ορισμένες γιορτές
ή περιόδους όπου ορισμένα συστατικά μπορεί να προτιμώνται, να αποφεύγονται ή να είναι πιο
δύσκολο να βρεθούν.

Εάν οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, μαθήματα ή ομάδες
μαγειρικής που διοργανώνει η τοπική κοινότητα, μπορούν να πειραματιστούν με όλα αυτά τα νέα
συστατικά, να μάθουν πώς χρησιμοποιούνται, πώς να τα επιλέγουν και ποιες ερωτήσεις μπορούν
να κάνουν στους πωλητές σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τους. Επιπλέον, μπορούν να
εκπαιδεύσουν την τοπική κοινότητα σχετικά με τη δική τους κουλτούρα, να ανταλλάξουν
συνταγές και μεθόδους μαγειρέματος και να ζητήσουν συμβουλές σχετικά με την προμήθεια
κάποιων συστατικών, την καλλιέργειά τους στο σπίτι ή να μάθουν ποια τοπικά συστατικά
μπορούν να τα αντικαταστήσουν.

3.3 Τοπικά τρόφιμα σε μια πανδημία

Η πανδημία του COVID-19 αιφνιδίασε τους πάντες στις αρχές του 2020. Καθώς υιοθετήθηκαν
διάφορα περιοριστικά μέτρα σε όλο τον κόσμο προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή της, οι
άνθρωποι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ άρχισαν να πανικοβάλλονται και να
αποθηκεύουν τρόφιμα, για να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα να πεινάσουν. Οι έμποροι λιανικής
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αναγκάστηκαν να επιβάλουν όρια στον αριθμό των ειδών που μπορούσε να αγοράσει κάθε άτομο,
και σε αντάλλαγμα, οι άνθρωποι ένιωσαν ότι έπρεπε να αγοράσουν περισσότερα, αφού οι
προμήθειες δεν επαρκούσαν.

Παρόλο που τα αποθέματα βασικών ειδών αναπληρώνονταν συνεχώς, είναι αλήθεια ότι πολλοί
διανομείς αντιμετώπισαν διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και δυσκολεύτηκαν να
αντικαταστήσουν εγκαίρως τα προϊόντα που έλειπαν. Η εστίαση μετατοπίστηκε από μια
εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένη οικονομία στην προμήθεια προϊόντων σε τοπικό επίπεδο και στη
στήριξη σε τοπικές επιχειρήσεις, καθώς μπορούσαν να προσαρμόσουν τη διαδικασία τους πολύ
πιο γρήγορα και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών.

Τώρα που πέρασε ο καιρός, μπορούμε να ανατρέξουμε στο τι λειτούργησε και τι όχι, και να
αναζητήσουμε μια χρυσή τομή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή θα περιλαμβάνει το γεγονός ότι πολλές
κοινότητες έχουν επανεξετάσει τη σημασία των τοπικών τροφίμων, των τοπικών παραγωγών και
των τοπικών επιχειρήσεων και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους. Πολλοί άνθρωποι έχουν
αλλάξει τις διατροφικές τους συνήθειες, επιλέγοντας πιο υγιεινά συστατικά και μαγειρεύοντας το
φαγητό στο σπίτι συχνότερα από ό,τι πριν, ή ακόμη και καλλιεργώντας οι ίδιοι κάποια συστατικά,
όπως βότανα ή λαχανικά. Επιπλέον, πολλές τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμοί ανταποκρίθηκαν
στην πρόκληση και αποδείχθηκαν όρθιοι πυλώνες των κοινοτήτων τους, παρέχοντας στήριξη στα
πιο ευάλωτα μέλη τους και προσφέροντας τις υπηρεσίες που χρειάζονταν σε περιόδους κρίσης.
Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι ο αντίκτυπος αυτών των αλλαγών θα είναι ορατός για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, η πανδημία έφερε τους ανθρώπους που ήταν ήδη ευάλωτοι σε ακόμη πιο
επισφαλή θέση και πολλές φορές δεν μπορούσαν να προμηθευτούν ούτε καν βασικά είδη, ενώ οι
οργανώσεις υποστήριξης δεν είχαν καμία δυνατότητα να βοηθήσουν. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν
στον κίνδυνο της φτώχειας και αναγκάστηκαν να κάνουν σοβαρές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους,
σε μια εποχή που το κόστος ζωής αυξανόταν και η ανασφάλεια κυριαρχούσε πάνω απ' όλα.

Μπορούμε να επισημάνουμε ορισμένες πρωτοβουλίες που προσέφεραν ανακούφιση σε πολλές
κοινότητες:

- Πολλοί αγρότες και τοπικοί παραγωγοί δημιουργούν ομάδες και σελίδες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορούν να παραδίδουν φρέσκα προϊόντα απευθείας στις
οικογένειες και να μειώνουν τον κίνδυνο έκθεσης,

- Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, ορισμένες επιχειρήσεις επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τα
οχήματά τους για να βοηθήσουν στην παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης σε ευάλωτα άτομα και
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νοικοκυριά που βρίσκονταν σε απομόνωση, ακόμη και αν οι κύριες δραστηριότητές τους πριν από
την πανδημία δεν είχαν σχέση με τα τρόφιμα,

- Πολλοί μικροί παραγωγοί δημιούργησαν συστήματα ηλεκτρονικών παραγγελιών, επιταχύνοντας
τις αλλαγές στον τρόπο που τοποθετούνταν μέσα στην οικονομία και προετοιμάζοντας τον εαυτό
τους καλύτερα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών του 21ου αιώνα, ο οποίος
εστιάζει κυρίως στην ευκολία,

- Πολλά εστιατόρια προσέφεραν για πρώτη φορά υπηρεσίες παράδοσης, επιτρέποντάς τους να
παραμείνουν ενεργοί και να προσεγγίσουν μια νέα πελατειακή βάση,

- Σε ορισμένα μέρη, δημιουργήθηκαν νέες διαδικτυακές πλατφόρμες για την προβολή τοπικών
προϊόντων και τοπικών παραγωγών, ορισμένοι από τους οποίους δεν είχαν ποτέ πριν διαδικτυακή
παρουσία,

- Πολλές τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμοί εργάστηκαν
σκληρά για να παρέχουν γεύματα σε ευάλωτα μέλη της
κοινότητας ή σε υπεραπασχολούμενους βασικούς
εργαζόμενους, στο αποκορύφωμα της κρίσης και πέραν
αυτής.

Ωστόσο, όλα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από
κυβερνητικές αποφάσεις για τη στήριξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας, τα οποία
αισθάνθηκαν πιο έντονα τις επιπτώσεις της πανδημίας, και για τη στήριξη των μικρών
παραγωγών και των μικρών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αντιμετώπισαν τον υψηλότερο κίνδυνο
να μην μπορέσουν να επιβιώσουν από την κρίση.

Είναι σημαντικό, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και όταν αναγκάζονται να μειώσουν
τους προϋπολογισμούς, οι άνθρωποι να είναι σε θέση να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες
και να μην βασίζονται σε τρόφιμα που είναι πλούσια σε θερμίδες, και ταυτόχρονα φτωχά σε
θρεπτικά συστατικά. Η προμήθεια προϊόντων απευθείας από τους τοπικούς παραγωγούς και τις
λαϊκές αγορές μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, αν μάθουμε να μαγειρεύουμε με εποχιακά υλικά, τα
οποία μπορεί να είναι φθηνότερα και σίγουρα πιο νόστιμα από εκείνα που πωλούνται από τα
μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης, έχοντας μεταφερθεί από την άλλη άκρη του κόσμου. Τα
φθηνά, αλλά γεμάτα θρεπτικά συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δημιουργικούς
τρόπους προκειμένου να δημιουργηθούν νόστιμα γεύματα.

Όταν αποφασίζουμε τι είδους τρόφιμα θα αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα
πρέπει επίσης να εξετάζουμε τη θρεπτική τους αξία, τη διάρκεια ζωής τους και το αν είμαστε
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πραγματικά πρόθυμοι να τα συμπεριλάβουμε ως μέρος της διατροφής μας - η προσεκτική
εξέταση αυτών των παραγόντων, καθώς και ο τακτικός έλεγχος των αποθηκευμένων ειδών και η
κατανάλωσή τους πριν από την ημερομηνία λήξης τους θα μειώσει τις πιθανότητες να
σπαταλήσουμε τόσο τον προϋπολογισμό μας όσο και τα ίδια τα τρόφιμα.

4. Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πρακτικές συμβουλές για το πώς τα υγιεινά τρόφιμα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν βέλτιστα στην καθημερινή ζωή. Μέσω αυτού του εγχειριδίου επιθυμούμε να
μοιραστούμε συστάσεις σχετικά με εναλλακτικές δυνατότητες συντήρησης των λαχανικών και
φρούτων και να παρουσιάσουμε τις καλύτερες συμβουλές προετοιμασίας για απρόβλεπτες
καταστάσεις, όπως τα Lockdowns - που έχουν αλλάξει τη ζωή όλων το 2020. Αυτό το κεφάλαιο θα
ασχοληθεί με τα τοπικά τρόφιμα, γιατί είναι πλεονέκτημα τόσο για τα άτομα όσο και για το
περιβάλλον και από πού θα μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί τοπικά υλικά. Μέρος αυτού του
κεφαλαίου θα αποτελέσουν επίσης δημιουργικοί τρόποι χρήσης τροφίμων σε νόστιμα πιάτα, σε
συνδυασμό με μια επιλογή των καλύτερων υγιεινών συνταγών από όλες τις χώρες - εταίρους μας,
Ανακαλύψτε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσα από τις πολλές συνταγές από όλα τα
μέρη της ηπείρου μας.

4.1. Διατήρηση τοπικών λαχανικών και φρούτων

Η συντήρηση τροφίμων χρονολογείται από την αρχαιότητα ως η ανάγκη των ατόμων να
διατηρούν τα τρόφιμα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο παρελθόν, οι πιο
συνηθισμένες μέθοδοι συντήρησης ήταν το ψήσιμο, η ξήρανση, το αλάτισμα και το κάπνισμα. Η
προσθήκη ουσιών ήρθε αργότερα, με τη χρήση του αλατιού, η οποία αύξησε τόσο τη γεύση όσο
και το προσδόκιμο ζωής των τροφίμων. Έτσι, το αλάτι είναι το αρχαιότερο και μακροβιότερο
συντηρητικό, αφού χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες
επιχειρήσεις. Ωστόσο, η συντήρηση των τροφίμων έχει αναπτυχθεί και διαφοροποιηθεί. Σήμερα,
η χρήση ψυγείων και άλλων συσκευών για τη διατήρηση της φρεσκάδας έχει αυξήσει τη διάρκεια
ζωής των τροφίμων. Με εκατομμύρια ανθρώπους να συρρέουν στις μεγάλες πρωτεύουσες του
κόσμου και την αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, κατέστη επιτακτική η ανάγκη να βρεθούν
καλύτερες τεχνικές συντήρησης για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα. Με τη βοήθεια της
τεχνολογίας και των νέων βιομηχανικών τεχνικών μπορούμε να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής
των τροφίμων, ώστε να φτάνουν στους καταναλωτές σχεδόν αναλλοίωτα, να αποθηκεύονται για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να προσφέρουν απεριόριστες διατροφικές επιλογές.

Οι τεχνικές αυτές ονομάζονται "μέθοδοι συντήρησης" και έχουν τους ακόλουθους σκοπούς:

● την πρόληψη της αλλοίωσης των χαρακτηριστικών όπως το χρώμα, η υφή και οι αλλαγές στη
θρεπτική αξία

● τη μείωση της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος
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● την αδρανοποίηση των ενζύμων

Οι πιο γνωστές μέθοδοι συντήρησης είναι οι θερμικές επεξεργασίες, η εφαρμογή ακτινοβολίας, η
εφαρμογή υψηλής πίεσης, η ψύξη, η κατάψυξη, η προσθήκη ζάχαρης ή αλατιού στα προϊόντα και
η προσθήκη συντηρητικών. Συχνά χρησιμοποιούνται συνδυασμοί αυτών των μεθόδων για την
επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Οι θερμικές επεξεργασίες περιλαμβάνουν το μαγείρεμα, το ζεμάτισμα, την παστερίωση και την
αποστείρωση. Το μαγείρεμα, όσο παράξενο και αν φαίνεται, θεωρείται τεχνική συντήρησης εάν
το τρόφιμο αποθηκεύεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το φρέσκο και
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες μόλυνσης. Σχεδόν πάντα συνδυάζεται με ψύξη ή κατάψυξη.

Κατά το μαγείρεμα, οι μικροοργανισμοί καταστρέφονται και τα ένζυμα αδρανοποιούνται
αποτρέποντας αλλαγές στο χρώμα, τη γεύση και την υφή.

Το ζεμάτισμα εφαρμόζεται κυρίως σε φρούτα και λαχανικά πριν από την κονσερβοποίηση, την
κατάψυξη ή την αφυδάτωση.

Η παστερίωση είναι μια τεχνική κατά την οποία το προϊόν θερμαίνεται σε θερμοκρασίες
80-100°C για ορισμένο χρονικό διάστημα και σκοτώνει μέρος των παθογόνων μικροοργανισμών
που μπορεί να περιέχονται στα τρόφιμα, ενώ στην αποστείρωση υπάρχει πλήρης καταστροφή των
μικροοργανισμών που διαφορετικά θα είχαν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Άλλες μέθοδοι αποθήκευσης είναι η ψύξη και η κατάψυξη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη
μείωση της αλλοίωσης κατά τη διανομή των τροφίμων καθώς και για την αύξηση του
προσδόκιμου ζωής. Η διατήρηση σε χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνει όλες τις αλλαγές που θα
μπορούσαν ενδεχομένως να συμβούν στα τρόφιμα, επειδή οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να
αναπτυχθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικές όπως η προσθήκη προϊόντων σε ζάχαρη ή αλάτι βοηθούν επίσης στη διατήρηση των
προϊόντων, αλλά επιφέρουν αλλαγές στη φύση τους (γεύση, υφή, χρώμα κ.λπ.). Η προσθήκη
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συντηρητικών στα προϊόντα εμποδίζει την αναπαραγωγή των μικροοργανισμών. Τα προϊόντα,
ωστόσο, αλλοιώνονται και γίνονται προσπάθειες από πολλές εταιρείες να αποφεύγεται η χρήση
τους στα τρόφιμα και να αντικαθίστανται από άλλες φυσικές μεθόδους συντήρησης.

Τύποι συντήρησης:
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχει πληθώρα τεχνικών συντήρησης που αυξάνουν το
προσδόκιμο ζωής των τροφίμων. Όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά δεν ισχύουν όλες
αυτές οι μέθοδοι. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές συντήρησης για λαχανικά και φρούτα είναι:
αλάτι, ζάχαρη, ξύδι ή κάθε είδους όξινα διαλύματα, αφυδάτωση, κάπνισμα, ψύξη, γυάλινα
δοχεία.

Συντήρηση με χρήση αλατιού
Αν και φαίνεται παράξενο, το αλάτι χρησιμοποιείται ως συντηρητική τεχνική τόσο για τα
φρούτα όσο και για τα λαχανικά.

Απαραίτητο για τον άνθρωπο από την αρχαιότητα, το
αλάτι αποτελούσε ένα είδος νομίσματος το οποίο οι
πλούσιοι αντάλλασσαν με σκλάβους, ενώ άλλοι
έκαναν αγορές και πωλήσεις χρησιμοποιώντας
κομμάτια αλατιού. Άλλοι πάλι, είχαν έρθει σε πόλεμο
για να κατακτήσουν εδάφη με αλατούχες πηγές. Το
αλάτι ήταν το "ψυγείο" της αρχαιότητας.

Οι Αρχαίοι Αθηναίοι υπερεκτιμούσαν όλα τα είδη αλατισμένων προϊόντων που εισήγαγαν η
Ισπανία, η Σικελία & η Μαύρη Θάλασσα. Το αλάτι λοιπόν είναι ένα μέσο συντήρησης
διαφόρων προϊόντων όπως ψάρια, κρέας, λαχανικά & φρούτα για να διατηρηθούν σε καλή
κατάσταση και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αλάτισμα
και τα προϊόντα ονομάζονται αλατισμένα. Το αλάτι δεν καταστρέφει τα μικρόβια αλλά
εμποδίζει την εμφάνισή τους. Η πρόληψη με το αλάτισμα βασίζεται κυρίως στις
μικροβιοστατικές ιδιότητες του αλατιού το οποίο σε συγκέντρωση πάνω από 10% δημιουργεί
ένα δυσάρεστο περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών, ενώ αντίθετα προωθεί την
ανάπτυξη βακτηρίων που βοηθούν στην ωρίμανση των προϊόντων.

Βέβαια, με το αλάτισμα τα προϊόντα χάνουν μέρος της θρεπτικής τους αξίας, διότι ορισμένες
βιταμίνες καταστρέφονται ενώ άλλες γίνονται δύσπεπτες. Σήμερα οι τεχνικές αλατίσματος
τείνουν να εγκαταλειφθούν, καθώς έρχονται στο φως νεότερες μορφές συντήρησης. Η άλμη
(αλμυρό νερό) είναι νερό που περιέχει μεγάλο ποσοστό αλατιού συνήθως νάτριο, χλώριο,
NatriumCL.
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Η αξία της άλμης στη συντήρηση τροφίμων οφείλεται σε δύο λόγους:

1. Το αλάτι που διαλύεται στο νερό, μειώνει το σημείο πήξης του διαλύματος αρκετούς
βαθμούς κάτω από το μηδέν.

2. Τα κύτταρα των τροφίμων, ιδίως του κρέατος, ενυδατώνονται, επιπλέον πριν από το
μαγείρεμα λόγω ώσμωσης.

Συντήρηση με ζάχαρη
Τα σάκχαρα είναι σημαντικά για τη συντήρηση των τροφίμων. Η υψηλή περιεκτικότητα σε
σάκχαρα αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και την αλλοίωση των τροφίμων, αυξάνοντας την
ωσμωτική τους πίεση, η οποία περιορίζει την ανάπτυξη μικροβίων. Οι μαρμελάδες, το σιρόπι,
τα γλυκά φρούτων, τα καραμελωμένα φρούτα & άλλα γλυκά δημιουργήθηκαν από την
ιστορική ανάγκη να διατηρηθούν τα φρέσκα προϊόντα. Οι μαρμελάδες & τα παστέλια τυπικές
περιπτώσεις συντήρησης ζαχαρούχων τροφίμων δεν λείπουν σχεδόν από κανένα ελληνικό
σπίτι. Συνήθως, τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την τεχνική αυτή είναι καλής ποιότητας.
Χωρίς σημάδια & σχετικά άγουρα. Αν τα φρούτα είναι πικρά, χρειάζεται μια διαδικασία
"ξεπικρίματος" (η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως με το βράσιμο των φρούτων σε νερό
τουλάχιστον 2-3 φορές). Κατά το βράσιμο των φρούτων, απαιτείται "ξύσιμο" (ξεφούσκωμα
του νερού που βράζει). Συνήθως, ο αφρός συγκεντρώνεται στην επιφάνεια της κατσαρόλας και
αφαιρείται εύκολα με ένα κουτάλι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για να διατηρήσει το σιρόπι
τη γλυκαντική του ισορροπία, βράζεται μαζί με λίγη γλυκόζη. Για να αποφευχθεί η ζαχαρώδης
σύνθεση, ο καρπός μπορεί να παραμείνει στο νερό μαζί με μια όξινη ουσία πριν από τον
βρασμό.

Συντήρηση με διαλύματα ξυδιού & οξέων

Οι παλιές μέθοδοι, με βάση τις οποίες τα τρόφιμα καλύπτονται με ξύδι, είναι μια παλιά τεχνική
που καθιστά το περιβάλλον ακατάλληλο για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Το ξύδι
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χρησιμοποιείται συχνά ως αλάτι. Αυτές οι χαμηλές τιμές ph. εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον
αφιλόξενο για την πληθώρα των μικροοργανισμών επιτυγχάνοντας τη διατήρηση των
τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείται επίσης για λαχανικά, φρούτα και
ψάρια (αγγούρια, πιπεριές, λαχανάκια Βρυξελλών, καρότα κ.λπ.).

Αυτή η μορφή συντήρησης είναι ευρέως γνωστή ως πίκλα ή τουρσί που προέρχεται από την
περσική λέξη torsh. Τα λαχανικά και τα φρούτα που επιλέγονται πρέπει να είναι τρυφερά και
να μην είναι σκισμένα. Επιπλέον, θα ήταν καλό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 24
ωρών από τη στιγμή που θα τα αγοράσει κανείς. Αρχικά, πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι μικρές
λεπτές φέτες από την άκρη των λαχανικών & φρούτων, καθώς περιέχουν ένζυμα που μπορούν
να κάνουν το τουρσί πολύ μαλακό. Συνεχίζοντας, τα λαχανικά ή τα φρούτα πρέπει να
αλατίζονται με χοντρό αλάτι, ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια νερού που μπορεί να
αραιώσει το ξύδι. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα σε στρώσεις με αλάτι ή βουτήξτε τα σε άλμη,
ώστε να καλυφθούν πλήρως. Καλύψτε τα με ένα πιάτο για να μην επιπλέουν και να
παραμείνουν στην άλμη για χρονικό διάστημα από 24 έως 48 ώρες.

Μετά από αυτό, τοποθετήστε τα σε καθαρά και στεγνά βάζα, αλλά αφήστε περίπου 2,5
εκατοστά κενό από το πάνω μέρος. Τέλος, το βάζο θα πρέπει να γεμίσει με το μείγμα ξιδιού
αφήνοντας τουλάχιστον 1,5 εκατοστό κενό από πάνω. Το βάζο θα πρέπει να σκεπαστεί και να
παραμείνει για 10 ημέρες σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον πριν καταναλωθεί.

Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν τουρσιά, τότε τα βάζα θα πρέπει να αποστειρωθούν
χρησιμοποιώντας ένα ειδικό δοχείο αποστείρωσης ή χύτρα ταχύτητας.

Συντήρηση με ξήρανση

Η ξήρανση γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία έως
45ºC, όπου η υγρασία του τροφίμου εξαλείφεται.
Κατά τη διαδικασία αυτή, τα βακτήρια
αποσύνθεσης χάνουν το θρεπτικό τους
υπόστρωμα και έτσι ένα αποξηραμένο προϊόν
μπορεί να αποθηκευτεί για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Η αφυδάτωση είναι διαφορετική από
την ξήρανση. Αφυδάτωση σημαίνει βράσιμο
των τροφίμων σε υψηλές θερμοκρασίες 60-80 ºC και σε υγρό περιβάλλον. Με αυτόν τον
τρόπο χάνονται πολλά θρεπτικά συστατικά, ενώ η γεύση δεν είναι τόσο έντονη όσο στα
αποξηραμένα προϊόντα. Επομένως, η ξήρανση έχει περισσότερα πλεονεκτήματα καθώς το
χρώμα και η γεύση του προϊόντος διατηρούνται αναλλοίωτα και επιπλέον η γεύση γίνεται πιο
έντονη και στις περισσότερες περιπτώσεις το χρώμα γίνεται πιο φωτεινό. Επιπλέον, το προϊόν

33

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490

μπορεί να αποθηκευτεί για χρόνια και καθώς ο όγκος του προϊόντος συρρικνώνεται κατά 1/6
έως 1/10, απαιτείται πολύ λιγότερος χώρος για την αποθήκευσή του. Τέλος, ένα αποξηραμένο
προϊόν είναι πολύ ελαφρύ και επομένως αποτελεί το ιδανικό σνακ για μια ισορροπημένη
διατροφή. Μπορούν εύκολα να προστεθούν σε υπάρχουσες συνταγές και απλά να
καταναλωθούν μέσα ή ανάμεσα στα γεύματα.

Οι περισσότεροι θα πίστευαν ότι αν επιλέξουν την αποξήρανση απαιτείται ειδικός εξοπλισμός,
ωστόσο αυτό δεν ισχύει. Βέβαια, υπάρχουν στην αγορά ειδικά ξηραντήρια. Ωστόσο η μέθοδος
ξήρανσης μπορεί να επιτευχθεί με επιτυχία σε ένα καφάσι με κόσκινο στην ύπαιθρο, στη
σχάρα του φούρνου κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε τέτοια θέση
και έτσι ώστε ο θερμός αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Ο χρόνος ξήρανσης ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο του περιεχομένου νερού του προϊόντος από
1-3 ημέρες. Εάν το προϊόν συλλεχθεί σε χρόνο που δεν είναι εντελώς στεγνό, υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος μούχλας, ειδικά εάν η ξήρανση διαρκεί επίσης πολύ χρόνο. Αντίθετα, η ξήρανση
πέραν του αναγκαίου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της γεύσης και το προϊόν μπορεί επίσης
να γίνει σκληρό.

Δεδομένου ότι τα αποξηραμένα προϊόντα απορροφούν εύκολα την υγρασία, είναι σημαντικό
να συσκευάζονται σφιχτά και να διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο στεγνά. Επιπλέον, πρέπει να
προστατεύονται από το φως και την επαφή με τον αέρα. Είναι καλύτερο να αποθηκεύονται σε
χάρτινες σακούλες (καλύτερη επιλογή είναι οι καφέ σακούλες ψωμιού) και να σφραγίζονται με
ταινία. Θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον (ντουλάπι, καντίνα,
ντουλάπα ή υπόγειο).

Μερικές συμβουλές και κόλπα αν επιλέξετε τη διαδικασία ξήρανσης:

1. Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι ώριμα και άθικτα. Τα σάπια και άγουρα φρούτα
και λαχανικά δεν βελτιώνονται με την αποξήρανση. Τα ώριμα προϊόντα αποκτούν πιο έντονη
γεύση κατά την αποξήρανση, επειδή η περιεκτικότητα σε φρουκτόζη γίνεται πιο
συμπυκνωμένη.

2. Τα κοτσάνια και οι σπόροι πρέπει να αφαιρούνται, ωστόσο η φλούδα πρέπει να παραμείνει,
διαφορετικά το προϊόν θα χάσει γεύση και θρεπτικά συστατικά.

3. Ιδανικά, το προϊόν πρέπει να είναι βιολογικό ή φυσικής γεωργίας.
4. Ολόκληρα προϊόντα όπως τα σταφύλια, τα δαμάσκηνα χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να

αποξηρανθούν εάν βυθιστούν σε βραστό νερό μέχρι να μαλακώσει η φλούδα.
5. Για να αποφευχθεί το σκούρο χρώμα, το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε χυμό λεμονιού.
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6. Τα δαμάσκηνα είναι το απόλυτο φρούτο για αποξήρανση. Γυρίζοντας τη σάρκα προς τα έξω,
τότε απαιτείται λιγότερος χρόνος για την αποξήρανση. Όταν τα δαμάσκηνα αποξηραίνονται
γίνονται σκληρά, αλλά και ελαστικά.

Συμπερασματικά, η αποξήρανση των δικών μας φρούτων και λαχανικών, ή ακόμη και
βοτάνων, προσφέρει απεριόριστες επιλογές κατά την προετοιμασία ενός γεύματος και αποτελεί
μια εύκολη λύση ποιοτικών τροφίμων για μικρά ή μεγάλα ταξίδια. Μπορεί να συμβάλει στην
οικονομία του νοικοκυριού μας, αλλά εξασφαλίζει και καλή υγεία!

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένοι τύποι της τεχνικής αποξήρανσης:

Στέγνωμα στο φούρνο
Ο φούρνος είναι το πιο χρονοβόρο, αλλά σαφώς το πιο
εύκολο μέσο ξήρανσης τροφίμων στο σπίτι. Η
διαδικασία έχει ως εξής: Αφαιρέστε τυχόν κουκούτσια
από τα φρούτα, πλύντε τα και κόψτε τα σε πολύ λεπτές
φέτες. Ορισμένα φρούτα, όπως τα βερίκοκα, τα μούρα
(βατόμουρα, φράουλες), τα δαμάσκηνα, τα σύκα κ.λπ.
λόγω του μικρού τους μεγέθους αποξηραίνονται
ολόκληρα. Στη συνέχεια απλώνετε σε ένα λαδωμένο ταψί και τις φέτες των φρούτων η μία
δίπλα στην άλλη και το βάζετε στο φούρνο για 4 έως 12 ώρες ανάλογα με το ποσοστό νερού
που περιέχουν. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τα λαχανικά- ωστόσο, τα φυλλώδη λαχανικά
δεν απαιτούν πολύ χρόνο στο φούρνο. Το πολύ 15-20 λεπτά αρκούν για να γίνουν τα φύλλα
τραγανά.

Στέγνωμα στο φούρνο μικροκυμάτων
Είναι ίσως ο ευκολότερος (και φθηνότερος) τρόπος
για να αποξηράνετε τα φρούτα σας. Απλώστε ένα
κομμάτι λαδόκολλα στο φούρνο, τοποθετήστε τις
φέτες των φρούτων με τη σειρά και ψήστε τις
πρώτα για 1 λεπτό. Στη συνέχεια επαναλάβετε το
ψήσιμο για 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά, όσες
φορές χρειάζεται μέχρι να αφυδατωθούν πλήρως
τα φρούτα.
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Μέθοδος ξήρανσης στον ήλιο

Η ξήρανση είναι μία από τις μεθόδους συντήρησης των γεωργικών προϊόντων. Αυτό
επιτυγχάνεται με την εισαγωγή σχετικά θερμού αέρα, μέσω της μάζας των προϊόντων. Σε
πολλές εφαρμογές, η θέρμανση του αέρα επιτυγχάνεται με καυστήρες πετρελαίου (τεχνητή
ξήρανση). Η τεχνητή ξήρανση απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις τεχνητού κλίματος, δηλαδή έναν
κλειστό θάλαμο στον οποίο τοποθετούνται κατάλληλα τα γεωργικά προϊόντα και ελέγχονται η
θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η κυκλοφορία του αέρα. Επομένως, η τεχνητή ξήρανση
απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση των γεωργικών προϊόντων, καθώς και
εγκαταστάσεις συστημάτων ελέγχου της θέρμανσης και της θερμοκρασίας, της υγρασίας και
της κυκλοφορίας του αέρα. Τα συστήματα αυτά καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας και
επομένως η τεχνητή ξήρανση θεωρείται σχετικά δαπανηρή.

Ωστόσο, επειδή η εποχή συγκομιδής των περισσότερων γεωργικών προϊόντων συμπίπτει με
τη μεγάλη ηλιοφάνεια, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πετρελαίου με ηλιακή ενέργεια
(φυσική ξήρανση). Η φυσική ξήρανση, δηλαδή η έκθεση των γεωργικών προϊόντων απευθείας
στο φως του ήλιου, είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ξήρανσης στην Ελλάδα. Η φυσική
ξήρανση δεν είναι δαπανηρή, αλλά αρκετές φορές δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των
παραμέτρων της, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι απώλειες και έτσι να υποβαθμίζεται η
ποιότητα του προϊόντος.

Τα ηλιακά ξηραντήρια είναι μια παραλλαγή της φυσικής ξήρανσης, όπου η ηλιακή ενέργεια
συλλαμβάνεται και χρησιμοποιείται για την ξήρανση αγροτικών προϊόντων που είναι
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συγκεντρωμένα σε εσωτερικούς χώρους κατασκευασμένους από διαφανές υλικό που επιτρέπει
στο ηλιακό φως να το διαπερνά.

Συντήρηση με κάπνισμα

Σύμφωνα με τους ανθρωπολόγους, το κάπνισμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από
250.000 χρόνια, δηλαδή περίπου 50.000 χρόνια πριν από την ανακάλυψη του είδους μας. Τα
κύρια πλεονεκτήματα του καπνίσματος είναι η συντήρηση και η βελτίωση της γεύσης. Το
καπνιστό προϊόν "κρατάει" περισσότερο από το ψητό και πολλοί ανθρωπολόγοι πιστεύουν ότι
αυτή η ανακάλυψη ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Έχοντας λιγότερο χρόνο να σκεφτεί το φαγητό, αφήνει περισσότερο χρόνο στο άτομο να
σκεφτεί και να αναπτύξει τον εγκέφαλό του.

Το κρέας ήταν πιθανότατα το πρώτο τρόφιμο που καπνίστηκε και
σύντομα ακολούθησαν τα ψάρια. Λέγεται ότι οι φυλές των
Σουμερίων και των Κινέζων είχαν μεγάλες παραγωγές καπνιστών.
Στην Ιρλανδία, το κάπνισμα ψαριών έγινε γνωστό γύρω στο 2000
π.Χ., πριν ανακαλύψουν το αλάτισμα. Για πολλούς ανθρώπους, το
κάπνισμα έγινε μεγάλο ζήτημα, ειδικά όταν ο χειμώνας ήταν βαρύς
και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πανούκλας. Αυτή η ανάγκη
επιβίωσης συνέβαλε στην εξειδίκευση των τεχνικών καπνίσματος.

Συντήρηση ψύξης

Η συντήρηση των τροφίμων σε χαμηλές θερμοκρασίες εφαρμόζεται από την αρχαιότητα. Οι
σπηλιές και τα υπόγεια χρησιμοποιούνταν για τη διατήρηση των τροφίμων για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο πάγος άρχισε να γίνεται στερεός στις πόλεις. Το 1834
κατασκευάστηκε η πρώτη μηχανή ψύξης από τον Jacon Perkins. Κοινή ψύξη, θεωρείται η
αποθήκευση σε θερμοκρασίες πάνω από τη θερμοκρασία κατάψυξης αλλά κάτω από 15º.
Χρησιμοποιείται ευρέως στα νοικοκυριά και σε βιομηχανική κλίμακα. Οι συνήθεις
θερμοκρασίες ψύξης είναι γύρω στους 0ºC για τα φρούτα και τα λαχανικά. Εκτός από την
ψύξη, η υγρασία και η σύνθεση των προϊόντων παίζουν σημαντικό ρόλο στην καλή συντήρησή
τους. Η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, από
λίγες ημέρες έως μερικούς μήνες. Η διατήρηση των προϊόντων που εξασφαλίζεται με την ψύξη
οφείλεται κυρίως σε τρία γεγονότα:

1. Δημιουργία δυσμενών συνθηκών για τους μικροοργανισμούς και τα ένζυμα.
2. Επιβράδυνση των μεταβολικών δραστηριοτήτων των φυτικών οστών.
3. Επιβράδυνση της αποικοδόμησης των τροφίμων λόγω χημικών αντιδράσεων.
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Με αυτόν τον τρόπο, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα και διατηρούνται για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Βασικός παράγοντας για την επιτυχία της ψύξης είναι η χρήση
συμπληρωματικών ή συνδυασμένων μεθόδων συντήρησης.

Συντήρηση στην κατάψυξη

Η χρήση της ψύξης για τη διατήρηση των προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι
μια προϊστορική τεχνική, καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το χιόνι και τον πάγο για να
διατηρούν τα προϊόντα που είχαν πιάσει μετά το κυνήγι.

Η κατάψυξη (η οποία πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω των -18 ° C) καθυστερεί τα
τρόφιμα από το να χαλάσουν και τα διατηρεί ασφαλή, εμποδίζοντας την ανάπτυξη
μικροοργανισμών επιβραδύνοντας τη δραστηριότητα των ενζύμων που προκαλούν την
αλλοίωση των τροφίμων. Καθώς το νερό στα τρόφιμα μετατρέπεται σε κρυστάλλους πάγου
κατά την κατάψυξη, δεν είναι πλέον διαθέσιμο στους μικροοργανισμούς που απαιτούνται για
την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι μικροοργανισμοί, εκτός από αυτούς στις
μαρμελάδες, παραμένουν ζωντανοί όταν καταψύχονται, επομένως πρέπει να διαχειριζόμαστε
τα τρόφιμα με προσοχή πριν από την κατάψυξη και μετά την απόψυξη. Η κατάψυξη έχει πολύ
μικρή επίδραση στην περιεκτικότητα των τροφίμων σε θρεπτικά συστατικά.

Βράστε ορισμένα φρούτα και λαχανικά (βυθίστε τα για λίγο σε βραστό νερό) πριν από την
κατάψυξη για να αδρανοποιήσετε τα ένζυμα και τις ζύμες που μπορεί να συνεχίσουν να
υποβαθμίζουν την ποιότητα των τροφίμων, ακόμη και στην κατάψυξη. Η διαδικασία αυτή
μπορεί να προκαλέσει μερική απώλεια βιταμίνης C. Παρά τις απώλειες, τα λαχανικά και τα
φρούτα καταψύχονται στην καλύτερη κατάστασή τους αμέσως μετά τη συγκομιδή και είναι
συχνά πλουσιότερα σε θρεπτικά συστατικά από τα "φρέσκα" αντίστοιχα. Τα φρέσκα μαλακά
φρούτα και τα πράσινα λαχανικά μπορούν να χάσουν έως και 15% της περιεκτικότητάς τους
σε βιταμίνη C όταν αποθηκεύονται στην κατάψυξη.

Ορισμένα προϊόντα παραμένουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του χρόνου!

Εκείνο το ρύζι με ημερομηνία παραγωγής 1982 που ξέμεινε στο ράφι της κουζίνας και θα το
πετάξετε χωρίς δεύτερη σκέψη, στην πραγματικότητα αν το μαγειρέψετε θα είναι το ίδιο
νόστιμο, οι ειδικοί λένε και ασφαλές, σαν να το αγοράσατε σήμερα!

Και δεν είναι μόνο το ρύζι. Σε μια εποχή που είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι τα πάντα γύρω
μας έχουν ημερομηνία λήξης, η φύση φροντίζει να μας δώσει μια ανάσα αισιοδοξίας: υπάρχει
κάτι που διαρκεί για πάντα: 8 αθάνατα προϊόντα "βαμπίρ" (όπως τα αποκαλούν συνήθως οι
επιστήμονες) της τροφικής αλυσίδας... ακριβώς επειδή ο χρόνος δεν τα αγγίζει. Διατηρούν
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όλες τις θρεπτικές τους αξίες, την ποιότητά τους και την υγιεινή τους εμφάνιση, όσοι αιώνες κι
αν περάσουν. Απλά φανταστείτε!

Μέλι
Το μέλι διαρκεί επ' αόριστον. Μπορεί να αλλάξει
χρώμα και υφή (ή ακόμα και να κρυσταλλωθεί),
αλλά παραμένει ασφαλές για κατανάλωση και
νόστιμο! Αν ανησυχείτε για την κρυσταλλική του
μορφή, απλά τοποθετήστε το ανοιχτό δοχείο σε
ζεστό νερό μέχρι να διαλυθούν οι κρύσταλλοι.

Ζάχαρη
Η πρόκληση με τη ζάχαρη δεν είναι να διατηρηθεί φρέσκια, αλλά να μην γίνει σκληρή σαν
πέτρα. Η ζάχαρη δεν αλλοιώνεται ποτέ, επειδή δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων (γι' αυτό
και οι μαρμελάδες και τα γλυκά που περιέχουν
μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Διατηρούνται για
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον
φυλάσσονται σε αεροστεγή βάζα). Απλά
βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε τη ζάχαρη σε
αεροστεγές δοχείο,για να κρατήσετε μακριά την
υγρασία ή τα ζωύφια, και κοιμηθείτε ήσυχα. Θα
έχετε γλυκιά ζάχαρη για πάντα!

Ρύζι
Ακόμη και αν η σακούλα ή το κουτί όπου έχετε
αποθηκεύσει το ρύζι φαίνεται βρώμικο, καλυμμένο με ένα
παχύ στρώμα σκόνης από τα παλιά τα χρόνια, το προϊόν στο
κουτί θα είναι φρέσκο, σαν να το έχετε μόλις αγοράσει.
Αυτό ισχύει για το λευκό και το άγριο ρύζι, το arborio, το
jasmine και το basmati, αλλά όχι για το καστανό ρύζι.
Κλείστε λοιπόν το καπάκι για να μην μπουν ζωύφια μέσα
και να μην αγχώνεστε. Το ρύζι σας δεν θα χαλάσει ποτέ.

Δυνατό Αλκοόλ
Δεν χρειάζεται να βιαστείτε και να τελειώσετε το
τεράστιο μπουκάλι ρούμι που έχετε. Τα αλκοολούχα
ποτά παραμένουν αναλλοίωτα με την πάροδο του
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χρόνου, εφόσον δεν θερμαίνονται από τον ήλιο ή από σόμπα. Αν τοποθετήσετε τα ποτά σας σε
ένα σκοτεινό ντουλάπι, τότε μπορείτε να τα δώσετε ακόμα και στα εγγόνια σας για το πάρτι
ενηλικίωσης! Τα οινοπνευματώδη ποτά που έχετε εδώ και αρκετά χρόνια μπορεί να χάσουν
λίγο από το άρωμά τους, αλλά δεν θα το καταλάβετε καν. Στην υγειά μας!

Αλεύρι καλαμποκιού (Corn Flour)
Για να διατηρήσετε το καλαμποκάλευρο... αθάνατο -
όπως έκαναν οι προγιαγιάδες μας σε δύσκολους καιρούς
- φροντίστε να είναι στεγνό, καλά σφραγισμένο και σε
δροσερό μέρος (στα κάτω ράφια του ψυγείου, για
παράδειγμα). Ακόμα κι αν έχουν περάσει χρόνια από
τότε που αγοράσατε το αλεύρι, θα το βρείτε φρέσκο στη
χάρτινη συσκευασία του όταν (και όποτε) θελήσετε να
το χρησιμοποιήσετε!

Αποσταγμένο λευκό ξύδι
Μπορείτε με ασφάλεια να αγοράσετε ένα μεγάλο
μπουκάλι λευκό ξύδι χωρίς να σκέφτεστε ότι θα χαλάσει
πριν το καταναλώσετε και τα χρήματά σας θα πάνε
χαμένα. Διατηρήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο μπουκάλι και θα έχετε πάντα έναν
τέλειο "σύμμαχο" για σάλτσες, μαρινάδες ή ακόμα και
για την καθαριότητα του σπιτιού σας!

Καθαρό εκχύλισμα βανίλιας
Το καθαρό εκχύλισμα βανίλιας, καθώς περιέχει αλκοόλη, θα
παραμείνει φρέσκο και αρωματικό για όσο καιρό το έχετε στο
ντουλάπι σας. Οι απομιμήσεις του αποστάγματος δεν έχουν,
φυσικά, εξίσου μεγάλη διάρκεια ζωής. Έτσι, όταν βρεθείτε
μπροστά στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ, μη διστάσετε να
πληρώσετε λίγο παραπάνω για το αυθεντικό εκχύλισμα
βανίλιας. Θα το έχετε για μια ολόκληρη ζωή!

Αλάτι
Το επιτραπέζιο αλάτι, το αμερικανικό αλάτι kosher και το
θαλασσινό αλάτι είναι πραγματικά... αιώνων! Θα παραμείνουν
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φρέσκα για πάντα και θα αρωματίσουν το φαγητό σας ακόμα και αν τα αγοράσατε πριν από
πολλά, πολλά χρόνια.

4.2. Προετοιμασία για τον εγκλεισμό (lockdown)

Την άνοιξη και το φθινόπωρο/χειμώνα του 2020 η Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου βρέθηκαν
ξαφνικά σε κατάσταση εγκλεισμού ή παρόμοιες καταστάσεις που επέβαλαν οι εθνικές
κυβερνήσεις προκειμένου να ελέγξουν την εξάπλωση της νέας ασθένειας του Covid-19. Το
επίπεδο και η ποιότητα αυτών των lockdown διέφερε από χώρα σε χώρα όσον αφορά την ένταση
και το είδος των μέτρων με διαφορές μεταξύ περιφερειών και πόλεων. Ορισμένες χώρες, όπως η
Αυστρία, δεν είχαν πλήρη εγκλεισμό, αλλά περισσότερο μία "αναστολή" που σημαίνει ότι όλες οι
επιχειρήσεις, τα εστιατόρια, τα σχολεία είχαν κλείσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, είχαν
αυστηρές ρυθμίσεις που περιλάμβαναν επίσης τον περιορισμό της ελεύθερης μετακίνησης των
ατόμων.

Τα lockdown είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μέτρο για τον περιορισμό μιας πανδημίας,
επομένως δεν αποτελούν νέες μεθόδους κατά της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. Στον
Μεσαίωνα, για παράδειγμα, ορισμένες περιοχές των πόλεων είχαν τεθεί σε καραντίνα
προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος του παράσιτου. Ο εγκλεισμός του 2020 έχει φτάσει σε άλλο
επίπεδο, λόγω της παγκόσμιας εξάπλωσης του κορονοϊού και κατά συνέπεια, έχουν επιβληθεί
ταυτόχρονα εγκλεισμοί μεγάλης κλίμακας σε πολλά μέρη του κόσμου.

4.2.1. Διδάγματα από τον εγκλεισμό του Covid-19
Μαγείρεμα στο σπίτι αντί για φαγητό έξω: Ανακαλύπτοντας ξανά το μαγείρεμα στο σπίτι

Η περίοδος του εγκλεισμού είναι δύσκολη για όλους. Η αναγκαστική μείωση των κοινωνικών
επαφών, η εργασία όλο το χρόνο από το σπίτι και το απρόβλεπτο της περαιτέρω εξέλιξης της
πανδημίας μάς έχουν φτάσει όλους στα όριά μας. Για πολλούς ανθρώπους, το κλείσιμο των
εστιατορίων και των μπαρ ήταν κάτι πρωτόγνωρο, αν και οι υπηρεσίες διανομής επιτρέπονται
κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να συνεχίσουν να
φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά στα αγαπημένα τους προϊόντα ή υπηρεσίες. Ωστόσο,
πολλοί από εμάς ανακάλυψαν ξανά το μαγείρεμα στο σπίτι, είτε μόνοι, είτε μαζί με την
οικογένεια. Οι άνθρωποι δοκίμασαν νέες συνταγές και εξερεύνησαν νέες δυνατότητες για το
πώς να μαγειρεύουν δημιουργικά, υγιεινά πιάτα.
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Ψήσιμο ψωμιού για να σκοτώσω την ώρα μου

Πριν από το 2020, το ψήσιμο του ψωμιού στο σπίτι ήταν
κάτι που ήταν κυρίως απλό ή που σεβόταν το
περιβάλλον και το έκαναν τα άτομα στον ελεύθερο
χρόνο τους. Αυτό άλλαξε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας του Covid-19, καθώς πολλοί είχαν
περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους και
ήθελαν να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο. Το ψήσιμο
ψωμιού έγινε μια από τις τάσεις κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.

Το χαρτί τουαλέτας είναι ο νέος χρυσός

Παρόλο που τα περισσότερα ράφια των σούπερ μάρκετ ήταν
γεμάτα, όπως σε κανονικές συνθήκες, η πανδημία του Covid-19
έδειξε την ευπάθεια του συστήματος εφοδιασμού, ειδικά αν
πολλοί άνθρωποι χρειάζονται τα ίδια προϊόντα την ίδια στιγμή.
Από αυτή την άποψη, το χαρτί τουαλέτας έχει γίνει ο νέος χρυσός.
Όλοι το ήθελαν. Όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Πολλοί
είπαν ότι αυτή η αντίδραση είναι η τυπική αντίδραση των
ανθρώπων σε μια επερχόμενη καταστροφή και μια συμπεριφορά
που ακολουθεί τα φυσικά ένστικτα. Τα άδεια ράφια και τα σούπερ
μάρκετ χωρίς χαρτί τουαλέτας έχουν γίνει άλλο ένα σύμβολο
αυτής της πανδημίας. Έτσι το χαρτί τουαλέτας είναι ο νέος
χρυσός το 2020!

Είναι καλό να υπάρχει μια αποθήκη στο σπίτι

Πολλοί άνθρωποι έχουν πλέον χαρτί τουαλέτας (και άλλα ανθεκτικά προϊόντα όπως ζυμαρικά
ή ρύζι) για περισσότερο από ένα χρόνο στο σπίτι, κάτι που μπορεί να μην είναι και τόσο
χρήσιμο, αν και η αποθήκευση στο σπίτι δεν είναι κακή ιδέα. Πολλοί εμπειρογνώμονες
συνιστούν να έχετε τρόφιμα και προϊόντα ευκολίας για τουλάχιστον 14 ημέρες στο σπίτι,
προκειμένου να είστε προετοιμασμένοι για διάφορες καταστροφές. Ένα από τα διδάγματα που
αντλήθηκαν από τα lockdown κατά τη διάρκεια του Covid-19 είναι ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο
να είμαστε προετοιμασμένοι και για άλλες καταστροφές. Στην ενότητα που ακολουθεί, θα σας
δώσουμε μερικές συμβουλές σχετικά με το τι και πώς πρέπει να μοιάζει η προσωπική σας
αποθήκευση στο σπίτι.
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4.2.2. Προετοιμασία αποθήκευσης για τους καιρούς του εγκλεισμού

Παρά το γεγονός ότι σε όλες τις χώρες, ανά πάσα στιγμή, τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα
καταστήματα που σχετίζονται με τις καθημερινές ανάγκες παρέμειναν ανοιχτά, η κατάσταση
του Covid-19 οδήγησε σε φαινόμενα όπως το "stockpiling", όπου οι άνθρωποι αγόρασαν
τόνους τροφίμων και άλλων αγαθών (που ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσουν να φάνε) ως
αντίδραση σε ένα επερχόμενο lockdown. Παρόλο που ο ανεφοδιασμός με τρόφιμα ήταν
εγγυημένος κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω του Covid-19, δεν είναι βέβαιο ότι θα
συμβεί το ίδιο και σε άλλες καταστάσεις, όπως καταστροφές που οδηγούν σε ρύπανση του
αέρα και του εδάφους, όπως για παράδειγμα μετά από πυρηνικό ατύχημα, φυσική καταστροφή
ή μπλακάουτ.

Γι’ αυτό το λόγο, συνιστάται να έχετε πάντα στο σπίτι σας μια ορισμένη ποσότητα τροφίμων
και νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μερικές ημέρες σε μια κατάσταση κατά της οποία
ο ανεφοδιασμός με τρόφιμα και νερό δε θα μπορεί να εγγυηθεί.

Σε κάθε χώρα υπάρχουν οργανώσεις που προσφέρουν πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές
σχετικά με την προετοιμασία αποθεμάτων για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Τι να έχετε στο σπίτι
Η ποσότητα αγαθών που πρέπει να έχει κάθε νοικοκυριό στο σπίτι εξαρτάται κυρίως από τον
αριθμό των μελών της οικογένειας καθώς και από τις προσωπικές διατροφικές συνήθειες.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που μπορούν να φανούν χρήσιμες για την προετοιμασία
των αποθεμάτων σας:

● Είναι σημαντικό να εστιάζουμε σε μια ισορροπημένη διατροφή, ακόμη και σε περίοδο
κρίσης, επειδή ο οργανισμός μας χρειάζεται υδατάνθρακες (60%), πρωτεΐνες (12%), λίπος
και νερό. Η ημερήσια ποσότητα νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 λίτρα και 2.000 kcal.

Σιτηρά προϊόντα
Αλεύρι/ σιμιγδάλι 1,0 kg Ρύζι 0,5 kg
Νιφάδες βρώμης 0,5 kg Ζυμαρικά 0,5 kg
Ψωμί 1,0 kg Κράκερ 0,5 kg
Δημητριακά/Μούσλι 0,5 kg Ψωμί ολικής άλεσης 0,5 kg

Γαλακτοκομικά προϊόντα
Γάλα μακράς διαρκείας 1,0 l Γάλα σε σκόνη 0,5 kg
Νωπό τυρί 0,5 kg Τυρί 0,5 kg
Γιαούρτι 0,5 kg Τυρί κότατζ 0,25 kg
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Φρούτα και λαχανικά
Πατάτες 1,0 kg Πουρές πατάτας σε σκόνη 1 pack
Κονσέρβες λαχανικών               3x 0,5 kg Σαλάτες σε κονσέρβα   

2x
0,5 kg

Αποξηραμένα φρούτα 0,5 kg Κονσέρβες φρούτων
                                     2x

0,5 kg

Nuts 1 pack
Λάδι/λίπος

Λάδι για μαγείρεμα 0,5 l Βούτυρο 0
,25 kg

Κατεψυγμένα τρόφιμα
Ψάρι, λαχανικά κοτόπολο,, κονσέρβες
κλπ. 

Διάφορα
Ζάχαρη 1 kg Αυγά 1

0 p.
Μαρμελάδα & Μέλι 0,5 kg Τσάι/Καφές/Κακάο 0

,5 kg
Αλοιφές 0,5 kg Σούπες (σε κονσέρβα) 1

kg
Ξύδι 0,25 l Βότανα (εάν είναι απαραίτητο)
Παιδικές τροφές (εάν είναι
απαραίτητο)

Τροφή για κατοικίδια ζώα (εάν
είναι απαραίτητο)

Ροφήματα
Μεταλλικό νερό 14 l Χυμοί φρούτων 7

l

● Συνιστάται να έχετε κατά νου την ημερομηνία λήξης και να αγοράζετε μόνο προϊόντα
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για ένα έτος.
● Τα καλύτερα προϊόντα για αποθήκευση, λόγω της μακράς διάρκειας της ημερομηνίας
λήξης τους, είναι το αλεύρι, η ζάχαρη, το ρύζι και τα ζυμαρικά, οι νιφάδες βρώμης, τα
τρόφιμα σε κονσέρβες και τα έτοιμα τρόφιμα.
● Προσπαθήστε να αγοράζετε προϊόντα υψηλής ποιότητας που είναι εύπεπτα.

● Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να διαταραχθεί η παροχή νερού, επομένως
συνιστάται να έχετε στο σπίτι σας αρκετό εμφιαλωμένο νερό.

44

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.



LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490

● Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα γευμάτων για τουλάχιστον 14
ημέρες με βάση τις ατομικές συνήθειές σας, ώστε να είστε σε θέση να προετοιμάσετε
διαφορετικά γεύματα για αυτό το διάστημα.

Ο ακόλουθος κατάλογος παρέχει μια επισκόπηση των διαφόρων προϊόντων και της ποσότητας
που απαιτείται για την εξασφάλιση τροφής και νερού για ένα άτομο για 14 ημέρες.

Ο κατάλογος έχει σκοπό να δώσει μια γενική εικόνα και ένα μοντέλο για το πώς θα μπορούσε
να μοιάζει η αποθήκευση για δύο εβδομάδες, ενώ ο συγκεκριμένος κατάλογος προϊόντων
εξαρτάται από τις προσωπικές διατροφικές συνήθειες και από τη διαθεσιμότητα των
προϊόντων.

Πώς να αποθηκεύετε τα προϊόντα σας 

Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε τα προϊόντα σας με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένουν
αναλλοίωτα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

● Ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να είναι ξηρός, δροσερός και να αερίζεται.

● Ελέγχετε τακτικά τα αποθηκευμένα προϊόντα σας, ώστε να μη λήξουν κάποια απ’
αυτά.

● Ελέγχετε την κατάσταση του ρυζιού, των δημητριακών κ.λπ. για πιθανά παράσιτα.

Για τι άλλο πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για μια πιθανή κρίση

Εκτός από την αποθήκευση στερεών τροφίμων και νερού, υπάρχουν και άλλα πράγματα που
θεωρούνται σημαντικά για να υπάρχουν στο σπίτι για εξαιρετικές περιστάσεις. Τα προϊόντα
αυτά είναι για παράδειγμα:

● Προϊόντα υγιεινής

● Ραδιόφωνο με μπαταρίες

● Κουζίνα αερίου

● Κεριά

● Φακός
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4.2.3 Συμβουλές για να παραμείνετε υγιείς και να τρώτε υγιεινά σε
καταστάσεις Lockdown
Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού ή άλλων μορφών καραντίνας, δεν είναι σημαντικό μόνο να
έχετε αρκετό φαγητό στο σπίτι, αλλά και να ακολουθείτε έναν υγιεινό τρόπο ζωής για να
διατηρηθείτε σε φόρμα. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να παραμείνετε υγιείς κατά τη
διάρκεια του εγκλεισμού με έμφαση στις καλές συνήθειες μαγειρικής για δύσκολες εποχές:

Προσπαθήστε να ακολουθήσετε την καθημερινή σας ρουτίνα (και τις ώρες των γευμάτων
σας!)

Μετά από μερικές ημέρες στο σπίτι, η εργασία και ο ελεύθερος χρόνος μπερδεύονται κάθε
μέρα λίγο περισσότερο, ολόκληρη η ημέρα μοιάζει ενιαία, χωρίς αυστηρή διάκριση μεταξύ
ελεύθερου χρόνου και εργασίας. Ειδικά αν η παραμονή στο σπίτι είναι απαραίτητη, είναι
ζωτικής σημασίας για ένα άτομο να δομήσει ανάλογα την ημέρα του, κάνοντας τακτικά
διαλείμματα και διατηρώντας την ακρίβεια μεταξύ των γευμάτων, είτε κάνοντας διαλείμματα
από την εργασία είτε τρώγοντας την ίδια ώρα κάθε μέρα. Αν έχετε συνηθίσει να τρώτε
μεσημεριανό στη 13:00, προσπαθήστε να διατηρήσετε αυτή τη ρουτίνα, καθώς θα βοηθήσει
εσάς και τον οργανισμό σας. Η διατήρηση του προσωπικού σας ρυθμού σας βοηθά να
παραμείνετε συγκεντρωμένοι στη δουλειά και υγιείς και παραγωγικοί κατά τη διάρκεια του
ελεύθερου χρόνου σας.

Μείνετε σε επαφή με τους φίλους και την οικογένεια (και φάτε μαζί τους αν είναι
δυνατόν)

Κατά τη διάρκεια των εγκλεισμών δεν πρέπει να
ξεχνάμε να κρατάμε επαφή με φίλους και συγγενείς,
καθώς αυτό βοηθά να παραμένουμε σε πνευματική
φόρμα. Δώστε στην οικογένεια και τους φίλους σας
μια ψυχική ώθηση! Προσπαθήστε να τους
τηλεφωνείτε και να μιλάτε με διαφορετικούς
ανθρώπους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς
αυτό σας δίνει την αίσθηση ότι δεν είστε μόνοι.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω
skype, στείλτε μηνύματα, ιδίως σε ανθρώπους που έχετε να μιλήσετε καιρό και, γιατί όχι,
γράψτε γράμματα.

Εάν ζείτε με την οικογένειά σας ή με φίλους, προσπαθήστε να τρώτε μαζί τους, όταν αυτό
είναι δυνατό. Το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο είναι κι αυτοί τρόποι κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, επομένως η κίνηση αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε κοινωνικοί
ακόμα και σε δύσκολες στιγμές!
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Μείνετε σωματικά δραστήριοι 

Ένας υγιεινός τρόπος ζωής απαιτεί σωματικές δραστηριότητες σε τακτική βάση. Προσπαθήστε
να εντάξετε τις σωματικές δραστηριότητες στην καθημερινή σας ζωή. Σας βοηθά να
παραμείνετε σε φόρμα, συγκεντρωμένοι στην εργασία και είναι ο τέλειος τρόπος για να
μειώσετε την ένταση και το άγχος. Φυσικά και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των περιόδων
εγκλεισμού!

Δοκιμάστε μια νέα συνταγή

Το μαγείρεμα μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να δοκιμάσετε
κάτι καινούργιο. Γιατί δεν δοκιμάζετε μια νέα συνταγή που θα κάνει το καθημερινό σας
πρόγραμμα διατροφής πιο πολύχρωμο; Η συλλογή του LLCC με διαφορετικές παραδοσιακές
συνταγές από όλες τις χώρες εταίρους στην επόμενη ενότητα του παρόντος εγχειριδίου
προσφέρει δημιουργικές ιδέες, που είναι και υγιεινές!

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει σχέσεις μεταξύ των δεξιοτήτων οικιακής μαγειρικής και της
υγιεινής διατροφής. Έτσι, μόλις συνηθίσετε, μπορείτε να διατηρήσετε την υγιεινή διατροφή
σας τόσο κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, όσο και μετά από αυτόν.

Μείνετε ενυδατωμένοι: περισσότερο νερό - λιγότερα ποτά με βάση τη ζάχαρη

Μερικές φορές ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να ενυδατωνόμαστε για να είμαστε
προετοιμασμένοι για μια κουραστική εργάσιμη ημέρα. Καθώς βρισκόμαστε όλη την ώρα στο
σπίτι μπροστά σε μια οθόνη, πολλοί από εμάς ξεχνάμε να πίνουμε υγρά τακτικά. Χωρίς
αρκετά υγρά, είναι πιο πιθανό να δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε και να αισθάνεστε με
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αυτόν τον τρόπο πιο κουρασμένοι. Το να παραμένετε ενυδατωμένοι μπορεί να σας αποτρέψει
από το να αισθάνεστε σωματικά και συναισθηματικά εξαντλημένοι.

Στο ερώτημα, τι πρέπει να πίνετε, η απάντηση είναι εύκολη! Η καλύτερη επιλογή είναι το απλό
και καθαρό νερό. Αποφύγετε τα ποτά που περιέχουν πολλή ζάχαρη, π.χ. τις λεμονάδες!

Μάθετε περισσότερα για τη διατροφική υγεία

Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε και πριν από την
πανδημία του Covid-19, αλλά σε καταστάσεις όπως αυτή, είναι ακόμη πιο σημαντικό να
ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή. Δεδομένου ότι πρέπει να μαγειρεύουμε κάθε μέρα αν δεν
θέλουμε να ξοδεύουμε πολλά χρήματα, οι ώρες εγκλεισμού θα μπορούσαν να φανούν
χρήσιμες για να σκεφτείτε πόσο υγιεινά είναι τα καθημερινά σας γεύματα και αν υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσής τους, ώστε να γίνουν ακόμη πιο υγιεινά! Ενημερωθείτε στο διαδίκτυο
σχετικά με την υγιεινή διατροφή ή παρακολουθήστε βίντεο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να
πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα!

Προγραμματίστε εκ των προτέρων

Το να σκέφτεστε γεύματα για να τα φτιάξετε στο σπίτι, μπορεί να γίνει μια επίπονη διαδικασία
κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Μια καλή ευκαιρία για να αποφύγετε τα ανθυγιεινά σνακ
είναι επίσης να προγραμματίσετε τα γεύματά σας. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα γευμάτων για την
ερχόμενη εβδομάδα πριν πάτε για ψώνια, ώστε να διασφαλίσετε ότι περιλαμβάνει όσο το
δυνατόν περισσότερα υγιεινά γεύματα και σνακ, ενώ παράλληλα περιορίζετε τις ανθυγιεινές
επιλογές.

Κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, ο προγραμματισμός σας βοηθά επίσης να μειώσετε τις
επισκέψεις σας στα παντοπωλεία, κάτι που αποτελεί χρήσιμη μέθοδο που συμβάλλει στη
μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά. Η αγορά κατεψυγμένων
φρούτων και λαχανικών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να έχετε πάντα φρέσκα προϊόντα
στη διάθεσή σας. Τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά είναι εξίσου θρεπτικά με τα φρέσκα.
Συνήθως συλλέγονται όταν είναι ώριμα και καταψύχονται εντός 24 ωρών και επομένως
διατηρούν τη μέγιστη θρεπτική τους αξία. Με αυτόν τον τρόπο, τα κατεψυγμένα φρούτα και
λαχανικά μπορούν να φανούν χρήσιμα για να δώσετε ποικιλία στα γεύματά σας, ακόμη και
τους κρύους χειμερινούς μήνες.

Περιορίστε τα υψηλά επεξεργασμένα τρόφιμα
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Προσπαθήστε να περιορίσετε την ποσότητα των υψηλά επεξεργασμένων τροφίμων. Τα έτοιμα
προς κατανάλωση γεύματα, τα συσκευασμένα σνακ και τα επιδόρπια είναι συχνά πλούσια σε
κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι. Αν θέλετε να επιλέξετε επεξεργασμένα τρόφιμα,
κοιτάξτε την ετικέτα και προσπαθήστε να επιλέξετε κάποιες πιο υγιεινές επιλογές.

4.3. Η δημιουργικότητα στο φαγητό

Το φαγητό είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι φαγητό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
αιώνων, κάθε περιοχή της Ευρώπης έχει αναπτύξει τα τυπικά της πιάτα με βάση την εμπειρία και
τη γνώση πολλών γενεών. Το διατροφικό τοπίο της Ευρώπης είναι ένας δείκτης της ποικιλίας της
Ευρώπης και της ιστορίας της. Υπάρχουν πολλά παραδοσιακά πιάτα σε κάθε μέρος της Ευρώπης
που βασίζονται στα διαφορετικά συστατικά. Τα διαφορετικά τοπία και οι κλιματικές ζώνες έχουν
συμβάλει στης δημιουργία μιας τεράστιας ποικιλίας στις διατροφικές παραδόσεις και στα
τρόφιμα που ακόμη και σήμερα αποτελούν τα καθημερινά μας γεύματα. Από την κοιλάδα των
Άλπεων μέχρι τα ποτάμια της Λιθουανίας, το λοφώδες τοπίο της Αγγλίας και τα ατελείωτα
χωράφια του Banat στη Ρουμανία, μέχρι τις ακτές της Ισπανίας, μαζί μας μπορείτε να
ανακαλύψετε την ποικιλία των παραδοσιακών φαγητών της Ευρώπης.

Σε αυτή την ενότητα, μετά από μια επισκόπηση σχετικά με τα τοπικά τρόφιμα, θα βρείτε επιλογές
γευστικών συνταγών από όλες τις χώρες-εταίρους μας, καθώς και συμβουλές για το πώς να
χρησιμοποιήσετε τα τοπικά τρόφιμα για μια υγιεινή και δημιουργική μαγειρική εμπειρία.

4.3.1. Στραφείτε τοπικά: Τα πλεονεκτήματα του τοπικού φαγητού
Η χρήση τοπικών τροφίμων στην καθημερινή σας διατροφή μπορεί να σας βοηθήσει να
ακολουθήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να κάνετε ταυτόχρονα κάτι καλό και για τον
πλανήτη μας! Τοπικά τρόφιμα σημαίνει, όχι μόνο παραδοσιακά τρόφιμα, αλλά και χρήση
τοπικών προϊόντων (λάδι, μέλι, ζυμαρικά, βότανα κ.λπ.) όταν πρόκειται για το μαγείρεμα.
Πολλές τοπικές επιχειρήσεις προσφέρουν ενδιαφέροντα προϊόντα που συχνά είναι βιολογικά
και με αυτόν τον τρόπο πιο υγιεινά. Σε αυτό το κομμάτι, θα δώσουμε μερικές βασικές
συμβουλές και οδηγίες, γιατί τα τοπικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή και
υγιεινή εναλλακτική λύση σε σχέση με τα προϊόντα από (μεγάλα) σούπερ μάρκετ, και
συστάσεις για το πώς να χρησιμοποιήσετε τα τοπικά τρόφιμα στη μαγειρική σας.

Με τον όρο τοπικά προϊόντα εννοούμε κυρίως τοπικά καλλιεργούμενα τρόφιμα όπως φρούτα,
λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά καθώς και τοπικά εκτρεφόμενο κρέας, αλλά
μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλα είδη.

1. Πλεονεκτήματα ενός υγιεινού τρόπου ζωής: Τρώτε εποχιακά και υποστηρίζετε την
τοπική βιοποικιλότητα τροφίμων
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Σε πολλές περιπτώσεις, τα τοπικά προϊόντα, ιδίως τα τρόφιμα και τα λαχανικά από αγρότες,
είναι πιο υγιεινά επειδή έχουν υποστεί λιγότερη επεξεργασία με φυτοφάρμακα. Η συγκομιδή
γίνεται όταν βρίσκονται στο αποκορύφωμα της ωριμότητάς τους και καλλιεργούνται κατά την
πραγματική τους εποχή. Το να τρως τοπικά σημαίνει να τρως εποχιακά! Πολλοί τοπικοί
αγρότες και έμποροι λιανικής πώλησης χρησιμοποιούν συχνά προϊόντα που έχουν μακρόχρονη
παράδοση, αλλά μπορεί να έχουν περιπέσει σε λήθη και τώρα αναβιώνουν. Με τη χρήση
αυτών των παραδοσιακών και φυσικών προϊόντων, όχι μόνο εμπλουτίζετε το εβδομαδιαίο σας
πρόγραμμα γευμάτων, αλλά και στηρίζετε τη βιοποικιλότητα των παραδοσιακών φρούτων,
λαχανικών και άλλων προϊόντων.

2. Τοπικά τρόφιμα για το κλίμα μας

Η αγορά τοπικών τροφίμων συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην προστασία
του πλανήτη μας. Τα φρούτα και τα λαχανικά που καλλιεργούνται κοντά στο σπίτι σας έχουν
συνήθως μικρότερη διαδρομή μεταφοράς από το χωράφι στο τοπικό κατάστημα και επομένως
είναι περισσότερο βιώσιμα. Το φαινόμενο της βιωσιμότητας δεν περιορίζεται μόνο στα
φρούτα και τα λαχανικά: Αγοράζοντας τοπικά προϊόντα, οι εκπομπές που προκαλούνται από τη
μεταφορά μπορούν να περιοριστούν και επομένως περιορίζονται και οι απαραίτητες υποδομές
(δρόμοι, φορτηγά ...).

3. Αειφορία των τοπικών επιχειρήσεων

Η άνοδος των μεγάλων ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπως το Amazon, έχει επιφέρει σε
πολλά μικρότερα και τοπικά καταστήματα δυσκολίες, καθώς δεν μπορούν να ανταγωνιστούν
τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι μεγάλοι παγκόσμιοι πολλαπλασιαστές. Από

αυτή την άποψη, η στήριξη των τοπικών, μικρότερων επιχειρήσεων είναι ένας καλός τρόπος
για να ενισχύσουμε τα μικρά καταστήματα κοντά μας. Σε πολλές μεγάλες πόλεις εντοπίζονται
πρωτοβουλίες ή πλατφόρμες που έχουν ως σκοπό να συλλέξουν ονόματα και διευθύνσεις
μικρών καταστημάτων που προσφέρουν τοπικά προϊόντα. Γιατί να μην ρίξετε μια ματιά σε
αυτές; Ίσως βρείτε κάτι ενδιαφέρον που όχι μόνο θα σας βοηθήσει να κάνετε πιο δημιουργικά
(και πιο υγιεινά!) τα γεύματά σας, αλλά και θα στηρίξετε τους επιχειρηματίες κοντά σας!
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Επιπλέον, ας μιλήσουμε! Οι ντόπιοι παραγωγοί μπορούν να σας πουν πώς καλλιεργήθηκαν τα
τρόφιμα και μπορείτε να τους ρωτήσετε ποιες πρακτικές χρησιμοποιούν για την καλλιέργεια
και τη συγκομιδή των προϊόντων τους. Όταν ξέρετε, από πού προέρχεται το φαγητό σας και
ποιος το καλλιέργησε, γνωρίζετε πολύ περισσότερα για αυτό το φαγητό. Είστε αυτό που
τρώτε!

Περαιτέρω πλεονεκτήματα των τοπικών τροφίμων είναι:

● Συνήθως δεν περιέχουν φυτοφάρμακα, καθώς πολλοί τοπικοί παραγωγοί τροφίμων
επιλέγουν να χρησιμοποιούν βιολογικά και φυσικά εντομοαπωθητικά για να διατηρήσουν
υγιεινά τα τρόφιμα που καλλιεργούν.

● Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά: τα τοπικά καλλιεργούμενα τρόφιμα μπορεί να
περιέχουν υψηλότερο επίπεδο θρεπτικών συστατικών λόγω του ότι συχνά φτάνουν σε
λιγότερο από 24 ώρες από το χωράφι στην κουζίνα σας. Με αυτόν τον τρόπο οι γεύσεις
είναι πολύ πληρέστερες και το φαγητό σας έχει καλύτερη γεύση

● Υποστηρίζει τις παθήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή: για τα άτομα με ευαισθησία
στα τρόφιμα σε συντηρητικά, ορμόνες ή άλλες χημικές ουσίες, τα τοπικά καλλιεργούμενα
τρόφιμα μπορεί να είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Μπορεί να βοηθήσουν στην
υποστήριξη πιθανών προβλημάτων πέψης που μπορεί να αντιμετωπίζουν άτομα με
αλλεργίες σε άλλα είδη τροφίμων.

● Βελτιώνει την ασφάλεια των τροφίμων: Τα τρόφιμα που καλλιεργούνται σε μακρινές
τοποθεσίες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκτεθούν σε συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια των τροφίμων στα στάδια της συγκομιδής, του πλυσίματος, της αποστολής
και της διανομής. Όσο πιο κοντά καλλιεργούνται τα τρόφιμα, τόσο καλύτερα και τόσο
μικρότεροι είναι αυτοί οι κίνδυνοι. Τα εισαγόμενα τρόφιμα μπορεί να περάσουν από
πολλά διαφορετικά χέρια πριν φτάσουν στην κουζίνα σας, ενώ τα τοπικά τρόφιμα
συνήθως περνούν απευθείας σε εσάς

● Υπάρχει λιγότερη συσκευασία: Τα περισσότερα τοπικά προϊόντα από αυτά που
πωλούνται έχουν λιγότερη συσκευασία, καθώς φτάνουν φρέσκα από το χωράφι ή
απευθείας από τον παραγωγό και έτσι χρειάζονται λιγότερο πλαστικό ή άλλα υλικά για τη
συσκευασία, γεγονός που είναι καλό και για το περιβάλλον.

● Αγοράστε χύμα: Πολλοί τοπικοί παραγωγοί και αγρότες σας προσφέρουν τη δυνατότητα
να αγοράσετε χύμα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο παίρνετε περισσότερα και πληρώνετε
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λιγότερα. Εκτός από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μπορείτε πραγματικά να στηρίξετε την
τοπική οικονομία αγοράζοντας μεγαλύτερη ποσότητα ενός προϊόντος!

4.3.2. Ψωνίζοντας τοπικά
Η αγορά τοπικών τροφίμων έχει πολλά πλεονεκτήματα: στηρίζει την τοπική οικονομία, βοηθά
τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις, κάνει καλό στο περιβάλλον και είναι συνήθως
ασφαλής και υγιεινή συνήθεια.

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν συνεχώς δραστηριότητες και
κινήματα με στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων και των διαφόρων δυνατοτήτων που
υπάρχουν, καθώς η αγορά τοπικών προϊόντων έχει πλεονεκτήματα για όλους. Αντί να τρέχετε
στο επόμενο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά στους εναλλακτικούς τρόπους αγοράς
φρέσκων και υγιεινών τροφίμων που μπορεί να βρίσκονται στη γωνία;

Πηγαίνετε σε μια αγορά

Σε κάθε πόλη της Ευρώπης υπάρχουν πολλές (αγροτικές) αγορές όπου οι αγρότες και οι
παραγωγοί διαφόρων προϊόντων προσφέρουν τα φρέσκα και τοπικά τους προϊόντα. Συνήθως
οι αγορές έχουν ένα σταθερό ωράριο, για παράδειγμα κάθε μέρα το πρωί ή σε μια
συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας. Ειδικά σε μεγαλύτερες πόλεις ή πρωτεύουσες μπορεί να
υπάρχουν περισσότερες αγορές κοντά σας με πιο συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. μία για φρούτα
και λαχανικά, μία για τοπικά κρέατα, μία για ψάρια κ.λπ.). Προσπαθήστε να αποφύγετε τις
τουριστικές αγορές, καθώς συχνά πωλούν προϊόντα σε υψηλότερες τιμές από τις
συνηθισμένες. Μερικές φορές η λιγότερο φανταχτερή αγορά που βρίσκεται στην ακριβώς
επόμενη πλατεία μπορεί να είναι πολύ καλύτερη και κυρίως πιο αυθεντική.

Αν αποφασίσετε να αγοράσετε τα τρόφιμά σας από την αγορά, προσπαθήστε να ακολουθήσετε
ορισμένους απλούς κανόνες και συστάσεις:

● Μην αγοράζετε τα τρόφιμά σας από το πρώτο περίπτερο της αγοράς, περπατήστε σε
όλη την αγορά και συγκρίνετε τις προσφορές και τις τιμές, καθώς μερικές φορές υπάρχουν
αξιοσημείωτες διαφορές στην τιμή και την ποιότητα.

● Προσπαθήστε να υπολογίσετε την τιμή πριν αγοράσετε το προϊόν. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό εάν η τιμή αναφέρεται ανά γραμμάριο. Μερικές φορές προϊόντα που φαίνονται
αρκετά φθηνά μπορεί να αποδειχθούν ακριβά αν αγοράσετε μεγαλύτερη ποσότητα!

● Σε πολλές αγορές υπάρχουν «ειδικοί» κανόνες
και συχνά ένας από αυτούς είναι ότι η
αναγραφόμενη τιμή δεν είναι τόσο σταθερή
όσο μπορεί να είναι στα σούπερ μάρκετ.
Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε. Ειδικά
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όταν θέλετε να αγοράσετε μεγαλύτερες ποσότητες, μπορεί πραγματικά να σας ωφελήσει
να ξοδέψετε λιγότερα για την αγορά σας. Ωστόσο, να γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν
ορισμένες παραδόσεις και κανόνες που είναι δύσκολο να κατανοήσετε. Μπορεί για
παράδειγμα να είναι φυσιολογικό να διαπραγματευτείτε την τιμή για ένα προϊόν, κάτι που
δεν θα κάνετε τόσο για ένα άλλο.

● Προσπαθήστε να ρωτήσετε τους εμπόρους λιανικής πώλησης για το τι έχουν σε ειδικές
προσφορές. Ζητήστε τους πληροφορίες για το ιστορικό των προϊόντων τους. Μερικές
φορές μπορείτε να ανακαλύψετε νέα τρόφιμα που μπορούν να εμπλουτίσουν δημιουργικά
το διατροφικό σας πρόγραμμα!

● Αν είναι δυνατόν, πηγαίνετε το πρωί! Νωρίς το πρωί, έχετε περισσότερες πιθανότητες να
βρείτε εκείνο το προϊόν που πραγματικά θέλετε, απλώς και μόνο επειδή συνήθως υπάρχει
λιγότερος κόσμος που επισκέπτεται την αγορά. Οι έμποροι λιανικής πώλησης, συχνά
αγρότες, έχουν συνήθως περιορισμένες ποσότητες των προϊόντων τους μαζί τους. Αν
έρθετε αργά, πολλά από τα νόστιμα προϊόντα τους μπορεί να έχουν ήδη εξαφανιστεί!

● Γράψτε μια λίστα με τα ψώνια σας. Προσπαθήστε να προγραμματίσετε εκ των
προτέρων το διατροφικό σας πλάνο, με αυτόν τον τρόπο αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να
προγραμματίσετε καλύτερα τι μπορείτε να αγοράσετε στην αγορά και ποια προϊόντα
αγοράζετε στο σούπερ μάρκετ.

Αγοράστε απευθείας από τον παραγωγό

Μια άλλη μεγάλη ευκαιρία για να αποκτήσετε νόστιμα φρέσκα τοπικά τρόφιμα είναι να τα
αγοράσετε απευθείας από εκεί που παράγονται. Πολλοί αγρότες και μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων προσφέρουν τη δυνατότητα να τα αγοράσετε
απευθείας από αυτούς, συχνά σε καλύτερες τιμές. Αυτή μπορεί να είναι μια καλή επιλογή,
ειδικά αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο προϊόν που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα μέλι, μαρμελάδα, βότανα, λάδι κ.λπ. Μερικές
φορές προσφέρουν τα προϊόντα τους μόνο στο αγρόκτημα που τα παράγουν, ενώ μερικές
φορές κάνουν διανομές, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιοχές.

Αναζητήστε (διαδικτυακές) πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τοπικά καταστήματα &
παραγωγούς
Μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε όλες τις ευκαιρίες για ψώνια που υπάρχουν γύρω μας,
μόνο και μόνο επειδή είναι πιο βολικό να πάμε στο διπλανό σούπερ μάρκετ. Με αυτόν τον
τρόπο, μπορεί να μην λάβουμε υπόψη μας όλα τα μικρά καταστήματα που βρίσκονται κοντά
μας, ίσως πίσω ακριβώς από το σπίτι μας. Στις μέρες μας πολλά από αυτά τα τοπικά
καταστήματα που προσφέρουν συγκεκριμένα, τοπικά προϊόντα, προσπαθούν να γίνουν
περισσότερο γνωστά, βγαίνοντας στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά μπορεί να τα βρει κανείς
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σε διαδικτυακές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν όλες αυτές τις εναλλακτικές λύσεις τοπικών
αγορών μιας πόλης ή μιας συνοικίας.

Σε κάθε πόλη, διάφορες παρόμοιες πρωτοβουλίες προσπαθούν να αναδείξουν την τοπική
ποικιλία τροφίμων και προϊόντων. Γιατί να μην ρίξετε μια ματιά σε έναν από αυτούς τους
ιστότοπους και τις πλατφόρμες; Ίσως βρείτε ένα νέο μικρό κατάστημα που προσφέρει κάτι που
πραγματικά κάνει τα γεύματά σας πιο δημιουργικά!

Πολλές από αυτές τις διαδικτυακές πλατφόρμες δεν δίνουν μόνο μια επισκόπηση σχετικά με
τα καταστήματα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά σας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να
ψωνίσετε online και προσφέρουν παράδοση κατ' οίκον. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται
καν να πάτε στο κατάστημα. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα από το σπίτι σας!

Όλες αυτές οι προσφορές καθιστούν πολύ πιο εύκολο να ψωνίζετε τοπικά και να
χρησιμοποιείτε με αυτόν τον τρόπο προϊόντα που κάνουν καλό στο κλίμα και στην υγεία σας!

4.3.3 Η εξέλιξη των τροφίμων στο πέρασμα των χρόνων
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν αλλάξει
δραματικά, με τη διατροφή μας να είναι σχεδόν αγνώριστη σε σχέση με εκείνη των
παππούδων και των προπαππούδων μας. Ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζουμε, μαγειρεύουμε και
γευματίζουμε έχει αλλάξει από τη στάση μας απέναντι στο φαγητό. Εδώ εξετάζουμε τις
μεταβαλλόμενες συνήθειες και συγκρίνουμε τις διατροφικές επιλογές των παππούδων μας με
τις δικές μας.

Η βιομηχανία τροφίμων άλλαξε και
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των
δεκαετιών για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες των πελατών και τη
συμπεριφορά των καταναλωτών. Το
φαγητό έχει γίνει όχι μόνο ένα σημαντικό
μέσο μάζωξης και συζήτησης με τους
φίλους, αλλά και ένα όπλο για την
καταπολέμηση των ασθενειών των
αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η
παχυσαρκία ή ο διαβήτης. Πριν από την εποχή των παππούδων μας, τα φρέσκα προϊόντα ήταν
διαθέσιμα μόνο "στην εποχή τους". Οι οικογένειες έτρωγαν φρούτα και λαχανικά που
καλλιεργούνταν στους κήπους της αυλής ή σε κοντινά αγροκτήματα. Απολάμβαναν σαλάτες
την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού. Έπαιρναν φρέσκες φράουλες μόνο τον Μάιο και
τις αρχές Ιουνίου. Ντομάτες και φασολάκια μπορούσαν να βρουν μόνο το καλοκαίρι. Τα
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λαχανικά με ρίζες και οι κολοκύθες πρωταγωνιστούσαν στα φθινοπωρινά τραπέζια. Για να
περάσουν το χειμώνα, οι άνθρωποι βασίζονταν σε φρούτα και λαχανικά που είχαν αποξηράνει
ή "κονσερβοποιήσει". Τα τροπικά φρούτα, όπως οι μπανάνες, δεν ήταν προσιτά σε κανέναν,
και τα απολάμβαναν οι λαοί που ζούσαν κάτω από τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

Σήμερα, μπορεί κανείς να βρει και να αγοράσει σχεδόν τα πάντα, όλο το χρόνο, προϊόντα από
όλη τη χώρα, ακόμη και από όλο τον κόσμο. Είτε κάποιος επιθυμεί τροπικό μάνγκο, είτε
ζουμερά σταφύλια, μια επίσκεψη στο τοπικό παντοπωλείο μπορεί να προσφέρει στον
καταναλωτή αφθονία φρούτων και λαχανικών.

Μια αυστηρή εβδομαδιαία ρουτίνα
Συγκρίνετε το πρόγραμμα των γευμάτων που είχαν των παππούδων σας έναντι με τo δικό σας:
σε τι διαφέρουν; Κατά πάσα πιθανότητα οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας είχαν μια πολύ πιο
αυστηρή ρουτίνα απ’ ότι εσείς τώρα. Πριν από πενήντα έως ογδόντα χρόνια, ήταν
συνηθισμένο για μια οικογένεια να τρώει τα γεύματά της την ίδια ώρα κάθε μέρα (πρωινό στις
7 π.μ., μεσημεριανό στις 12 μ.μ. και δείπνο στις 6 μ.μ.), οπότε το σώμα είχε ήξερε πότε να
περιμένει φαγητό. Αυτού του είδους η πειθαρχία βοήθησε να διατηρηθούν σε φόρμα και να
περιοριστεί η σπατάλη τροφίμων στο ελάχιστο. Στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο, πολλοί
άνθρωποι έχουν χάσει την πειθαρχημένη αυτή προσέγγιση των γευμάτων τους και δεν τηρούν
πλέον τον κανόνα των 3 γευμάτων την ημέρα. Η παράλειψη του πρωινού, το τσιμπολόγημα
και τα πολλά φλιτζάνια καφέ την ημέρα, είναι έννοιες που οι παππούδες μας δεν θα είχαν
σκεφτεί ποτέ.     

Η εβδομαδιαία ρουτίνα δεν τελείωνε ούτε εκεί. Είναι πιθανό οι παππούδες σας να είχαν μια
επίσης αυστηρή ρουτίνα όσον αφορά το τι έτρωγαν σε ποια ημέρα της εβδομάδας. Συχνά η
οικογένεια έψηνετην Κυριακή, τη Δευτέρα ακολουθούσε το κρύο κρέας που είχε περισσέψει
και στη συνέχεια τα υπόλοιπα που είχαν περισσέψει γίνονταν πίτα ή άλλο πιάτο για την Τρίτη,
την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι περισσότερες οικογένειες συνήθιζαν να τρώνε ψάρι την
Παρασκευή. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα φαγητού ήταν σχεδόν πάντα το ίδιο,
χρησιμοποιώντας όλα τα περισσεύματα και σερβίροντάς τα με φρέσκα λαχανικά κάθε βράδυ.
Ενώ οι άνθρωποι συχνά δεν είχαν τεράστια ποικιλία επιλογών, ήταν αλήθεια ότι έτρωγαν
πάντα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα και λαχανικά σε τακτική βάση.

Σήμερα, ωστόσο, περιβαλλόμαστε από επιλογές. Όχι μόνο μπορούμε να επιλέξουμε πότε θα
φάμε το φαγητό μας, αλλά μας παρέχεται επίσης μια τεράστια ποικιλία τροφίμων για να
επιλέξουμε. Τα φαγητά σε πακέτο, τα fast-food και τα έτοιμα γεύματα έχουν αλλάξει τον
τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται και καταναλώνονται τα γεύματα. Γιατί να μπαίνετε στον
κόπο να μαγειρεύετε με τις ώρες μια πίτα με βοδινό κρέας που περίσσεψε χθες και να
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ετοιμάζετε λαχανικά, όταν μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσετε τα πάντα
έτοιμα; Ενώ η ευκολία είναι ένα τεράστιο κομμάτι των πωλήσεων, σκεφτείτε πώς αυτή η
αλλαγή έχει αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες σε παγκόσμια κλίμακα.

Η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες

Όπως έχει αποδειχθεί, η σύγχρονη μαγειρική απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι
παλαιότερα. Έχουν περάσει ώρες δουλεύοντας πάνω από τη σόμπα στο παρελθόν. Αντ' αυτού,
το έτοιμο φαγητό έχει γίνει πολύ πιο δημοφιλές, με τους ανθρώπους να καταφεύγουν σε
έτοιμα φαγητά και γεύματα μικροκυμάτων αρκετές φορές την εβδομάδα, σε αντίθεση με τη
δεκαετία του 1930, όταν το έτοιμο φαγητό σήμαινε απλώς φαγητό σε κονσέρβες. Αυτό
αποτελούσε μια ευκολία, επειδή επέτρεπε στους ανθρώπους να τρώνε φρούτα και λαχανικά
εκτός εποχής και τους παρείχε εύκολο στην προετοιμασία κρέας και ψάρι. Η ευκολία είναι ένα
πραγματικό επιχείρημα για τους
ανθρώπους στις μέρες μας: πολλοί
άνθρωποι στον σύγχρονο κόσμο δεν
βρίσκουν χρόνο για φαγητό και πιστεύουν
ότι είναι πάντα πολύ απασχολημένοι.
Ωστόσο, το μαγείρεμα φρέσκου φαγητού
δεν χρειάζεται να διαρκεί ώρες. Συγκρίνετε
τη γρήγορη παρασκευή ενός πιάτου
φρέσκων ζυμαρικών με το να στέκεστε
στην ουρά ενός εστιατορίου γρήγορου φαγητού.

Παρομοίως, στον σημερινό κόσμο, περνάμε πολύ περισσότερες ώρες της ημέρας μας
τρώγοντας σε εστιατόρια απ' ό,τι στο παρελθόν. Για τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας, το
να τρώνε έξω ήταν μάλλον μια σπάνια απόλαυση που φυλασσόταν για ειδικές περιστάσεις.
Σήμερα, πολλές οικογένειες τρώνε έξω σε εβδομαδιαία βάση. Επιπλέον, είναι πιθανό να
καταναλώνετε περισσότερες θερμίδες όταν τρώτε έξω σε σχέση με όταν τρώτε στο σπίτι. Αυτή
η αυξανόμενη τάση για φαγητό έξω αυξάνει και την περιφέρειά μας! Ίσως η παλαιότερη γενιά
να είχε τελικά δίκιο. Το να μένεις μέσα μπορεί να χρειαστεί να γίνει η νέα έξοδος!

Να τσιμπολογάτε ή να μην τσιμπολογάτε
Η αυστηρή ρουτίνα γευμάτων των παππούδων μας επέτρεπε 3 γεύματα την ημέρα και όχι
περισσότερα. Το τσιμπολόγημα ήταν σχεδόν ανήκουστο και υπήρχαν περιορισμένα
προσυσκευασμένα προϊόντα που ήταν διαθέσιμα για να τα παίρνετε μαζί σας κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Ο σύγχρονος κόσμος είναι πολύ διαφορετικός. Τα εστιατόρια, τα σούπερ μάρκετ
και άλλα μέρη που πωλούν τρόφιμα είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, πράγμα που σημαίνει ότι
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το φαγητό είναι διαθέσιμο όποτε το θέλουμε. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής που ζουν οι άνθρωποι
σήμερα οδηγούν στο να παίρνουμε πακέτα πατατάκια, μπισκότα και άλλα σνακ χωρίς
δισταγμό. Με το φαγητό διαθέσιμο όποτε και όπου και αν είναι, η σιλουέτα μας δεν μπορεί να
συμβαδίσει με τον αριθμό των θερμίδων που καταναλώνουμε. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε
παράδειγμα από τους παππούδες μας και να επιστρέψουμε στις μέρες της αυστηρής ρουτίνας;

Αύξηση ή μείωση των δεξιοτήτων μαγειρικής;
Στην εποχή των παππούδων μας, το να μάθεις να μαγειρεύεις ήταν ο μόνος τρόπος για να είσαι
σίγουρος ότι θα έχεις ένα καλό γεύμα στο τραπέζι, και συνήθως αυτό γινόταν από τη γυναίκα
του σπιτιού. Στις μέρες μας, η μαγειρική έχει γίνει περισσότερο χόμπι παρά ανάγκη, με
πολλούς ανθρώπους να μην ξεχωρίζουν το ξύλινο κουτάλι από τη σπάτουλα. Πολλοί άνθρωποι
απλά δεν έχουν αποκτήσει τις μαγειρικές δεξιότητες που είχαν οι γονείς τους και, παράλληλα
με την αύξηση των έτοιμων τροφίμων, το καθημερινό μαγείρεμα φρέσκου φαγητού έχει γίνει
μια τέχνη που πεθαίνει. Όταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας μαγείρευαν, ζούσαν μια πολύ
πιο αυτάρκη ζωή, καλλιεργώντας πολλά δικά τους λαχανικά και ψωνίζοντας καθημερινά λόγω
της έλλειψης ψυγείου. Ήταν μια γενιά που "τα κατάφερνε" και ήταν δημιουργική με τα λίγα
διαθέσιμα υλικά.

Από το Forward Rolls στο Sausage Rolls

Οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή ασκούνται
πολύ λιγότερο (κατά μέσο όρο) από ό,τι οι
άνθρωποι στην εποχή των παππούδων μας
και αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στη γενική
μας υγεία και σιλουέτα. Η σύγχρονη ζωή
είναι κυρίως καθιστική, καθώς πολλοί από
εμάς πηγαίνουν με το αυτοκίνητο στη
δουλειά, κάθονται σε ένα γραφείο όλη την
ημέρα, οδηγούν στο σπίτι και στη συνέχεια
κάθονται μπροστά στην τηλεόραση μέχρι να πάνε για ύπνο. Στη συνέχεια, εξακολουθούμε να
τρώμε τα 3 γεύματά μας την ημέρα, καθώς και όλα τα σνακ και τα ζεστά ροφήματα ενδιάμεσα.
Πολλοί από εμάς καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρησιμοποιούμε,
γεγονός που μας κάνει να γινόμαστε οκνηροί, μη υγιείς και υπέρβαροι. Στην εποχή των
παππούδων σας, ήταν συνηθισμένο να περπατάτε ή να κάνετε ποδήλατο παντού και τα βράδια
σπάνια τα περνούσαν μπροστά στην τηλεόραση. Επίσης, δεν έτρωγαν σνακ κατά τη διάρκεια
της ημέρας, με αποτέλεσμα τα γεύματα που έτρωγαν να αντιστοιχούν στην ποσότητα
ενέργειας που κατανάλωναν. Ωστόσο, αυτό σημαίνει απαραίτητα ότι η διατροφή τους ήταν πιο
υγιεινή; Αν κινείστε περισσότερο, μπορείτε να τρώτε περισσότερο. Ίσως οι παππούδες και οι
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γιαγιάδες μας να μπορούσαν να καταναλώσουν περισσότερο φαγητό, μόνο και μόνο επειδή
ήταν πολύ πιο δραστήριοι;

4.3.4 Να είστε δημιουργικοί! Δημιουργικοί τρόποι για δημιουργικό
μαγείρεμα

Δεν χρειάζεται να είστε εκπαιδευμένος σεφ για να μαγειρέψετε κάτι νόστιμο στην κουζίνα.
Απλά ακολουθείτε τη συνταγή. Σωστά; Το να μας λένε να χρησιμοποιήσουμε τη
δημιουργικότητά μας στην κουζίνα μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό... Θέλω να πω, τι θα γίνει
αν τα κάνουμε θάλασσα;

Οι συνταγές είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Μπορούν να μας ενθαρρύνουν να μαγειρεύουμε
για τον εαυτό μας και να νιώθουμε πιο άνετα στην κουζίνα. Όταν άρχισα να πειραματίζομαι
στην κουζίνα και να μαγειρεύω για τον εαυτό μου - πολύ πριν ξεκινήσω το Mind Over Munch
- οι συνταγές ήταν ο καλύτερός μου φίλος! Με τα υλικά και τις οδηγίες ακριβώς μπροστά μου,
είχα την αυτοπεποίθηση να δοκιμάσω να φτιάξω νέα φαγητά.

Η αλήθεια είναι ότι εξακολουθώ να χρησιμοποιώ συνταγές! Αλλά, σήμερα, έχω μάθει να
χρησιμοποιώ αυτές τις συνταγές ως κατευθυντήριες γραμμές και έμπνευση. Παίρνω ό,τι μου
αρέσει από μια συνταγή και αφήνω ό,τι δεν μου αρέσει! Μπορείτε να το κάνετε κι ΕΣΕΙΣ
αυτό, και μπορεί να οδηγήσει σε υπέροχες δημιουργίες στην κουζίνα, ειδικά προσαρμοσμένες
για εσάς!

Τα μόνα πράγματα που πρέπει να έχει κανείς υπόψη του κατά το μαγείρεμα είναι τα εξής:
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Κάθε συνταγή ξεκινά ως ιδέα

Είτε δημιουργείται πρώτα στο χαρτί είτε στην
κουζίνα, μια συνταγή γεννιέται πάντα από μια
ιδέα. Μερικές φορές τα αγαπημένα μας φαγητά ή
γεύσεις μπορούν να φέρουν μια ιδέα. Γιατί να μην
βάλουμε φυστικοβούτυρο ΚΑΙ ζελέ ανάμεσα σε
δύο φέτες ψωμί;! Άλλες φορές, κατά τη διάρκεια
του μαγειρέματος, μπορεί να σκεφτούμε έναν νέο
συνδυασμό τροφίμων ή μια παραλλαγή μιας
κλασικής συνταγής. Μπορεί να βρούμε έμπνευση
σε φαγητά που τρώμε σε ένα εστιατόριο, σε
πράγματα που βλέπουμε στο παντοπωλείο ή σε
γεύματα που μοιραζόμαστε με κάποιον άλλο.

Για το Mind Over Munch, μεγάλο μέρος της
ανάπτυξης συνταγών είναι έρευνα. Βασίζομαι
στην εμπειρία μου με φαγητά και γεύσεις που έχω
απολαύσει, πειραματίζομαι στην κουζίνα και

κοιτάζω πολλές υπάρχουσες συνταγές στο διαδίκτυο ή σε βιβλία μαγειρικής. Υπάρχουν τόσες
πολλές ιδέες εκεί έξω όταν πρόκειται για τη μαγειρική, και μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν
πολλοί "κανόνες". Αλλά κάθε συνταγή είναι απλώς μια πιθανή μέθοδος για τη δημιουργία μιας
εκδοχής ενός πιάτου και είναι ανοιχτή στη διαφορετική ερμηνεία! Χρησιμοποιώ τις συνταγές
για να μου δώσουν νέες ιδέες ή για να με διδάξουν πώς να μαγειρεύω και να κάνω πράγματα
στην κουζίνα που δεν γνωρίζω ακόμα. Συλλέγω πληροφορίες, κρατώντας κομμάτια που μου
αρέσουν και αφήνοντας αυτά που δεν μου αρέσουν. Στη συνέχεια, δοκιμάζω αυτές τις
συνταγές, τις βελτιώνω μέχρι να μου φανούν εντάξει, ώστε να μπορώ να τις μοιραστώ με
όλους εσάς. Η ελπίδα μου είναι ότι θα χρησιμοποιήσετε τις συνταγές μου ως κατευθυντήριες
γραμμές στην κουζίνα σας. Μπορείτε φυσικά να τις αλλάξετε και να τις κάνετε δικές σας! Η
αλήθεια είναι ότι ο καθένας μπορεί να βρει ιδέες για νέες ή βελτιωμένες συνταγές, απλά
εμπιστευόμενος τους γευστικούς του κάλυκες.

Οι συνταγές είναι απόψεις που βασίζονται στις προτιμήσεις και τη δημιουργικότητα του
ατόμου που μαγειρεύει.

Επειδή οι συνταγές προέρχονται από τις ιδέες κάποιου, διαμορφώνονται τελικά από τις
απόψεις, τα γούστα και τις προτιμήσεις αυτού του ατόμου. Ναι, μπορεί να υπάρχουν
συγκεκριμένες θερμοκρασίες μαγειρέματος ή αναλογίες συστατικών, οι οποίες είναι
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες σε μια συνταγή καθορίζονται
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συχνά μέσω πειραματισμού. Κάθε άτομο έχει διαφορετικό φούρνο, εστία και σύνολο
γευστικών ικανοτήτων που διαμορφώνουν τις οδηγίες σε μια συνταγή, με βάση το τι
λειτούργησε για εκείνον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας ενθαρρύνω να βλέπετε τις
συνταγές ως ευέλικτες οδηγίες! Η θερμοκρασία ή ο χρόνος μαγειρέματος που προβλέπεται σε
μια συνταγή μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός στη δική σας κουζίνα. Μπορεί να μην έχετε
πρόσβαση στα ίδια υλικά που αναφέρονται στη συνταγή, και αυτό δεν πειράζει! Μπορεί
επίσης να μη σας αρέσουν όλα τα συστατικά που αναφέρονται σε μια συνταγή. Οι απόψεις και
οι προτιμήσεις σας στην κουζίνα είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη, ειδικά όταν
πρόκειται για φαγητό που θα φάτε εσείς. Φυσικά, υπάρχουν καταπληκτικοί σεφ και μάγειρες
στον κόσμο με λαμπρές ιδέες, οι οποίοι δημιουργούν απίστευτα νόστιμες συνταγές που
αγαπάμε. Υπάρχει μια τέχνη στη μαγειρική, και αυτές οι λαμπρές ιδέες δεν είναι εύκολο να
βρεθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βασιζόμαστε σε αυτές τις ιδέες και στη συνέχεια
μπορούμε να διαμορφώσουμε συνταγές γύρω από τις δικές μας προτιμήσεις!

Εσείς ξέρετε καλύτερα τι σας ταιριάζει

Δεν χρειάζεται να εφεύρετε εντελώς νέες συνταγές για τον εαυτό σας, αλλά μπορείτε να
τροποποιήσετε τις συνταγές για να τις κάνετε να λειτουργήσουν για ΕΣΑΣ. Κανείς δεν σας
γνωρίζει καλύτερα από εσάς, όσον αφορά τις προτιμήσεις σας, τις επιλογές του τρόπου ζωής
σας και την υγεία σας. Αν δεν σας αρέσει ένα συστατικό σε μια συνταγή, όπως ένα
συγκεκριμένο λαχανικό ή ένας συγκεκριμένος τύπος τυριού, σκεφτείτε να το αφήσετε έξω ή
να το αντικαταστήσετε με κάτι που σας αρέσει. Αν έχετε κάποια συγκεκριμένη αλλεργία,
διατροφικό περιορισμό ή τρόπο ζωής που επιλέγετε να ακολουθήσετε (vegan, paleo κ.λπ.),
σκεφτείτε πώς μπορείτε να αναδιαμορφώσετε μια συνταγή ώστε να μπορείτε να την
απολαύσετε. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν κάποιες συνταγές (ειδικά συνταγές ψησίματος) που
δεν μπορείτε να αλλάξετε. Ορισμένα συστατικά ή αναλογίες μπορεί να είναι απαραίτητα για
τη χημεία κάποιων συνταγών και το αποτέλεσμα που θα έχουν. Αλλά, αν είστε πρόθυμοι να
αφιερώσετε λίγο χρόνο στην κουζίνα, δεν είναι κακό να πειραματιστείτε για να δείτε αν μια
συνταγή ή μια αντικατάσταση συστατικών μπορεί να λειτουργήσει! Εξάλλου, αυτή η
διαδικασία πειραματισμού είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε αρχικά η συνταγή. Ο
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ τρόπος για να νιώσετε πιο άνετα με την τροποποίηση συνταγών, είναι να μπείτε
στην κουζίνα και να μαγειρέψετε! Είτε με συνταγή είτε χωρίς, τελικά θα εξοικειωθείτε αρκετά
με τα συστατικά, τις ποσότητες, τις υφές και τις γεύσεις, ώστε να βρείτε την αυτοπεποίθηση να
κάνετε αλλαγές όταν θέλετε.

Χρησιμοποιήστε συνταγές για να δημιουργήσετε τις δικές σας ιδέες

Τελικά, οι συνταγές είναι οδηγίες και προτάσεις για το πώς να δημιουργήσετε ορισμένα
φαγητά. Μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμες και ευέλικτες. Οι συνταγές δεν είναι πάντα
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κανόνες! Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε ακριβώς μια συνταγή και δεν χρειάζεστε άδεια για
να κάνετε αλλαγές ή να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο. Λαμβάνοντας υπόψη τις γευστικές σας
προτιμήσεις, μπορείτε να μετατρέψετε μια συνταγή στην απόλυτη, πιο νόστιμη εκδοχή που
είναι ιδανική για εσάς. Κάντε απλές αντικαταστάσεις που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σας,
στις διατροφικές σας επιλογές και στους διατροφικούς σας στόχους. Μπορεί να πέρετε ένα
μικρό ρίσκο με το να μην ακολουθήσετε ακριβώς τη συνταγή, αλλά είναι για μια μεγάλη
ανταμοιβή: ένα νόστιμο πιάτο που είναι ειδικά σχεδιασμένο μόνο για ΕΣΑΣ!

Εκτός από τις προαναφερθείσες ιδέες που μπορούν να σας επιτρέψουν να εργαστείτε στην
κουζίνα πιο ελεύθερα και να αφήσετε τη φαντασία σας να οργιάσει παρακάτω παρουσιάζονται
ορισμένες εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο χρήσης των εργαλείων της κουζίνας.

Σκεφτήκατε ποτέ να αφαιρέσετε το κοτσάνι της φράουλας χρησιμοποιώντας ένα καλαμάκι ή
ότι η αγαπημένη σας μηχανή γαλλικού καφέ θα μπορούσε να φτιάξει την τέλεια σαντιγί για τα
γλυκά ή τον καπουτσίνο σας;

  
● Χρησιμοποιήστε μια γαλλική πρέσα για να χτυπήσετε την

κρέμα γάλακτος.

● Σε περιόδους ανάγκης ή σύγχυσης, μια καφετιέρα μπορεί να
βράσει λαχανικά και άλλα τρόφιμα.

● Χρησιμοποιήστε μια τοστιέρα για ποπ κορν ή για να ψήσετε
ξηρούς καρπούς.

● Τα βοηθήματα κουζίνας μπορούν επίσης να χτυπήσουν το βούτυρο.

● Χρησιμοποιήστε λαβίδα για να στύψετε τα λεμόνια σας.

● Μια τρυπητή κουτάλα μπορεί να διαχωρίσει τα αυγά.

● Οι φέτες αυγών μπορούν να κόψουν περισσότερα από αυγά
(κρεμμύδια, ντοματίνια, μανιτάρια κ.λπ.).

● Παγωτομηχανή για να αφαιρέσετε τους σπόρους.

● Φτιάξτε noodles από κολοκυθάκια με αποφλοιωτή.

● Χρησιμοποιήστε έναν κόφτη πίτσας για να κόψετε σε φέτες τα βότανα.

● Σίδερο βάφλας για τραγανές φέτες μπέικον και μπιφτέκια
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4.3.5 Τοπικές συνταγές και παραδοσιακό φαγητό
Σε αυτή την ενότητα, θα σας δώσουμε μια γενική εικόνα για τις τυπικές συνταγές και τα
παραδοσιακά φαγητά από όλες τις χώρες-εταίρους μας. Θα σας προσφέρουμε πρακτικές
συμβουλές και βασικές πληροφορίες, καθώς και σύντομα σχέδια μαθημάτων/συμβουλές που
δείχνουν πώς να τα ενσωματώσετε στην καθημερινή σας ζωή. Το πιο σημαντικό μέρος αυτής
της ενότητας είναι οι συνταγές από όλες τις χώρες-εταίρους μας που δίνουν μια γενική εικόνα
για την ποικιλία της ευρωπαϊκής κουζίνας.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Η κουζίνα της Αυστρίας, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Βόρειας, Νότιας, Δυτικής
και Ανατολικής Ευρώπης, χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία παραδοσιακών πιάτων που
αντικατοπτρίζουν τη γεωγραφική της θέση στην καρδιά της Ευρώπης. Για αιώνες, η
ανταλλαγή αγαθών και, κατά συνέπεια, τροφίμων στο πλαίσιο της μοναρχίας των Αψβούργων
αποτελούσε την κανονικότητα σε αυτή την πολύγλωσση και πολυεθνική αυτοκρατορία. Το τι
είναι τυπικό "αυστριακό φαγητό" δεν είναι από αυτή την άποψη τόσο εύκολο να απαντηθεί,
επειδή πολλά από αυτά που θεωρούνται σήμερα αυστριακά, ιδίως στα τουριστικά εστιατόρια,
έχουν στην πραγματικότητα ρίζες στις σημερινές γειτονικές χώρες της Αυστρίας. Το
αυστριακό φαγητό είναι κεντροευρωπαϊκό φαγητό ως μέρος μιας κοινής πολιτιστικής
κληρονομιάς. Μέρος αυτής της κεντροευρωπαϊκής διατροφικής κληρονομιάς είναι για
παράδειγμα τα πιάτα με βάση το κρέας με ζυμαρικά, η σούπα κρέατος με πάπρικα ("Gulasch")
ή το περίφημο Wiener Schnitzel.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά τοπικά και περιφερειακά πιάτα και παραδοσιακά φαγητά και στα
εννέα αυστριακά κρατίδια. Το Sacher Torte είναι ένα παραδοσιακό κέικ από τη Βιέννη, τα
"Kärntner Käsnudel" από την Καρινθία είναι ζυμαρικά γεμισμένα με τυρί και βότανα, το
"Kürbiskernöl", το λάδι κολοκυθόσπορου είναι μια παραδοσιακή σπεσιαλιτέ της περιοχής της
Στυρίας.
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Krautfleckerl - Ζυμαρικά με λάχανο

Για 3-4 άτομα

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 20 λεπτά.

Υλικά:

● 500 γρ. λάχανο, 1

● 50 γρ. ζυμαρικά (αν είναι δυνατόν, παραδοσιακά
"Fleckerl"),

● 1 κρεμμύδι,

● 60 γρ. βούτυρο,

● 50 γρ. μπέικον (ή καλύτερα παραδοσιακό αυστριακό "Speck"),

● 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη,

● αλάτι, πιπέρι και κύμινο.

Εκτέλεση:

● Κόψτε τα 500 γρ. λάχανο σε μικρά κομμάτια, πλύντε
το και στραγγίστε το.

● Κόψτε το κρεμμύδι σε μικρά κομμάτια και βάλτε το
μαζί με το λάχανο. Μαγειρέψτε τα όλα μαζί με τη
ζάχαρη, ανακατεύοντας απαλά σε ένα τηγάνι μαζί με
το βούτυρο μέχρι να μαλακώσουν.

● Μαγειρέψτε τα ζυμαρικά ("Fleckerl") σε ζεστό νερό
για περίπου. Μαγειρέψτε τα ζυμαρικά σε ζεστό νερό
για περίπου 10 λεπτά (ή όσο χρόνο χρειάζονται τα
ζυμαρικά σας για να μαγειρευτούν) και στραγγίξτε τα.

● Κόψτε το μπέικον σε μικρά κομμάτια και ανακατέψτε το με το λάχανο.
● Στο τέλος, προσθέστε αλάτι και πιπέρι σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις και

σερβίρετε!
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Πρόσθετη συμβουλή: Τα ζυμαρικά με λάχανο έχουν ακόμα καλύτερη γεύση αν σερβιριστούν
με λίγη ξινή κρέμα (sour cream).

ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική κουζίνα είναι παγκοσμίως γνωστή για τις μοναδικές γεύσεις και το θρεπτικό
περιεχόμενο των πιάτων της. Δίνεται έμφαση στα φαγητά που ψήνονται στη σχάρα και όχι στα
τηγανητά, ενώ τα περισσότερα παραδοσιακά πιάτα δεν περιέχουν πολύπλοκες σάλτσες.

Οι Ελληνίδες νοικοκυρές δίνουν νοστιμιά στα φαγητά τους, χρησιμοποιώντας μπαχαρικά,
γεγονός που τα κάνει ακόμα πιο ξεχωριστά. Η ελληνική διατροφή έχει γερές βάσεις στη
μεσογειακή διατροφή, την οποία πολλοί διατροφολόγοι προωθούν, καθώς τη θεωρούν πλούσια
σε θρεπτικές αξίες. Επιπλέον, πιστεύουν ότι η μεσογειακή διατροφή είναι το κλειδί για τη
μακροζωία.

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των νησιών της και το έντονο ανάγλυφο της
ηπειρωτικής χώρας. Αυτή η μορφολογική ποικιλία δημιουργεί "κόσμους μέσα στους
κόσμους". Κοινά χαρακτηριστικά είναι οι εξαιρετικές πρώτες ύλες και τα αρώματα της
εύφορης γης: ρίγανη, θυμάρι, δάφνη, δεντρολίβανο, λεμόνι και, φυσικά, ελαιόλαδο.

Εκλεκτά κρέατα χαμηλών λιπαρών, φρέσκα ψάρια, νόστιμα οστρακοειδή και θαλασσινά,
όσπρια, φρούτα, ευεργετικά λαχανικά και παγκοσμίου φήμης τυριά, συνοδευόμενα από
λαμπερό κρασί, δημιουργούν ένα καλειδοσκόπιο γεύσεων! Ανήσυχοι και δημιουργικοί
μάγειρες, δουλεύοντας πάνω σε παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας συχνά
ευφάνταστους συνδυασμούς εκλεκτών υλικών, κερδίζουν διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις,
αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως έναν από τους ναούς της υψηλής μαγειρικής τέχνης.

Ελληνικά γεμιστά λαχανικά

Ριζότο ελληνικού τύπου! Μια νόστιμη χορτοφαγική
συνταγή με λαχανικά εποχής. Δημιουργήστε ένα πλήρες
αρωματικό ψητό πιάτο χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά που
θα χρησιμοποιούσατε για να φτιάξετε μια σαλάτα!

Για 4-6 μερίδες

Χρόνος προετοιμασίας: προετοιμασίας: 30 λεπτά
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Χρόνος μαγειρέματος: 100 λεπτά

Υλικά:

● 500 γρ. πατάτες baby
● 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
● Αλάτι
● Πιπέρι
● 3 κρεμμύδια
● 6 ντομάτες
● 3 πράσινες πιπεριές

Για το γέμισμα:

● 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
● 350 γρ.
● 400 ml νερό

● 1 κύβος ζωμού λαχανικών

● 2 σκελίδες σκόρδο
● 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας
● 1 κολοκυθάκι
● 1 καρότο
● 1 κουταλιά της σούπας κρυσταλλική

ζάχαρη
● Αλάτι
● Πιπέρι
● 1 ματσάκι μαϊντανό
● 1 ματσάκι δυόσμο
● 1/3 ματσάκι άνηθο

Εκτέλεση:

Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 ºC στον αέρα

Για τις πατάτες:

1. Τοποθετήστε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και αφήστε το να ζεσταθεί καλά.
2. Πλύνετε και τρίψτε τις πατάτες baby, αλλά αφήστε τη φλούδα τους, καθώς προσθέτει

πολύ άρωμα.
3. Κόψτε τις σε φέτες.
4. Βάλτε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο στο τηγάνι και προσθέστε τις πατάτες.
5. Αλατοπιπερώνετε και σοτάρετε για 4-5 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρώμα. Στην

πραγματικότητα δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε μέχρι το τέλος, αφού θα ψηθούν
περισσότερο στο φούρνο.

6. Τις απλώνουμε σε ένα ταψί και τις αφήνουμε στην άκρη.
Για τα λαχανικά:

7. Κόψτε την κορυφή από 3 κρεμμύδια.
8. Αφαιρέστε τα περισσότερα από τα εσωτερικά στρώματα αφήνοντας περίπου 3-4

εξωτερικά στρώματα άθικτα, δημιουργώντας ένα ανθεκτικό κέλυφος.
9. Τοποθετήστε τα στο ταψί με τις πατάτες baby.
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10. Τέλος, ψιλοκόψτε όλες τις εσωτερικές στρώσεις που αφαιρέσατε. Βάλτε τα σε ένα
μπολ και αφήστε τα στην άκρη μέχρι να τα χρειαστείτε.

11. Κόψτε την κάτω πλευρά των ντοματών με ένα κοφτερό μαχαίρι, κόβοντας περίπου
1/3 - 1 mm από την άκρη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συγκρατήσουν
περισσότερη από τη γέμιση.

12. Βγάλτε προσεκτικά τη σάρκα, φροντίζοντας να μην σκίσετε το εξωτερικό κέλυφος.
13. Βάλτε τη σάρκα σε ένα ξεχωριστό μπολ και αφήστε την στην άκρη μέχρι να τη

χρειαστείτε.
14. Τοποθετήστε τα κελύφη ντομάτας όμορφα στο ταψί με το κοτσάνι προς τα κάτω.
15. Λιώστε τη σάρκα της ντομάτας στο μπολ με τα χέρια σας και αφήστε την στην άκρη

μέχρι να τη χρειαστείτε.
16. Κόψτε τις κορυφές των πιπεριών, κόβοντας περίπου ½-1 mm κάτω από το κοτσάνι

και λίγο από το κάτω μέρος για να στέκονται καλύτερα.
17. Αφαιρέστε τυχόν σάρκα και σπόρους και τοποθετήστε τις όμορφα στο ταψί ανάμεσα

στα υπόλοιπα λαχανικά και τις πατάτες.

Για τη γέμιση:

1. Τοποθετήστε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέστε 4 κουταλιές της σούπας
ελαιόλαδο.

2. Προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι σας και σοτάρετε.
3. Κόψτε σε λεπτές φέτες το σκόρδο και προσθέστε το στο τηγάνι. Σοτάρετε.
4. Προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη. Ανακατέψτε και σοτάρετε

μέχρι τα λαχανικά να καραμελώσουν όμορφα.
5. Προσθέστε μπόλικο αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και καρυκεύματα.
6. Προσθέστε το ρύζι και σοτάρετε για 3-4 λεπτά, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρυσαφί

χρώμα.
7. Το σοτάρισμα του ρυζιού το "σφραγίζει", ώστε να μην το αφήσει να λασπώσει κατά

το μαγείρεμα.
8. Προσθέστε τον πελτέ ντομάτας και σοτάρετε.
9. Προσθέστε τα 400 ml νερό και τη σάρκα της ντομάτας που κρατήσατε. Αφήστε το να

σιγοβράσει για 5 λεπτά.
10. Ανακατέψτε και αποσύρετε από τη φωτιά. Το υπόλοιπο μαγείρεμα θα γίνει στο

φούρνο.
11. Τέλος, ψιλοκόβετε τον μαϊντανό, τον άνηθο και τα φύλλα δυόσμου και τα προσθέτετε

στην κατσαρόλα.
12. Ανακατέψτε.
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13. Περιχύστε τα λαχανικά στο τηγάνι με άφθονο ελαιόλαδο, τόσο εσωτερικά όσο και
εξωτερικά, και αλατοπιπερώστε.

Για να συναρμολογήσετε:

1. Χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι για να προσθέσετε τη γέμιση στα λαχανικά. Γεμίστε τα
¾ τους, επειδή το ρύζι θα διογκωθεί κατά το μαγείρεμα.

2. Προσθέστε τυχόν περισσευούμενη γέμιση πάνω από τις πατάτες για να προσδώσετε
ακόμα περισσότερη γεύση.

3. Προσθέστε τα 200 ml νερό στο τηγάνι και περιχύστε με ελαιόλαδο.
4. Καλύψτε με αλουμινόχαρτο και ψήστε για 60 λεπτά.
5. Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και ψήστε για άλλα 10-20 λεπτά, μέχρι να εξατμιστεί το

μεγαλύτερο μέρος του υγρού και τα γεμιστά να ψηθούν και να πάρουν χρώμα.
6. Όταν σερβίρετε προσθέστε λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μερικά φύλλα δυόσμου

και απολαύστε!

Πρόσθετη συμβουλή: Αυτή η συνταγή είναι και
για χορτοφάγους. Ωστόσο, αν κάποιος το επιθυμεί,
υπάρχει η εναλλακτική λύση της προσθήκης
μοσχαρίσιου κιμά κατά την προετοιμασία του
ρυζιού!

Σερβίρεται καλύτερα με γιαούρτι ή φέτα.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το πιο γνωστό φαγητό της Ισπανίας ανήκει στη μεσογειακή διατροφή. Τα λαχανικά, τα
δημητριακά και το ελαιόλαδο είναι κεντρικά στοιχεία αυτής της διατροφής, η οποία
περιστρέφεται γύρω από ό,τι είναι τοπικά και εποχιακά διαθέσιμο, με αποτέλεσμα πλούσια
πιάτα γεμάτα θρεπτικά συστατικά και φρέσκα, πολύχρωμα υλικά.

Λόγω των γεωγραφικών διαφορών μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας, υπάρχει μεγάλη
ποικιλία πιάτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν "τυπικά ισπανικά", ανάλογα επίσης με την
εποχή και τα διαθέσιμα υλικά. Από το Cocido Madrileño, ένα τυπικό χειμωνιάτικο πιάτο που
αποτελείται από αρακά και κρέας, μέχρι το ήδη αναφερθέν κύριο πιάτο της μεσογειακής
διατροφής: την παέγια.
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Τα χειμωνιάτικα πιάτα είναι γνωστό ότι είναι χορταστικά και περίτεχνα, ενώ τα καλοκαιρινά
πιάτα τείνουν να είναι πιο ελαφριά και αποτελούνται κυρίως από λαχανικά και δημητριακά,
προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες που περιέχουν φρούτα και λαχανικά εποχής.

Gazpacho: κρύα σούπα λαχανικών

Το Gazpacho είναι μια δροσιστική και κρύα σούπα από ανάμεικτα ωμά λαχανικά που
καταναλώνεται ευρέως στην Ισπανία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Για 4 άτομα

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά, χρόνος μαγειρέματος: 10 λεπτά.

Υλικά:

● 1 κιλό ντομάτες
● 70 γρ. αγγούρι
● 50 γρ. πράσινη πιπεριά
● 40 γρ. κρεμμύδι
● 1 σκελίδα σκόρδο
● 50 γρ. ελαιόλαδο
● 30 γρ. ξύδι λευκό κρασί
● 350ml κρύο νερό
● μία πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

1. Καθαρίστε τις ντομάτες και την πιπεριά.

2. Κόψτε τις ντομάτες στα τέσσερα και βάλτε τις στο βάζο με το ψιλοκομμένο πιπέρι.

3. Ξεφλουδίστε το αγγούρι, το κρεμμύδι και το σκόρδο και προσθέστε τα, μαζί με την
πιπεριά, στο μπλέντερ.

4. Προσθέστε το λάδι, το ξύδι, το νερό και το αλάτι στο μπλέντερ.

5. Βάλτε το μπλέντερ στη μέγιστη ισχύ.

6. Σερβίρετέ την πολύ κρύα.

Πρόσθετες συμβουλές:
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● Αν θέλετε να σερβίρετε τη gazpacho αμέσως, μπορείτε να αντικαταστήσετε μέρος του
νερού με πάγο.

● Η gazpacho μπορεί να καταναλωθεί με κουτάλι, όπως μια σούπα, αλλά και σαν χυμός τις
ιδιαίτερα ζεστές ημέρες.

● Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις κοινές ευρωπαϊκές μονάδες μέτρησης (γραμμάρια,
κιλά, λίτρα).

● Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε συνταγές που είναι εύκολο τόσο να ενσωματωθούν σε
ένα πλαίσιο μαθημάτων, όσο και να προετοιμαστούν από όλους (Σύντομος χρόνος
προετοιμασίας & χρόνος μαγειρέματος).

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από τέσσερις πολύ διαφορετικές χώρες - τη Σκωτία,
την Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Αγγλία - δεν είναι εύκολο να προσδιορίσει κανείς μία
ή δύο τυπικές παραδοσιακές συνταγές. Κάθε χώρα έχει τα δικά της εθνικά φαγητά, συνταγές
και παραδόσεις. Υπάρχουν τόσα πολλά εμβληματικά βρετανικά πιάτα για να διαλέξετε, όπως
το ψητό μοσχάρι και η πουτίγκα Γιορκσάιρ (αλμυρή και όχι γλυκιά πουτίγκα) με ψητές
πατάτες, λαχανικά και σάλτσα, που συνήθως σερβίρεται κατά το κυριακάτικο γεύμα. Ιστορικά,
αυτή ήταν συχνά η μόνη μέρα που η οικογένεια καθόταν μαζί και μοιραζόταν το γεύμα. Ένα
άλλο παραδοσιακό, αγαπημένο φαγητό είναι τα fish and chips: λευκό ψάρι, βακαλάος ή
μπακαλιάρος, καλυμμένος με ένα μείγμα από αυγά, αλεύρι και μερικές φορές μπύρα, το οποίο
τηγανίζεται και σερβίρεται με λίγο αλάτι και λίγο βυνοξυδάκι. Πολλοί λένε ότι έχει καλύτερη
γεύση όταν σερβίρεται σε χαρτί, από ένα παραδοσιακό μαγαζί σε παραθαλάσσιο θέρετρο.

Με τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι περίεργο
που πολλές παραδοσιακές συνταγές είναι παρηγορητικά, χορταστικά και ζεστά πιάτα.
Κυμαίνονται από μαγειρευτά κρέατα βραστά, σε κατσαρόλες και shepherds' pie (ένα τεράστιο,
βαθιά γεμιστό πιάτο με κρέας που συνοδεύεται από πουρέ πατάτας), μέχρι apple crumble και
πουτίγκα στον ατμό που σερβίρεται με κρέμα. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε την παράδοση
του απογευματινού τσαγιού, το οποίο εισήχθη από την αριστοκρατία, στα μέσα του 1800, κατά
την οποία σερβίρονται ντελικάτα σάντουιτς και μια ποικιλία από γλυκά κέικ. Το παντεσπάνι με
μαρμελάδα Βικτώρια πήρε το όνομά του από τη βασίλισσα Βικτώρια, η οποία έτρωγε τακτικά
ένα κομμάτι με ένα φλιτζάνι τσάι κάθε απόγευμα.

Ο Φρύνος στην Τρύπα ( Toad in the Hole)
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Είναι ένα νόστιμο πλούσιο γεύμα με λουκάνικα ψημένα σε πουτίγκα Yorkshire. Σερβίρεται με
σάλτσα κρεμμυδιού, πουρέ πατάτας, αρακά και καρότα.

Μερίδες για 4 άτομα
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 15 λεπτά: 40 λεπτά

Υλικά:

Για τον Φρύνο στην Τρύπα:
● 8 λουκάνικα καλής ποιότητας (τα

χορτοφαγικά λουκάνικα είναι μια
πιο υγιεινή επιλογή)

● 75 γρ. απλό αλεύρι
● 1 αυγό
● 75 ml γάλα χαμηλών λιπαρών
● 55 ml νερό
● Φυτικό λάδι για να λαδώσετε το

ταψί

Για τη σάλτσα:
● 1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε

ροδέλες/κύκλους
● 1 κουταλιά της σούπας απλό αλεύρι
● 400ml ζωμό λαχανικών
● 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
● Μεταλλικό ταψί 20cm x 26cm x 4cm
● Μεγάλο μπολ και σύρμα
● Μικρό τηγάνι

Εκτέλεση:

1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 220 βαθμούς.
2. Τοποθετήστε τα λουκάνικα σε ένα βαθύ μεταλλικό ταψί 20cm x 26cm x 4cm, ψήστε για 15

λεπτά, γυρίζοντάς τα στα μέσα του χρόνου ψησίματος.
3. Κοσκινίστε το αλεύρι σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέστε αλάτι και πιπέρι.
4. Προσθέστε το αυγό στο αλεύρι και χτυπήστε με ένα σύρμα (χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό μίξερ

αν έχετε).
5. Προσθέστε σιγά σιγά το γάλα και το νερό στο μείγμα αβγών και αλευριού και χτυπήστε με

το σύρμα μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα.
6. Αφαιρέστε το ταψί από το φούρνο και τοποθετήστε το σε μια πυρίμαχη επιφάνεια. Ρίξτε σιγά

σιγά το μείγμα από το κουρκούτι γύρω από τα λουκάνικα, ώστε να φτάσει μέχρι τη μέση
αυτών.

Συμβουλή: Μπορεί να χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι οι πλευρές του ταψιού είναι καλά
καλυμμένες με το καυτό φυτικό λάδι, χρησιμοποιώντας ένα μικρό πινέλο μαγειρικής για να
απλώσετε το λάδι.

7. Επιστρέψτε το ταψί με τα λουκάνικα και το μείγμα ζύμης στον καυτό φούρνο και ψήστε για
άλλα 25 λεπτά ή μέχρι το μείγμα να φουσκώσει και να πάρει ένα χρυσοκάστανο χρώμα.
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Ιδανικά θα πρέπει να είναι τραγανό εξωτερικά και ελαφρύ και αφράτο στη μέση.
Συμβουλή: ΜΗΝ ανοίγετε το φούρνο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας

ψησίματος και μη μαγειρεύετε τίποτα άλλο στο φούρνο που μπορεί να προσθέσει υγρασία
στο πιάτο.

Η σάλτσα:

1. Τηγανίστε ελαφρά τα ψιλοκομμένα δαχτυλίδια κρεμμυδιού σε λίγο φυτικό λάδι μέχρι να
ροδίσουν.

2. Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού αλεύρι για όλες τις χρήσεις στο τηγάνι.
3. Ανακατέψτε γρήγορα μέχρι να αναμειχθεί όλο το αλεύρι με τα κρεμμύδια.
4. Προσθέστε τη μουστάρδα
5. Προσθέστε λίγο-λίγο το ζωμό λαχανικών μέχρι η σάλτσα να έχει μια υφή που να ρέει.

Σερβίρετε με πουρέ πατάτας, αρακά και καρότα. (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε
λαχανικά εποχής)

Η σάλτσα πρέπει να σερβίρεται ξεχωριστά για να περιχυθεί στο γεύμα ανάλογα με το άτομο!
Εγώ προτιμώ τη σάλτσα μου πάνω στον πουρέ πατάτας, ενώ κάποιοι την προτιμούν πάνω από
την πουτίγκα Yorkshire! Κάποιοι προτιμούν να την περιχύσουν πάνω από τα λαχανικά τους!

Πρόσθετες συμβουλές:

Μπορεί να γίνει με χορτοφαγικά ή vegan λουκάνικα για μια πιο υγιεινή εκδοχή.

Το μείγμα ζύμης μπορεί να γίνει με αλεύρι χωρίς γλουτένη και υποκατάστατα αυγών και
γάλακτος για να γίνει βίγκαν.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η ρουμάνικη κουζίνα είναι ένα μείγμα επιρροών από όλους τους πολιτισμούς που έχει
συναντήσει στο πέρασμα των αιώνων, αλλά έχει και τα δικά της μοναδικά στοιχεία. Στην
Τρανσυλβανία (Δυτική Ρουμανία), ορισμένες παραδοσιακές συνταγές παρουσιάζουν
ουγγρικές, αυστριακές και σαξονικές επιρροές, ενώ στη Μολδαβία (ανατολικό τμήμα της
χώρας), μπορούμε να παρατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία που μοιάζουν με τη ρωσική και την
τουρκομογγολική κουζίνα, και στη Μουντένια και τη Δοβρουτσά μπορούμε να αναγνωρίσουμε
μια ισχυρότερη τουρκική, βουλγαρική, σερβική και ελληνική επιρροή. Όλα αυτά
αντικατοπτρίζουν μια συνεχή πολιτιστική ανταλλαγή κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η οποία
είδε ορισμένα πιάτα να υιοθετούνται, να προσαρμόζονται και να μεταμορφώνονται για να
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ταιριάζουν στον τρόπο ζωής και τους πόρους των ντόπιων. Φυσικά, σε κάθε περιοχή θα
βρούμε παραλλαγές, αγαπημένα υλικά και τεχνικές μαγειρέματος.

Μερικά δημοφιλή παραδοσιακά πιάτα θα ήταν: sarmale (ρολά από λάχανο γεμισμένα με
κρέας, ρύζι και αρωματικά - μπορούν επίσης να φτιαχτούν χρησιμοποιώντας φύλλα αμπέλου),
mămăligă (πολέντα, ένας χυλός από αραβοσιτέλαιο, που συχνά σερβίρεται ως συνοδευτικό
πιάτο), αμέτρητα διαφορετικά είδη σούπας (που ονομάζονται supă, ciorbă, borș, οι οποίες
συχνά περιλαμβάνουν ξινά συστατικά όπως ξινή κρέμα, borș - που φτιάχνεται από ζυμωμένα
πίτουρα σιταριού, ή χυμό ντομάτας). Υπάρχουν επίσης πολλά είδη μαγειρευτών φαγητών (που
ονομάζονται tocăniță, tochitură ή gulaș) και πιάτα με κρέας, στα οποία χρησιμοποιείται
κυρίως χοιρινό κρέας, αλλά και μοσχάρι, αρνί και ψάρι. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της ειδικά
προϊόντα, όπως τυρί, ζαμπόν, σαλάμι ή λουκάνικα, ψωμί και κρασιά, πολλά από τα οποία
παρασκευάζονται με πανάρχαιες μεθόδους και συνταγές. Ορισμένα από αυτά τα παραδοσιακά
πιάτα είναι αρκετά πλούσια σε θερμίδες και σήμερα μπορεί να απολαμβάνονται μόνο σε
ειδικές περιστάσεις, λόγω της μετάβασης του πληθυσμού σε έναν πιο καθιστικό τρόπο ζωής.

Μανιτάρια στιφάδο με πολέντα

Πρόκειται για ένα πολύ απλό και γρήγορο πιάτο, το οποίο μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε
είδος μανιταριών της εποχής. Ειδικά το φθινόπωρο, οι λαϊκές αγορές αφθονούν από νόστιμα
άγρια μανιτάρια, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαμπίνια ή να προσθέσετε μερικά
αποξηραμένα πορτσίνι για επιπλέον γεύση. Το Mămăligă, ή πολέντα, είναι ένα δημοφιλές και
πολύ ευέλικτο συνοδευτικό πιάτο. Είναι μια καλή πηγή αντιοξειδωτικών και είναι φυσικά
χωρίς γλουτένη.

Για 2-3 άτομα

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 25 λεπτά

Υλικά:

Για το στιφάδο μανιταριών:
● 500 γρ. μανιτάρια
● ένα μεγάλο κρεμμύδι (κίτρινο ή

κόκκινο)
● 2 σκελίδες σκόρδο
● 200 γρ. πιπεριά
● 2 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι

ή ελαιόλαδο

● 150 ml σάλτσα ντομάτας/πασάτα
● ένα ματσάκι φρέσκο μαϊντανό
● αλάτι, πιπέρι

Για mămăligă (πολέντα):
● 150 γρ. καλαμποκάλευρο
● 600 ml νερό
● ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
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● Προαιρετικά: 1-2 κουταλιές της
σούπας βούτυρο

Εκτέλεση:

Μανιτάρια:
1. Καθαρίστε και ψιλοκόψτε το κρεμμύδι και τις σκελίδες σκόρδου. Αφού αφαιρέσετε

τα κοτσάνια και τους σπόρους, κόψτε τις πιπεριές σε μεγαλύτερα κομμάτια.
2. Κόψτε τα μανιτάρια σε φέτες ή σε κομμάτια σε μέγεθος μπουκιάς.
3. Ζεσταίνετε 2 κουταλιές της σούπας λάδι σε ένα τηγάνι. Σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά

σοτάρετε τα κρεμμύδια και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν, αλατίζοντας με αλάτι
και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

4. Προσθέστε τις πιπεριές και διατηρήστε σε χαμηλή φωτιά για 5 λεπτά, ανακατεύοντας
κάθε τόσο.

5. Προσθέστε τα μανιτάρια και συνεχίστε να ανακατεύετε για λίγα λεπτά, μέχρι να
απελευθερώσουν την υγρασία τους και να μειωθεί το μέγεθός τους. Προσθέτετε τη
σάλτσα ντομάτας και σιγοβράστε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πήξει η σάλτσα (περίπου
10 λεπτά ακόμα).

6. Δοκιμάστε το πιάτο, προσθέτοντας περισσότερο αλάτι και πιπέρι αν χρειάζεται.
Συμπληρώστε με φρεσκοκομμένο μαϊντανό.

Mămăligă:

1. Βάλτε το νερό να βράσει και αλατίστε με ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
2. Χαμηλώστε τη φωτιά και ρίξτε το καλαμποκάλευρο, ανακατεύοντας συνεχώς με

σύρμα για να αποφύγετε τους σβώλους. (Λάβετε υπόψη σας την αναλογία 1:4
καλαμποκάλευρο:νερό, αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ποσότητες).

3. Σιγοβράστε μέχρι να πήξει, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας (συνήθως
περίπου 10-12 λεπτά, αλλά μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος του αλέσματος).
Συνεχίστε να χτυπάτε κάθε 3 λεπτά περίπου- χρησιμοποιήστε μια ξύλινη κουτάλα
όταν γίνεται πολύ πηχτό.

4. Δοκιμάστε για να ελέγξετε αν οι κόκκοι έχουν μαγειρευτεί και ρυθμίστε το αλάτι αν
χρειάζεται. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο βούτυρο για να το κάνετε πιο
πλούσιο.

Εκτός από mămăligă, μπορείτε επίσης να σερβίρετε το στιφάδο με ρύζι (ολικής άλεσης είναι
μια πιο υγιεινή επιλογή).
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Η παραδοσιακή λιθουανική κουζίνα μοιράζεται αρκετές ομοιότητες με τους γείτονές της στη
Βαλτική και άλλες γύρω χώρες λόγω του παρόμοιου ήπιου κλίματος και των αγρονομικών
δραστηριοτήτων. Λόγω διαφόρων ιστορικών γεγονότων και ξένων επιρροών, διαφορετικά
τρόφιμα από διαφορετικές χώρες είχαν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη λιθουανική κουζίνα.
Για παράδειγμα, έχει κάποιες ομοιότητες με την παραδοσιακή πολωνική, ουκρανική και
γερμανική κουζίνα. Παρ' όλα αυτά, οι ιδιαιτερότητες της παραδοσιακής λιθουανικής κουζίνας
επιτρέπουν να θεωρείται ξεχωριστή παράδοση.

Παρόλο που η κουζίνα της χώρας είναι μάλλον απλή, έχει διατηρήσει μια ποικιλία από
ενδιαφέροντα πιάτα. Πολλά από αυτά είναι κατάλληλα για αυτούς τους κρύους
βορειοευρωπαϊκούς χειμώνες. Τα τυπικά προϊόντα της λιθουανικής κουζίνας περιλαμβάνουν
κριθάρι, μούρα, πατάτες, σίκαλη, παντζάρια, χόρτα και μανιτάρια, τα οποία καλλιεργούνται
όλα σε τοπικό επίπεδο. Η σούπα αποτελεί επίσης αναπόσπαστο συστατικό της λιθουανικής
κουζίνας. Οι λιθουανικές σούπες φημίζονται για τις διατηρημένες μαγειρικές παραδόσεις και
τη φυσικότητά τους και θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την καλή υγεία.

Στη Λιθουανία, υπάρχουν πέντε εθνογραφικές περιοχές των οποίων τα χαρακτηριστικά
παραδοσιακά πιάτα διαφέρουν τόσο ως προς τον χαρακτήρα, όσο και ως προς τα συστατικά.
Ωστόσο, υπάρχει ένα ιδιαίτερο παραδοσιακό πιάτο που όλες οι περιοχές δεν μπορούν να
φανταστούν το καλοκαίρι τους χωρίς αυτό. Ονομάζεται "šaltibarščiai".

Šaltibarščiai (Κρύα σούπα παντζαριού)

Η Šaltibarščiai, η παραδοσιακή κρύα σούπα
παντζαριού, είναι μια αγαπημένη καλοκαιρινή
συνταγή στη Λιθουανία.

Για 6 μερίδες

Προετοιμασία: 20 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 20 λεπτά

Υλικά:

● 200 γρ. βρασμένα και κρυωμένα παντζάρια (2 μέτρια παντζάρια)
● 100 γρ. αγγούρι (2 μεγάλα φρέσκα αγγούρια)
● 6 κρεμμυδάκια ή 10 φύλλα πράσινου κρεμμυδιού
● 2 αυγά βραστά
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● 1,5 λίτρο κεφίρ
● Ένα ματσάκι φρέσκο άνηθο
● Αλάτι κατά βούληση

Εκτέλεση:

1. Κόψτε τα παντζάρια και τα αγγούρια σε λεπτές φέτες ζουλιέν.
2. Κόψτε τα αυγά σε μικρούς κύβους.
3. Ψιλοκόψτε τα κρεμμυδάκια ή τα φύλλα κρεμμυδιού σε κομμάτια 1 εκατοστού.
4. Ψιλοκόψτε τον άνηθο.
5. Αδειάστε το κεφίρ σε ένα μεγάλο μπολ ή κατσαρόλα και προσθέστε τα ψιλοκομμένα
υλικά, κρατώντας λίγο από τον άνηθο για γαρνίρισμα.
6. Δοκιμάστε και αλατίστε.
7. Μοιράστε τη σούπα σε μπολ και πασπαλίστε με τον υπόλοιπο άνηθο.

Πρόσθετη συμβουλή: Μπορείτε να αντικαταστήσετε το κεφίρ με απλό φυτικό γιαούρτι ή
γιαούρτι σόγιας και να παραλείψετε τα αυγά για να κάνετε το šaltibarščiai ένα πιάτο φιλικό
προς τους χορτοφάγους.
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