
Ας μάθουμε τί τρώμε…

Ο έλεγχος  των ετικετών, που υπάρχουν στα  τυποποιημένα τρόφιμα,  
παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο ως οικογενειακή ιστορία, που δι-

αδραματίζεται και γράφεται στο νησί του Ιπποκράτη, στην Κω.

Εκεί, παππούς, γιαγιά και εγγόνια συζητούν για την σωστή διατροφή 
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περισσότερα προσθέτουν οι βιομηχανίες κατά την επεξεργασία τυπο-
ποίησης ή παρασκευής των τροφίμων.

Το βιβλίο απευθύνεται από παιδιά σε παιδιά που μαθαίνουν να ελέγ-
χουν τι τρώνε, να  μαγειρεύουν με τις παραδοσιακές συνταγές και να 
προστατεύουν το Περιβάλλον και τους ντόπιους σπόρους, γιατί:

«Είμαστε ό,τι τρώμε» 
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«Έτσι ζωγράφισα τον εαυτό μου, λίγο πριν γίνω Άγγελος…», Πέτρος.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ έχει ως θέμα τον έλεγχο των ετικετών των τυποποιημένων 
τροφίμων, που κατά χιλιάδες κατακλύζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετς και 

καταναλώνονται καθημερινά.
 Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να μάθουν τα παιδιά να διατρέφονται υγιεινά 
και να αποφεύγουν τις τυποποιημένες τροφές, το έτοιμο φαγητό και τα αναψυκτι-
κά, στα οποία οι βιομηχανίες τροφίμων προσθέτουν όλο και περισσότερες χημικές 
ουσίες, συντηρητικά, χρωστικά, ενισχυτικά γεύσης, γλυκαντικές ύλες κ.ά. Αυτές οι 
χημικές ουσίες, τα τεχνητά «Πρόσθετα», μαζί με τα φυτοφάρμακα στα φρούτα και 
στα λαχανικά, σύμφωνα με τις έρευνες, ευθύνονται για πολλές σοβαρές ασθένειες 
της εποχής μας. 
 Για να είναι ευχάριστο και βιωματικό το βιβλίο, ο έλεγχος των ετικετών των 
τροφίμων παρουσιάζεται ως οικογενειακή υπόθεση, που διαδραματίζεται καλοκαίρι 
σε ένα νησί. Εκεί, παππούς, γιαγιά και εγγόνια συζητούν για την σωστή διατροφή, 
μαγειρεύουν, τρώνε όλοι μαζί, χορεύουν και γλεντούν. Όλα αυτά τα καταγράφουν, 
ως οικογενειακή ιστορία, μέσα σ’ αυτό βιβλίο για την Υγιεινή Διατροφή, που περι-
λαμβάνει και Συνταγές Μαγειρικής.

Το βιβλίο απευθύνεται:
●● σε μαθητές των τελευταίων Τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων Τάξε-

ων του Γυμνασίου, που θα ήθελαν να μάθουν από συνομηλίκους τους την 
Υγιεινή Διατροφή.

●● σε γονείς που ενδιαφέρονται να μάθουν στα παιδιά τους, πώς να ελέγχουν 
τι τρώνε, να περιορίσουν την υπερκατανάλωση των επεξεργασμένων τρο-
φίμων και να τα μάθουν να μαγειρεύουν.

●● σε εκπαιδευτικούς που αναζητούν πρωτότυπες προσεγγίσεις για τη διδα-
σκαλία της γλώσσας, συνδυάζοντάς τες με την απόκτηση γνώσεων για 
την Υγιεινή Διατροφή.
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Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια που καλύπτουν έντεκα ενότητες- συνα-
ντήσεις. Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει την απόφαση των παιδιών να ασχοληθούν 
με την διατροφή. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις επτά πρώτες συναντήσεις 
των παιδιών, που αναφέρονται στον έλεγχο των ετικετών. Το τρίτο κεφάλαιο περι-
λαμβάνει τις συναντήσεις που αναφέρονται στο Σπιτικό φαγητό, στην Παχυσαρκία 
και στα Βιολογικά και Μεταλλαγμένα προϊόντα. Το τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει 
την αποχαιρετιστήρια συνάντηση, που είναι αφιερωμένη στην διατήρηση των ντό-
πιων παραδοσιακών σπόρων και ειδών.
 Το βιβλίο περιγράφει κάθε συνάντηση που γίνεται στο σπίτι του παππού και της 
γιαγιάς. Εκεί αναπτύσσεται ένας ζωηρός και πλούσιος διάλογος με ερωτήσεις και 
απαντήσεις των παιδιών και αρκετές παρεμβάσεις εκ μέρους των μεγάλων. 
 Δίνεται έμφαση στις γνώσεις των παιδιών, τις πληροφορίες που αυτά συγκέντρω-
σαν και την ωριμότητά τους κατά τις συζητήσεις.
 Αυτός ο τρόπος συγγραφής των συναντήσεων επιτρέπει την δραματοποίησή 
τους, αν αυτή κριθεί αναγκαία για την εμπέδωση του περιεχομένου τους.
 Εύχομαι η ανάγνωση αυτού του βιβλίου να οδηγήσει μικρούς και μεγάλους σε 
πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και να προστατέψει την υγεία του σύγχρονου κα-
ταναλωτή από τον βομβαρδισμό των χημικών ουσιών.

Βασιλική Η. Δεμάγκου
Συντ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Π. Φάληρο, Μάιος 2018



Τα πρόσωπα του έργου
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Δίνοντας Υποσχέσεις…
       

Σχεδιάζοντας Συναντήσεις…

Ο Πέτρος, δέκα ετών, και η αδελφή του η Μαρίνα, δώδεκα ετών, που μένουν στην 
Αθήνα, το φετινό καλοκαίρι θα πάνε διακοπές στην Κω, στο νησί όπου ζουν μόνιμα ο 
παππούς και η γιαγιά τους. 

Οι γονείς τους, λόγω της εργασίας τους, δεν μπορούν να είναι μαζί τους στις δια-
κοπές και ανησυχούν αν τα παιδιά θα διατρέφονται υγιεινά. Γι’ αυτό πριν τα αποχαι-
ρετήσουν στο καράβι, που είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά, τα συμβου-
λεύουν να αποφεύγουν τις τυποποιημένες τροφές και τις λιχουδιές, και να ακούνε τον 
παππού και την γιαγιά. 
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Τα παιδιά, μαζί με τα φιλιά του αποχωρισμού, τους έδωσαν και την υπόσχεση ότι 
θα προσέχουν την διατροφή τους και θα ελέγχουν κάθε τι που αγοράζουν. 

Μετά από ταξίδι μερικών ωρών τα παιδιά έφθασαν στην Κω, όπου τα υποδέχθη-
καν, με ανοιχτές αγκαλιές, ο παππούς και η γιαγιά.

Ήσυχα και χωρίς προβλήματα περνούσαν οι πρώτες ημέρες των διακοπών μέχρι 
που ο Πέτρος άρχισε να επιμένει, όταν πήγαιναν για ψώνια, να αγοράζει τυποποιημέ-
νες λιχουδιές και παγωτά.

Η επιμονή αυτή του Πέτρου να τρώει λιχουδιές και παγωτά έγινε αφορμή να γίνει 
οικογενειακό συμβούλιο και να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα της διατροφής. Σ’ 
αυτό το οικογενειακό συμβούλιο συμμετείχαν και πολλά εξαδέλφια τους, ο Ηλίας, ο 
Νικόλας, ο Παναγιώτης, ο Γιώργος, η Κική και η Μαριάννα με κάποιες φίλες της. 
Βρίσκονταν όλοι για διακοπές στο νησί. 

Το οικογενειακό συμβούλιο αποφάσισε να κάνουν συχνές συναντήσεις όλα τα εξα-
δέλφια και να ασχοληθούν με τον έλεγχο των ετικετών των συσκευασμένων τροφίμων 
και τα συστατικά που περιέχουν.

Η Μαρίνα ήταν πολύ χαρούμενη που θα ασχολούνταν τόσο σοβαρά με την δι-
ατροφή, γιατί ήταν ευκαιρία να παρουσιάσει όλες τις πληροφορίες, για τον έλεγχο 
των ετικετών των τροφίμων, που τους έδωσε η δασκάλα τους στο πρόγραμμα «Αγωγή 
Υγείας», στην ΣΤ΄ τάξη.

Ήταν αρχές Ιουλίου, όταν έγινε η πρώτη συγκέντρωση. Δέκα περίπου παιδιά μα-
ζεύτηκαν στην αυλή του παππού, όπου υπάρχει μια γέρικη μουριά με παχύ ίσκιο. Η 
Μαρίνα ανέλαβε να ενημερώσει τα παιδιά και να συντονίζει την συζήτηση, η οποία 
άρχισε σύντομα. Φάνηκε να ενδιαφέρονται όλοι για την διατροφή τους. Τα παιδιά 
είπαν τους προβληματισμούς τους και η Μαρίνα τους κατέγραψε.

Συζήτησαν για όλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος 
εξ αιτίας της διατροφής του. Ιδιαίτερα συζήτησαν το θέμα των τυποποιημένων τροφί-
μων και των έτοιμων φαγητών. Βέβαια, αυτή η συζήτηση τα οδήγησε να ασχοληθούν 
πρώτα με το ρόλο της σωστής διατροφής στην υγεία του ανθρώπου και στην συνέχεια 
να ασχοληθούν περισσότερο με τα τυποποιημένα τρόφιμα και τις λιχουδιές, που προ-
τιμούν τα παιδιά.

Όπως ήταν επόμενο η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ετικέτες συσκευασίας, στα 
συστατικά και στην θρεπτική αξία των τροφίμων, στα πρόσθετα, στα χρωστικά, στα 
συντηρητικά, στην ζάχαρη, στα λιπαρά, στην παχυσαρκία, στο αλάτι, στα βιολογικά, 
στα μεταλλαγμένα προϊόντα, στο πρόχειρο φαγητό κ.ά.

Ο παππούς, ο κύριος Ηλίας, ακούγοντας τα εγγόνια του, πρότεινε να αφιερώσουν 
μια συνάντηση στην προστασία και διάσωση των ντόπιων σπόρων και ειδών. 

ΗΛΙΑΣ: Προτείνω να προετοιμαζόμαστε για κάθε συνάντηση και νομίζω ότι επι-
βάλλεται να κάνουμε έναν προγραμματισμό και να βάλουμε κάποια σειρά στα 



ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ… ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  19

θέματα που θα μας απασχολήσουν, γιατί εμείς έτσι κάνουμε στην τάξη μου, στην 
Γ΄ Γυμνασίου που πάω. Χρειάζεται προγραμματισμός.

ΠΕΤΡΟΣ:  Τι είναι όλα αυτά! Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνουν οι λέξεις: 
θρεπτικά συστατικά, χρωστικά, συντηρητικά, μεταλλαγμένα κ.ά. Μη με ζα-
λίζετε!

ΚΙΚΗ: Δίκιο έχεις, Πέτρο, αν δεν γνωρίζουμε την σημασία των λέξεων, δηλαδή 
την γλώσσα μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις πληροφορίες που γράφουν 
οι ετικέτες των τροφίμων. Για να μάθουμε να ελέγχουμε τις ετικέτες στις συ-
σκευασίες των τροφίμων, προτείνω στις συναντήσεις μας να βάλουμε και γλωσ-
σικές ασκήσεις, με τις λέξεις που αναγράφονται στις συσκευασίες.

ΠΑΙΔΙΑ:  Τι λες, Κική! Tρελάθηκες; Μάθημα «Γλώσσας» θα κάνουμε καλοκαιριά-
τικα!

ΚΙΚΗ: Όχι! Όχι! Δεν θα είναι καθόλου δύσκολες οι γλωσσικές ασκήσεις που θα 
ετοιμάσω. Σας παρακαλώ πολύ, μην μου χαλάσετε τα σχέδια, γιατί φιλοδοξώ να 
γίνω φιλόλογος, όταν μεγαλώσω. 

ΠΑΙΔΙΑ: Εντάξει, Κική, θα δεχθούμε τα παρακάλια σου και δεν θα σου χαλάσου-
με το χατίρι. 

ΜΑΡΙΝΑ: Σημειώνω την πρόταση της Κικής και προτείνω να αφιερώνουμε δέκα 
λεπτά σε κάθε συνάντηση σε γλωσσικές ασκήσεις με λέξεις, που έχουν σχέση με 
τις τροφές.

ΗΛΙΑΣ: Εγώ προτείνω να κάνουμε και έρευνα, επειδή θέλω να γίνω χημικός.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Ω! Τι είναι αυτά! Εγώ θέλω να κάνω διακοπές και όχι να κουράζο-

μαι. 
ΗΛΙΑΣ: Όχι, όχι, καθόλου δεν θα κουραστείς, Μαριάννα, εγώ με τον συμμαθητή 

μου τον Γιώργο, που θέλει να γίνει Φυσικός, θα αναλάβουμε την έρευνα.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Εγώ μπορώ να αναλάβω ότι έχει σχέση με διασκέδαση και τέχνη, γι-

ατί μόνο αυτά μου αρέσουν. Μπορώ να κάνω ζωγραφιές, συλλογές, να παίζω θέ-
ατρο και να σας ξεκουράζω σε κάθε συνάντηση.

ΜΑΡΙΝΑ: Καταπληκτική ιδέα, μπράβο, Μαριάννα!
ΝΙΚΟΛΑΣ: Θέλω να αναλάβω το δημοσιογραφικό κομμάτι και να συλλέγω οδηγί-

ες, πληροφορίες κ.ά. που θα αναφέρονται στην διατροφή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Επειδή πηγαίνω Ε΄ Τάξη Δημοτικού και σχεδιάζω να γίνω ιστορι-

κός προτείνω να ασχοληθώ με την διατροφή των ανθρώπων στα παλαιότερα 
χρόνια. 

ΠΕΤΡΟΣ: Εγώ θα είμαι ο γευσιγνώστης, και θα τα δοκιμάζω όλα.
ΓΙΩΡΓΟΣ: Νομίζω ότι, το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε τι πρέπει να τρώμε για 
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να είμαστε υγιείς. Πρώτα να μάθουμε το είδος των τροφών που χρειάζεται ο ορ-
γανισμός μας για να λειτουργεί σωστά, και στη συνέχεια να μάθουμε να ελέγ-
χουμε την ποιότητα των τροφών. 

ΜΑΡΙΝΑ: Δίκιο έχεις, Γιώργο, γι’ αυτό προτείνω να βάλουμε μια σειρά στα θέμα-
τά μας, ώστε να προετοιμαζόμαστε, όπως είπε και ο Ηλίας.

ΗΛΙΑΣ: Είναι απαραίτητο να ορίσουμε ποια απογεύματα θα συναντιόμαστε. Προ-
τείνω να συναντιόμαστε τρία απογεύματα την εβδομάδα.

ΜΑΡΙΝΑ: Συμφωνείτε όλοι σας;
ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, ναι!

Μετά από συζήτηση αρκετής ώρας, και την πρόταση του παππού, κατέληξαν στα πα-
ρακάτω θέματα για τις συναντήσεις τους:

	 ☉●1η Συνάντηση  
  Θέμα: Η σωστή διατροφή. 

	 ☉●2η Συνάντηση  
  Θέμα: Τυποποιημένα τρόφιμα και Διατροφικά στοιχεία.

	 ☉●3η Συνάντηση  
  Θέμα: Τυποποιημένα τρόφιμα – Χημικά πρόσθετα.

	 ☉●4η Συνάντηση  
  Θέμα: Τυποποιημένα τρόφιμα – Χρωστικά πρόσθετα.

	 ☉●5η Συνάντηση  
  Θέμα: Τυποποιημένα τρόφιμα – Ζάχαρη – Γλυκαντικές ύλες. 

	 ☉●6η Συνάντηση  
  Θέμα: Τυποποιημένα τρόφιμα – Λίπη και έλαια.

	 ☉●7η Συνάντηση  
  Θέμα: Τυποποιημένα τρόφιμα – Αλάτι.

	 ☉●8η Συνάντηση  
  Θέμα: Διατροφή – Σπιτικό φαγητό – Έτοιμο φαγητό σε πακέτο.

	 ☉●9η Συνάντηση  
  Θέμα: Διατροφή και Παχυσαρκία.

	 ☉●10η Συνάντηση  
  Θέμα: Διατροφή με Βιολογικά – Κίνδυνοι από τα Μεταλλαγμένα.

	 ☉●11η Συνάντηση  
  Θέμα:  Προτάσεις και δράσεις για υγιεινή διατροφή και προστασία των 

παραδοσιακών σπόρων και ειδών.
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Η πρώτη συγκέντρωση έκλεισε με κεράσματα από την γιαγιά, 
την κυρία Κούλα, και τον παππού, τον κύριο Ηλία. 

Τους προσέφεραν καλοπλυμένα κεράσια και από ένα ποτήρι 
με τη βυσσινάδα της γιαγιάς. Ο παππούς έκρυβε με δυσκολία 
την περηφάνια του για την ωριμότητα των εγγονών του, ενώ 
η γιαγιά υποσχέθηκε ότι θα τους φτιάχνει φαγητά και σπιτικές 
λιχουδιές.

Η συνάντηση και το φίλεμα τελείωσαν. Τα παιδιά, εκτός από 
τον Πέτρο και τη Μαρίνα που έμεναν στο σπίτι του παππού, 
έφυγαν αφού φίλησαν και ευχαρίστησαν τον παππού και την 
γιαγιά.

ΠΑΙΔΙΑ: Σας ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα!
ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑ: Στο καλό, καλό βράδυ, και θα 

σας βοηθήσουμε σε ό,τι μας χρειαστείτε! 





ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Η Μαρίνα, ξεκινώντας την πρώτη συνάντηση, ευχαρίστησε τα παιδιά για την συμμε-
τοχή τους και πρότεινε, αν θέλουν, να ακολουθούν πάντα την ίδια σειρά, όταν παρου-
σιάζουν τις εργασίες τους.
 Τα παιδιά δέχθηκαν και μετά από συζήτηση αποφασίστηκε η σειρά να είναι η ακό-
λουθη:
Πρώτη η Μαρίνα, θα είναι η συντονίστρια και θα παρουσιάζει το θέμα με όσες πλη-

ροφορίες έχει από το σχολικό πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας».
Δεύτερος ο Νικόλας, θα παρουσιάζει δημοσιεύματα και πληροφορίες, σχετικές με το 

θέμα, που έχει συγκεντρώσει μαζί με τον παππού τον Ηλία.
Τρίτη η Κική, θα ετοιμάζει, με τη βοήθεια της θείας της Βάσως που είναι δασκάλα, τις 

γλωσσικές ασκήσεις που έχουν σχέση με τις λέξεις που αναγράφονται στις ετικέτες 
συσκευασίας των τροφίμων.

Τέταρτοι ο Ηλίας με τον Γιώργο, θα παρουσιάζουν έρευνα ή ό,τι άλλο μπορούν, με την 
βοήθεια του θείου του Σωτήρη, που είναι διατροφολόγος.

Πέμπτος ο Παναγιώτης, θα ασχολείται με λαογραφία, παροιμίες κ.ά., κι αυτός με 
βοηθό του τον παππού τον Ηλία.

Έκτος ο Πέτρος, θα προβληματίζει με τις ερωτήσεις του και ως γευσιγνώστης θα δο-
κιμάζει και θα εγκρίνει το κάθε τρόφιμο.

Έβδομη η Μαριάννα, θα κλείνει την συνεδρίαση με κάτι ευχάριστο: μουσική, χορό, 
ζωγραφιές κ.ά. Η Μαριάννα ζήτησε να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις και μερι-
κές φίλες της. Θα έρχονται όποτε μπορούν: η Ντίνα, η Χριστίνα, η Φραγκίσκη, η 
Ελένη και η Σοφία.

Τέλος η γιαγιά, η κυρία Κούλα, και ο παππούς, ο κύριος Ηλίας, θα βοηθούν, θα συμ-
βουλεύουν, θα προσφέρουν στα παιδιά φρούτα εποχής και θα κλείνουν τις συνεδριά-
σεις με σπιτικό φαγητό ή άλλα καλούδια. 

 Θέμα:

Η σωστή διατροφή 

  σ
υ

ν
ά

ν τη σ η

1 η
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ΜΑΡΙΝΑ: Στην πρώτη συνάντησή μας, προτείνω να συζητήσουμε για την σωστή 
διατροφή χωρίς σειρά. Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι! Ναι!
ΠΕΤΡΟΣ: Μαρίνα, τι σημαίνει σωστή διατροφή;
ΜΑΡΙΝΑ:  Σωστή διατροφή είναι τα τρόφιμα που πρέπει να τρώμε, κάθε μέρα, 

ώστε να είμαστε γεροί και δυνατοί. Όλα τα τρόφιμα δεν είναι ίδια. Τα τρόφιμα 
έχουν διαφορετικό σχήμα, γεύση, χρώμα και θρεπτικές ουσίες.  
Οι θρεπτικές ουσίες –τα στοιχεία– που περιέχουν τα τρόφιμα καθορίζουν τη 
θρεπτική ή αλλιώς διατροφική τους αξία. 

ΠΕΤΡΟΣ: Και τι μας ενδιαφέρει η θρεπτική αξία των τροφίμων;
ΜΑΡΙΝΑ: Μας ενδιαφέρει πολύ η θρεπτική αξία των τροφίμων, γιατί λέγοντας ότι 

τα τρόφιμα έχουν μεγάλη θρεπτική αξία εννοούμε ότι περιέχουν τα στοιχεία που 
χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να τραφεί σωστά. Ο οργανισμός μας, από τα 
τρόφιμα που τρώμε, απορροφάει και αφομοιώνει τα θρεπτικά στοιχεία που χρει-
άζεται.

ΚΙΚΗ: Ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να τραφεί σω-
στά;

ΜΑΡΙΝΑ:  Τα βασικά διατροφικά στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός μας χωρί-
ζονται σε 5 ομάδες:
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●● Πρωτεΐνες
●● Υδατάνθρακες
●●  Λίπη

●●  Βιταμίνες
●●  Άλατα. 

 Για να είμαστε γεροί και δυνατοί ο οργανισμός μας πρέπει να παίρνει, καθημερι-
νά, τροφές που να περιέχουν όλα αυτά τα διατροφικά στοιχεία και στην ανάλογη 
ποσότητα, που χρειάζεται. Τότε λέμε ότι η διατροφή μας είναι σωστή και υγιεινή. 

ΝΙΚΟΛΑΣ: Ποιες είναι οι τροφές που περιέχουν όλα αυτά τα θρεπτικά στοιχεία;
ΜΑΡΙΝΑ: Νικόλα, θα μιλήσουμε για κάθε ομάδα χωριστά για να μάθουμε ποιες 

τροφές τα περιέχουν. Αρχίζουμε με τις πρωτεΐνες που χωρίζονται σε δύο είδη: 
ζωικές και φυτικές.

ΠΕΤΡΟΣ: Τι σημαίνει ζωικές και φυτικές πρωτεΐνες; 
ΗΛΙΑΣ: Ζωικές λέγονται οι πρωτεΐνες που περιέχονται σε τροφές που παίρνουμε 

από τα ζώα, ενώ φυτικές πρωτεΐνες είναι αυτές που περιέχονται σε τροφές που 
παίρνουμε από τα φυτά. Τρόφιμα που είναι πλούσια σε ζωικές πρωτεΐνες εί-
ναι:
●● όλα τα κρεατικά, κυρίως 

 το κόκκινο κρέας
●●  τα αυγά

●●  το γάλα
●●  τα γαλακτοκομικά γενικότερα
●●  και τα ψάρια. 

 Τρόφιμα που είναι πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες είναι:
●● τα όσπρια
●● οι ξηροί καρποί

●● τα  φυτικά έλαια  
 (κυρίως το ελαιόλαδο)

●● και αρκετά λαχανικά.

ΠΕΤΡΟΣ:  Και τι κάνουν στον οργανισμός μας οι πρωτεΐνες; 
ΗΛΙΑΣ: Οι πρωτεΐνες θρέφουν τον οργανισμό μας, αναπτύσσουν το σώμα μας και 

τα όργανά του, συντηρούν τους ιστούς και μας κάνουν να έχουμε μυϊκή δύναμη. 
Οι πρωτεΐνες περιέχουν ενέργεια. Το 10%-15% της ενέργειας που έχει ανάγκη ο 
οργανισμός πρέπει να την παίρνουμε από πρωτεΐνες.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το γάλα και τα προϊόντα του, το τυρί και το γιαούρτι, με τις πρωτεΐνες 
που περιέχουν, θρέφουν τον οργανισμό μας αλλά μας δίνουν και ασβέστιο. Τα 
παιδιά πρέπει να πίνουμε πλήρες γάλα, γιατί στο λίπος του περιέχονται οι πολύ-
τιμες βιταμίνες Α και D. Το ασβέστιο και οι δυο αυτές βιταμίνες είναι απαραίτη-
τες για την ανάπτυξη των οστών. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, οι πρωτεΐνες και το ασβέστιο είναι τα πρώτα θρεπτικά 
στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός μας, γι’ αυτό και η φύση δίνει το γάλα στα 
θηλαστικά, ως πρώτη τροφή, να θηλάσουν τα μωρά τους. Το ασβέστιο βοηθάει 
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να κάνουμε γερό σκελετό, βοηθάει στην συστολή και διαστολή των αγγείων και 
των μυών, στην μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων και στην έκκριση των 
αδένων. Η έλλειψη ασβεστίου προκαλεί οστεοπόρωση, αρτηριακή πίεση και άλ-
λες ασθένειες.

ΗΛΙΑΣ: Τα κρέατα περιέχουν πολλές πρωτεΐνες αλλά οι διατροφολόγοι συστήνουν 
να μην τρώμε κόκκινο κρέας περισσότερο από μια φορά την εβδομάδα. Συνι-
στούν να τρώμε κοτόπουλο και άπαχα κρέατα. Αντίθετα, τα ψάρια έχουν πολλές 
πρωτεΐνες και μπορούμε να τα τρώμε όσες φορές την εβδομάδα θέλουμε, γιατί 
τα ω-3 λιπαρά που περιέχουν προστατεύουν την καρδιά και τα αγγεία.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Έχω ακούσει ότι τα ψάρια ωφελούν πολύ την υγεία μας, ενώ τα άλλα 
θαλασσινά, όστρακα και γαρίδες, πρέπει να τα αποφεύγουμε γιατί προκαλούν 
συχνά αλλεργίες στα παιδιά και ανεβάζουν την χοληστερίνη. 

ΚΙΚΗ: Η μάνα μου φροντίζει να τρώμε 2-3 βιολογικά αυγά την εβδομάδα, γιατί εί-
ναι πλήρης τροφή για τον οργανισμό μας. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Η μάνα μου μαγειρεύει μια φορά την εβδομάδα όσπρια, γιατί οι φυ-
τικές πρωτεΐνες που περιέχουν είναι πιο υγιεινές από τις ζωικές πρωτεΐνες. Εκτός 
από τις φυτικές πρωτεΐνες, μας λέει ότι, τα όσπρια περιέχουν πολλή βιταμίνη Β 
και ψευδάργυρο που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό μας. Στο σπίτι μας μα-
γειρεύουμε μόνο με ελαιόλαδο, γιατί είναι πλούσιο σε φυτικές πρωτεΐνες και 
αντιοξειδωτικά που προστατεύουν την υγεία μας. 



Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  29

ΜΑΡΙΝΑ: Τώρα, Νικόλα, θα έμαθες ποιες είναι σωστές τροφές για να παίρνουμε 
τις πρωτεΐνες που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Προτείνω να προχωρήσουμε 
στη δεύτερη ομάδα των διατροφικών στοιχείων που είναι οι υδατάνθρακες. Υδα-
τάνθρακες περιέχονται:
●● στο ψωμί
●●  στα ζυμαρικά

●●  στο ρύζι και 
●● στις πατάτες

Οι υδατάνθρακες χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό ως κύρια πηγή ενέργειας 
και διευκολύνουν την λειτουργία του πεπτικού συστήματος, δηλαδή την χώνεψη 
των τροφών. 

ΠΕΤΡΟΣ: Εγώ, που τρώω πολύ ψωμί, παίρνω τους υδατάνθρακες που χρειάζεται ο 
οργανισμός μου;

ΜΑΡΙΝΑ: Ναι, Πέτρο, αλλά πρέπει το ψωμί που τρως να είναι ολικής άλεσης, για-
τί ο φλοιός των σιτηρών είναι πλούσιος σε ίνες, οι οποίες βοηθούν στην καλή 
λειτουργία του εντέρου.

ΗΛΙΑΣ: Πέτρο, υδατάνθρακες παίρνουμε όχι μόνο από το ψωμί, τα ζυμαρικά, και 
όσα γλυκά έχουν άλευρα, αλλά και από τις πατάτες και το ρύζι. Καλό είναι να 
τρώμε ελάχιστο ή καθόλου ψωμί όταν το γεύμα μας π.χ. περιλαμβάνει μακαρό-
νια, πατάτες ή ρύζι.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ο πατέρας μου για να διατρεφόμαστε υγιεινά αγοράζει συχνά ξη-
ρούς καρπούς και εγώ τρελαίνομαι να τους τρώω. Μας λέει ότι οι ξηροί καρποί 
περιέχουν φυτικά έλαια και πρωτεΐνες που δυναμώνουν και προστατεύουν τον 
οργανισμό μας.

ΗΛΙΑΣ: Έχω διαβάσει, ότι πρέπει καθημερινά να τρώμε λίγους ξηρούς καρπούς 
αλλά ακατέργαστους, γιατί αυτοί που πωλούνται επεξεργασμένοι έχουν συντη-
ρητικά, πολύ αλάτι και χημικές ουσίες.

ΜΑΡΙΝΑ: Τα φυτικά έλαια που περιέχουν οι ξηροί καρποί, όλα τα έλαια που βγαί-
νουν από φυτά, το ελαιόλαδο αλλά και το βούτυρο ανήκουν στην 3η ομάδα λίπη-
λιπαρά.

 ΓΙΩΡΓΟΣ: Λίπη-λιπαρά-ζωικά ή φυτικά παίρνουμε από πολλές τροφές. Το ¼ των 
λιπαρών που καταναλώνουμε τα παίρνουμε από τα γαλακτοκομικά προϊόντα και 
ιδιαίτερα από το βούτυρο και το γάλα.

ΜΑΡΙΝΑ: Θα ασχοληθούμε με τα λιπαρά και το ελαιόλαδο σε άλλη συνάντηση, 
γι’ αυτό προτείνω να μιλήσουμε για τις βιταμίνες. Οι βιταμίνες αποτελούν την 
τέταρτη ομάδα των διατροφικών στοιχείων, που χρειάζεται ο οργανισμός μας. 
Οι βιταμίνες, μαζί με την άλλη ομάδα, τα άλατα και τα ιχνοστοιχεία, είναι απα-
ραίτητες σε πολύ μικρές ποσότητες, επειδή αυξάνουν την άμυνα του οργανισμού 
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στις αρρώστιες, και βοηθάνε να γίνονται οι αναγκαίες χημικές διεργασίες, για να 
λειτουργεί ο οργανισμός μας.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσεις που είναι απαραίτη-
τες για την υγεία και τον μεταβολισμό. Οι βιταμίνες δεν δίνουν θερμίδες (ενέρ-
γεια) στο σώμα. Οι βιταμίνες Α, D, E, K οι λεγόμενες λιποδιαλυτές βιταμίνες*1 
αποθηκεύονται στο σώμα και τις χρησιμοποιεί όταν τις χρειαστεί. Αντίθετα οι 
υδατοδιαλυτές βιταμίνες* C και B, πρέπει να παρέχονται με το διαιτολόγιό 
μας σε καθημερινή βάση. Με εξαίρεση τις βιταμίνες D και K οι βιταμίνες δεν 
παράγονται στο σώμα και πρέπει να τις πάρουμε από την διατροφή. Σε αντίθεση 
με τα ανόργανα στοιχεία οι βιταμίνες καταστρέφονται πιο εύκολα. Οι ανάγκες 
του οργανισμού μας σε βιταμίνες είναι πολύ μικρές και η υπερβολική πρόσληψη 
βιταμινών μπορεί να είναι βλαπτική, κυρίως, όταν παρασκευάζονται στο εργα-
στήριο (συμπληρώματα). Η καλύτερη λύση είναι να προσλαμβάνουμε τις βιτα-
μίνες, που χρειάζεται ο οργανισμός μας, από τις τροφές και όχι από συμπληρώ-
ματα. Παίρνουμε βιταμίνες σε χάπια μόνο όταν τις συστήσει ο γιατρός μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τα άλατα και τα ιχνοστοιχεία είναι χημικά στοιχεία και αποτελούν την 
πέμπτη ομάδα των διατροφικών στοιχείων. 

 Τα άλατα διακρίνονται σε:
1. Μακροστοιχεία που είναι απαραίτητα σε σχετικά σημαντικές ποσότητες: 

(ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, φώσφορος, κάλιο, νάτριο, χλώριο, θείο).
2. Ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα σε ελάχιστες ποσότητες -ίχνη: (το χρώ-

μιο, το μαγγάνιο, το σελήνιο, το φθόριο, ο χαλκός, το πυρίτιο, το βολφρά-
μιο).

Τα μακροστοιχεία και τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται στις τροφές και παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην υγεία μας. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Δηλαδή, θα τρώμε και πετρώματα για να παίρνουμε άλατα και ιχνοστοι-
χεία; 

ΗΛΙΑΣ: Όχι, Πέτρο, γιατί οι βιταμίνες, τα άλατα και τα ιχνοστοιχεία περιέχονται 
σε πολλά τρόφιμα. Το γάλα, το κρέας, τα όσπρια, τα αυγά, τα ψάρια, αλλά και τα 
έλαια, εκτός από πρωτεΐνες περιέχουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Τις περισσό-
τερες όμως βιταμίνες και τα περισσότερα ιχνοστοιχεία τα περιέχουν τα φρέσκα 
φρούτα και τα λαχανικά. Τα ιχνοστοιχεία απορροφώνται από το χώμα με τις ρί-
ζες των φυτών. Τα ζώα τρώνε τα φυτά και έτσι στους ιστούς των ζώων, τους 
οποίους εμείς καταναλώνουμε, έχουν ενσωματωθεί τα ιχνοστοιχεία που χρειάζε-
ται ο οργανισμός μας. Ορισμένα ιχνοστοιχεία- μέταλλα- εμποδίζουν την απορ-

1. Η σημασία κάθε λέξης που έχει αστεράκι (*) δίνεται στο «Γλωσσάρι», στο τέλος του βιβλίου. 
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ρόφηση άλλων μετάλλων, γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αποφεύγου-
με να παίρνουμε συμπληρώματα ιχνοστοιχείων και βιταμινών. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι διατροφολόγοι, συστήνουν για να παίρνουμε σίδηρο να τρώμε μια 
φορά την εβδομάδα φακές ή σπανάκι και να βάζουμε σέλινο στα περισσότερα 
λαδερά φαγητά. Πρέπει, καθημερινά, να τρώμε 3-5 μερίδες φρέσκων φρούτων ή 
λαχανικών. Να τρώμε πολλά καρότα (να προτιμούμε τα βιολογικά) και να ρί-
χνουμε φρέσκο λεμόνι στα φαγητά, επειδή περιέχει βιταμίνη C. Η πρόσληψη 
βιταμίνης C βοηθάει τον οργανισμό μας να απορροφήσει τον σίδηρο. Ένας φυ-
σικός χυμός από φρέσκο πορτοκάλι, κάθε μέρα, περιέχει την βιταμίνη C που 
χρειάζεται ο οργανισμό μας και ενισχύει το αμυντικό μας σύστημα.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, όλα τα άλατα και τα ιχνοστοιχεία είναι απαραίτητα σε 
μικρές ποσότητες στον οργανισμό μας και η έλλειψη κάποιων εξ αυτών δημι-
ουργεί προβλήματα. Η έλλειψη σιδήρου δημιουργεί αναιμία και εξάντληση του 
οργανισμού. Όσοι άνθρωποι παθαίνουν συχνά αιμορραγίες ή πάσχουν από κά-
ποια αιματολογική πάθηση (σιδηροπενική αναιμία), οι έγκυες κ.ά. θα πρέπει να 
συμβουλεύονται τον γιατρό τους. Πρέπει να γεμίζουν τις αποθήκες σιδήρου του 
σώματός τους με τροφές πλούσιες σε σίδηρο ή ακόμη με πρόσληψη σιδήρου. Η 
υπερβολική πρόσληψη σιδήρου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας, γιατί ο 
επιπλέον σίδηρος δεν απεκκρίνεται εύκολα από τον οργανισμό μας. Χρειάζεται 
αυστηρή παρακολούθηση γιατρού η πρόσληψη σιδήρου.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Η μάνα μου φροντίζει να τρώμε καθημερινά πολλά φρούτα και ωμά 
λαχανικά, γιατί περιέχουν πολλές βιταμίνες, άλατα και ιχνοστοιχεία. Τρώμε 
ποικιλία φρούτων γιατί καθένα, ανάλογα με το χρώμα του, περιέχει διαφο-
ρετικές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

ΚΙΚΗ: Εγώ στύβω μόνη μου, κάθε πρωί, δυο φρέσκα πορτοκάλια και πίνω αμέσως 
την πορτοκαλάδα, γιατί η βιταμίνη C καταστρέφεται στο φως και στον αέρα. 
Μερικά πρωινά, ο πατέρας μου φτιάχνει χυμό για όλους μας στον αποχυμωτή, 
από καρότα, μήλα, μπανάνα, πορτοκάλια, ακτινίδια και άλλα φρούτα, ανάλογα 
με την εποχή. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, όσα φρέσκα φρούτα και αν φάτε και όση βιταμίνη C και 
αν καταναλώσετε δεν θα σας δημιουργήσουν προβλήματα υγείας. Ο οργανισμός 
μας χρησιμοποιεί την ποσότητα της βιταμίνης C που χρειάζεται, και την υπόλοι-
πη ποσότητα την αποβάλλει με τα ούρα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Αν δεν φάμε φρούτα αλλά πάρουμε χάπια, βιταμίνες έτοιμες ή συ-
μπληρώματα διατροφής, δεν τρέφεται σωστά ο οργανισμός μας;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Χριστίνα μου, πριν λίγο το είπαμε, οι ποσότητες των βιταμινών και 
των ιχνοστοιχείων, που χρειάζεται ο οργανισμός μας, είναι πολύ μικρές και αν 
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με χάπια πάρουμε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να δημιουργήσουμε σοβαρά 
προβλήματα στην υγεία μας. 

  Όταν τρώμε σωστά και παίρνουμε, κάθε μέρα, 3-5 μερίδες από φρέσκα λαχανι-
κά και φρούτα ο οργανισμός μας παίρνει φυσικές βιταμίνες και δεν χρειάζεται 
περισσότερες.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Παππού, έχω διαβάσει ότι αν πάρουμε σε μεγάλες ποσότητες βιταμίνες 
σε χάπια ή συμπληρώματα διατροφής αντί να ωφελήσουν, βλάπτουν πολύ τον 
οργανισμό μας.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Ναι, παιδί μου, αυτό θέλω να καταλάβετε. Οι βλάβες που μπορεί να 
προκαλέσουν στην υγεία μας οι βιταμίνες σε χάπια και τα συμπληρώματα 
διατροφής είναι μη αναστρέψιμες. Δεν πρέπει να παίρνουμε κανένα συμπλή-
ρωμα διατροφής ή χάπια βιταμινών, αν δεν τα έχει συστήσει ο γιατρός μας. Αν 
καταναλώνουμε ποικιλία φρέσκων τροφίμων, ακόμη και χωρίς περιορισμό, ο 
οργανισμός μας θα απορροφήσει ό,τι χρειάζεται. Δυστυχώς μεγάλες εταιρείες 
συμπληρωμάτων διατροφής, για να αυξήσουν τα κέρδη τους, βομβαρδίζουν 
τους καταναλωτές με διαφημίσεις συμπληρωμάτων διατροφής, σε χάπια ή σε 
εμπλουτισμένα τρόφιμα.

ΠΕΤΡΟΣ: Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά, τα θρεπτικά συστατικά, τα συμπληρώμα-
τα, τις βιταμίνες, τα άλατα και τα ιχνοστοιχεία, που χρειάζεται ο οργανισμός μας 
και δεν ξέρω τι να τρώω και πόσο να τρώω.

ΜΑΡΙΝΑ: Πέτρο, ο καθένας μας πρέπει να παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται ο 
βασικός μεταβολισμός του, με τροφές από όλες τις ομάδες των θρεπτικών στοι-
χείων. Πρέπει, καθημερινά, να τρώμε τροφές που περιέχουν πρωτεΐνες, υδατάν-
θρακες, λιπαρά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
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ΠΕΤΡΟΣ: Τι σημαίνει βασικός μεταβολισμός;
ΜΑΡΙΝΑ: Μεταβολισμός είναι όλες οι φυσικές και χημικές διαδικασίες που γίνο-

νται σε έναν οργανισμό για να μεγαλώσει, να αναπαραχθεί και να διατηρηθεί 
στη ζωή, παίρνοντας το απαιτούμενο ποσό ενέργειας από τις διάφορες τροφές. 

ΠΕΤΡΟΣ: Τώρα τα έκανες πιο δύσκολα;
ΗΛΙΑΣ: Μην ανησυχείς, Πέτρο, εγώ θα σου εξηγήσω. Ο οργανισμός μας μοιάζει 

με ένα χημικό εργαστήριο που παίρνει τις τροφές που του δίνουμε, και ανάλογα 
με τις ανάγκες του τις χρησιμοποιεί, για να τραφεί και να λειτουργήσει. Κάθε 
οργανισμός είναι διαφορετικός και έχει τις δικές του ανάγκες, που εξαρτώνται 
από πολλούς παράγοντες, δηλαδή έχει τον δικό του μεταβολισμό.  

 Ο βασικός μεταβολισμός εξαρτάται από:
●● Το μέγεθος σώματος
●● Τη σύσταση σώματος
●● Την ηλικία 
●● Το φύλο

●● Τις κλιματολογικές συνθήκες
●● Τις ορμόνες 
●● Την ψυχολογική κατάσταση
●● Τα φάρμακα, κ.λπ.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ηλία, προτείνω να αφήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τον με-
ταβολισμό μας για άλλη συνάντηση, και τώρα να εξηγήσω πώς χρησιμοποιού-
νται από τον οργανισμό μας οι τροφές.

ΗΛΙΑΣ: Ναι, Γιώργο, λέγε μας.
ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι τροφές, που τρώμε, περικλείουν στα συστατικά τους χημική ενέρ-

γεια και όταν μπαίνουν στο εργαστήριο του σώματός μας, χωνεύονται.   
Με την χώνεψη, πέψη την λένε επιστημονικά, η χημική ενέργεια μετατρέπε-
ται σε θερμική ενέργεια ή κινητική ενέργεια. Έτσι από τις τροφές ο οργανι-
σμός θρέφεται, δηλαδή εξασφαλίζει την θερμότητα και την ενέργεια, που είναι 
απαραίτητες για την ζωή και την κίνηση. Οι τροφές είναι για τον οργανισμό ό,τι 
και η καύσιμη ύλη για τις μηχανές. 

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, το σώμα μας χρειάζεται ενέργεια για να ζήσει, όπως το αυτοκί-
νητο χρειάζεται βενζίνη και λάδια για να κινηθεί;

ΜΑΡΙΝΑ: Ακριβώς, Πέτρο, αλλά το σώμα μας χρειάζεται, κάθε μέρα, ανάλογα με 
τις ανάγκες του όχι μόνο δυο ειδών καύσιμα, που θέλει ένα αυτοκίνητο, αλλά 
περισσότερα από 40 θρεπτικά συστατικά, σε σωστή αναλογία και ποσότητα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τα θρεπτικά συστατικά, που χρειάζεται ο οργανισμός μας, χωρίζονται 
σε δυο διαφορετικές κατηγορίες.

 ✓   Πρώτη Κατηγορία (υδατάνθρακες – πρωτεΐνες – λίπη) = τα λεγόμενα μα-
κροθρεπτικά* συστατικά, δίνουν στον οργανισμό μας την ενέργεια που 
χρειάζεται. 



34 ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ ΤΡΩΜΕ…



Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  35

 ✓  Δεύτερη Κατηγορία (βιταμίνες – μέταλλα – νερό) = δεν δίνουν ενέργεια 
αλλά είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία και την ανάπτυξή του οργανι-
σμού μας. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Από ποιες τροφές θα πάρω τα σαράντα τόσα θρεπτικά συστατικά, 
που χρειάζεται κάθε μέρα ο οργανισμός μου;

ΜΑΡΙΝΑ: Μαριάννα, κάθε τροφή περιέχει όχι ένα αλλά περισσότερα συστατικά, 
σε διάφορες αναλογίες. Αν έχουμε κάθε μέρα ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο 
παίρνουμε όχι σαράντα αλλά πολύ περισσότερα θρεπτικά στοιχεία.

ΠΕΤΡΟΣ: Τι σημαίνει ισορροπημένο διαιτολόγιο;
ΜΑΡΙΝΑ :  Ισορροπημένο διαιτολόγιο έχουμε όταν κάθε μέρα καταναλώνουμε 

ποικιλία τροφών από όλες τις ομάδες τροφίμων: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 
έλαια, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, σε ποσότητες που να εξασφαλίζουν στον ορ-
γανισμό μας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, για την ομαλή ανάπτυξή του. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι διατροφολόγοι, για να είναι υγιεινή η διατροφή μας, συστήνουν η 
συνολική ποσότητα της απαιτούμενης ενέργειας που παίρνουμε, κάθε μέρα, να 
είναι στα ποσοστά:
●●  Το 25- 30%, από τα λίπη-λιπαρά, δηλαδή τα λιπαρά δεν πρέπει να ξε-

περνούν το (1/4) του συνόλου των θερμίδων.
●●  Το 50-55% από τους υδατάνθρακες, δηλαδή τις περισσότερες θερμίδες 

που χρειάζεται ο οργανισμός μας.
●●  Το 10-15%, από τις πρωτεΐνες.

ΗΛΙΑΣ: Δηλαδή, το ισορροπημένο διαιτολόγιο είναι αυτό που περιέχει ποικιλία 
τροφών, στην απαραίτητη για τον οργανισμό μας ποσότητα, και κανονικά γεύ-
ματα.

Ισορροπημένο διαιτολόγιο = Ποικιλία + Επάρκεια + Ισορροπία 

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Για να έχουμε ισορροπημένο διαιτολόγιο δεν πρέπει να παραλείπου-
με κανένα γεύμα, κυρίως το πρωινό. Οι διατροφολόγοι συστήνουν ποικιλία 
στο φαγητό, όχι αναρχία στα γεύματα και όχι στα συνεχή τσιμπολογήματα. Δεν 
είναι υγιεινό να τρώμε το ίδιο φαγητό, κάθε μέρα, ακόμη και αν μας αρέσει. Με-
τά από ένα καλό πρωινό, μέχρι το επόμενο κυρίως γεύμα, πρέπει να τρώμε μι-
κρά γεύματα, ώστε να μην είναι άδειο το στομάχι μας για πολλές ώρες. Μπορού-
με για παράδειγμα να φάμε για δεκατιανό ένα φρούτο, ένα κουλούρι με τυρί, ένα 
γιαούρτι με μέλι ή να πιούμε έναν φρέσκο φυσικό χυμό.

ΠΕΤΡΟΣ: Το νερό ανήκει στα θρεπτικά συστατικά;
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ΗΛΙΑΣ: Το νερό, Πέτρο, δεν δίνει ενέργεια αλλά είναι απαραίτητο στοιχείο για να 
λειτουργήσει ο οργανισμός μας. Χωρίς νερό δεν ζούμε. Πρέπει να πίνουμε 6-8 
ποτήρια νερό την ημέρα, για να είμαστε υγιείς. Κάθε τι που τρώμε περιέχει και 
νερό. Το γάλα, το ψωμί, τα φρούτα, το φαγητό, τα λαχανικά, οι χυμοί κ.λπ. όλα 
περιέχουν και νερό.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το περισσότερο βάρος του σώματός μας είναι νερό. Το νερό βοηθάει 
στην βιοσύνθεση των διαφόρων χημικών ουσιών, διασπά τις πρωτεΐνες, διευκο-
λύνει την πέψη, μειώνει τις τριβές μεταξύ των οργάνων και διατηρεί σταθερή 
την θερμοκρασία του σώματος. Το νερό διευκολύνει την λειτουργία του εντέρου 
και καθαρίζει τον οργανισμό μας από τις τοξίνες*. 

ΗΛΙΑΣ: Χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε 3 ημέρες! Το νερό, εκτός των 
άλλων, βοηθά και στην αισθητική του σώματός μας αφού εμποδίζει την αφυδά-
τωση, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εμφάνισή μας.

 Το νερό είναι πολύ σημαντικό για όσους αθλούνται και κανείς δεν μπορεί να έχει 
καλές αθλητικές επιδόσεις αν δεν πίνει αρκετή ποσότητα νερού. Κατά τις προ-
πονήσεις παρουσιάζονται, συχνά, προβλήματα λόγω αφυδάτωσης, όπως οι κρά-
μπες, το στέγνωμα του στόματος και των χειλιών και γενικότερα οι μειωμένες 
αθλητικές επιδόσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις σχολικές ή πνευματικές επιδό-
σεις, δηλαδή αν δεν πίνουμε νερό ο εγκέφαλός μας δεν λειτουργεί σωστά. Γι’ 
αυτό ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, οι μα-
θητές στα διαλείμματα, αλλά και όταν γράφουν εξετάσεις, είναι απαραίτητο να 
έχουν μαζί τους νερό και να πίνουν.

ΚΙΚΗ: Εγώ, πίνω αρκετό νερό κάθε μέρα, αλλά θέλω να ρωτήσω πώς μετράμε την 
ποσότητα της ενέργειας που παίρνουμε από τις τροφές. 

ΜΑΡΙΝΑ: Την ενέργεια, που δίνουν οι τροφές, οι διατροφολόγοι την μετρούν με 
τις θερμίδες* και καθορίζεται από το είδος των τροφών και την ποσότητα που 
τρώμε. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε ότι:

 

1 γραμμάριο πρωτεΐνης δίνει  4 θερμίδες
1 γραμμάριο υδατάνθρακες δίνει 4 θερμίδες
1 γραμμάριο λιπαρών δίνει  9 θερμίδες

ΚΙΚΗ: Πώς υπολογίζουμε τις θερμίδες από τα φαγητά που τρώμε; 
ΜΑΡΙΝΑ: Θα ασχοληθούμε με τις θερμίδες σε επόμενη συνάντηση. Στα φαγητά οι 

θερμίδες μετριούνται με την μερίδα. Τι είδος μερίδας τρώμε: παιδική μερίδα, 
ολόκληρη μερίδα, διπλή μερίδα, κανονική μερίδα, μισή μερίδα κ.λπ. Οι ειδι-
κοί έχουν μετρήσει σε θερμίδες την ενέργεια που περιέχει μια κανονική μερίδα 
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π.χ. η φασολάδα δίνει περίπου 300 θερμίδες, το σπανακόρυζο 315 θερμίδες κ.λπ. 
Έτσι μπορούμε, αν θέλουμε, να υπολογίσουμε, στο περίπου, τις θερμίδες που 
παίρνουμε καθημερινά. Υπάρχει βέβαια και ο θερμιδομετρητής.

ΗΛΙΑΣ: Δεν είναι εύκολο να πούμε ότι μια μερίδα φασολάδας έχει 300 ή 340 θερ-
μίδες, γιατί οι θερμίδες της μερίδας της φασολάδας εξαρτώνται από την ποσότη-
τα του ελαιόλαδου, που έχουμε βάλει στο μαγείρεμα και από τον καρπό που 
σερβίρουμε σε κάθε πιάτο. Στο σπανακόρυζο αυξάνονται οι θερμίδες όταν έχει 
περισσότερο ρύζι.

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, θα πρέπει κάθε μέρα να μετράω τι είδους θρεπτικά στοιχεία και 
πόσες θερμίδες έχουν οι τροφές που τρώω; 

ΜΑΡΙΝΑ: Ναι, Πέτρο, γιατί το ανθρώπινο σώμα κάνει πολύπλοκες διεργασίες και 
λειτουργίες και αν δεν διατρέφεται σωστά δεν λειτουργεί και σωστά.

ΠΕΤΡΟΣ: Α! Αυτό θα είναι μαρτύριο για μένα, αν πρέπει να έχω ζυγαριά και να 
ζυγίζω τόσο φασολάδα, τόσο ψωμί, τόσο γάλα, τόσα φρούτα, τόσο σοκολάτα 
κ.ά. δεν θα προλαβαίνω να παίξω και να χαρώ; Θα ασχολούμαι μόνο με τις θερ-
μίδες και το φαγητό.

ΗΛΙΑΣ: Μην είσαι υπερβολικός, Πέτρο, δεν μετράμε με ζυγαριά τις τροφές παρά 
μόνο στα μωρά και πολύ σπάνια στους ηλικιωμένους, όταν έχουν σοβαρά προ-
βλήματα υγείας. Κάθε παιδί πρέπει να τρώει την παιδική μερίδα φαγητού, που 
για παιδιά 5-8 ετών είναι η μισή μερίδα των ενηλίκων. 

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Το μέγεθος της μερίδας του φαγητού, εξαρτάται από την ηλικία, το βά-
ρος και τις δραστηριότητες του παιδιού, αρκεί να περιέχει ισορροπημένα όλες τις 
ομάδες των τροφίμων. Οι παιδικές μερίδες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγε-
θος της χούφτας των παιδιών, όταν πρόκειται για λαχανικά, φρούτα ή ρύζι, 
και το μέγεθος της παιδικής παλάμης όταν πρόκειται για μπιφτέκι ή κρέας.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μετράμε τις θερμίδες; 
ΜΑΡΙΝΑ: Δεν είπα αυτό, Μαριάννα, γιατί είναι καλό να υπολογίζουμε τις θερμί-

δες που έχουν τα φαγητά που τρώμε, κυρίως όμως να διαβάζουμε και να με-
τράμε τις θερμίδες που παίρνουμε από τις τυποποιημένες λιχουδιές και τα 
έτοιμα σε πακέτο φαγητά. Σημαντικό είναι, να ελέγχουμε εκτός από τις θερ-
μίδες των τροφών και την θρεπτική τους αξία, το είδος δηλαδή των τροφών 
που τρώμε. Πολλές φορές παίρνουμε πολλές θερμίδες, που δεν είναι «θετικές», 
χωρίς να το καταλαβαίνουμε, όχι από μια μερίδα φαγητού αλλά από τα διάφορα 
τυποποιημένα τρόφιμα, που «τσιμπολογάμε» ενδιάμεσα στα γεύματα. Οι τυπο-
ποιημένες λιχουδιές δίνουν ενέργεια αλλά έχουν ελάχιστη θρεπτική αξία.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, δεν είναι ανάγκη να βασανίζεστε για το πόσο και τι θα 
φάτε, αν ακολουθείτε τον παραδοσιακό τρόπο διατροφής της πατρίδας μας, που 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. Αποφεύγω να τρώω έτοιμα, πρόχειρα φαγητά, γιατί έχουν πολύ αλάτι, ζά-

χαρη και λίπη, και με παχαίνουν χωρίς να με δυναμώνουν.
2. Το πρωί, πριν φύγω για το σχολείο, πίνω όλο το γάλα μου και τρώω ένα 

φρούτο.
3. Φτιάχνω το κολατσιό μου στο σπίτι και το παίρνω μαζί μου στο σχολείο.
4. Δε μασουλάω όλη την ώρα. Τρώω μόνο όταν πεινάω το σωστό φαγητό.
5. Φροντίζω να τρώω κάθε μέρα φρούτα και σαλάτες εποχής.
6. Κάθε μέρα τρώω δημητριακά, όπως ψωμί ή ρύζι.
7. Μια φορά την εβδομάδα τρώω οπωσδήποτε όσπρια.
8. Δυο φορές την εβδομάδα τρώω κοτόπουλο, κρέας ή μπιφτέκι.
9. Τις υπόλοιπες μέρες τρώω ψάρι ή μαγειρεμένα λαχανικά.

10. Οι μερίδες μου είναι μικρές και μετρημένες. Σπάνια τρώω γλυκά ή παγω-
τά.



Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  39

είναι η Μεσογειακή Διατροφή. Το φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε, 
αλλά είναι απόλαυση και θωρακίζει την υγεία μας. Αποφεύγετε τα επεξεργασμέ-
να τρόφιμα και τα έτοιμα σε πακέτο φαγητά.  
Να συμβουλεύεστε την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής σε όλη σας την 
ζωή για να είστε γεροί και δυνατοί.  
Σας δίνω την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής και έναν πρακτικό οδηγό 
σωστής διατροφής για να με θυμάστε. Να θυμάστε ότι η βάση της Μεσογειακής 
Διατροφής είναι το ελαιόλαδο.

Τα παιδιά πήραν ένα χαρτάκι από τον παππού με την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατρο-
φής, τον ευχαρίστησαν και στο πίσω μέρος διάβασαν τον οδηγό της σωστής διατροφής.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Έχω διαβάσει ότι πολλές αρρώστιες που έχουν εμφανιστεί στα παιδιά, 
στις μέρες μας, οφείλονται στις τροφές που τρώνε. 

ΜΑΡΙΝΑ: Νικόλα, αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε αυτές τις συγκεντρώσεις, τού-
το το καλοκαίρι, για να μάθουμε να ελέγχουμε τι τρώμε και να προστατεύσουμε 
την υγεία μας.  
Προτείνω, όμως, να κλείσουμε εδώ την πρώτη συνεδρίαση, γιατί πέρασε η ώρα, 
και στην επόμενη συνάντηση να συνεχίσουμε. Μέχρι τότε απαντήστε και στον 
πίνακα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ που σας δίνω. Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, πάμε να φύγουμε τώρα!
ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, μείνετε δυο λεπτά να δοκιμάσετε τα βερίκοκα και τα κερά-

σια που έχω πλύνει. Να φάτε όσα φρούτα θέλετε και μην μετράτε αριθμό και 
θερμίδες. Τα φρούτα είναι τα «γλυκά» με τις λίγες θερμίδες και τις πολλές βιτα-
μίνες.

Τρώγοντας φρούτα έφυγαν τα παιδιά.

ΠΑΙΔΙΑ: Καληνύχτα! Ευχαριστούμε πολύ, γιαγιά, είναι πολύ νόστιμα. Αύριο την 
ίδια ώρα ραντεβού όλοι εδωωωωωώ!

ΓΙΑΓΙΑ-ΠΑΠΠΟΥΣ: Καληνύχτα! Και αύριο σας περιμένουμε με το καλοοοοό!
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Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι σε αυτήν την συνάντηση θα ασχοληθούν με τα διατρο-
φικά στοιχεία των τυποποιημένων τροφίμων.

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΊΝΑ:  Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε, όταν αγοράζουμε τυποποι-
ημένα τρόφιμα, είναι να ελέγχουμε αν αναγράφονται στις ετικέτες συσκευασίας 
τους όλες οι πληροφορίες που προβλέπει ο Νόμος. 

ΚΊΚΉ:  Ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες;
ΜΑΡΙΝΑ: Ο Νόμος προβλέπει ότι οι ετικέτες συσκευασίας στα τρόφιμα πρέπει 

υποχρεωτικά να αναγράφουν τα εξής:

1. Το όνομα του προϊόντος
2. Τον πίνακα- κατάλογο- όλων των συστατικών και την ποσότητα ορι-

σμένων συστατικών 
3. Το βάρος ή την καθαρή ποσότητα του προϊόντος
4. Χρονολογία ανάλωσης – Ημερομηνία λήξης
5. Την ημερομηνία παρασκευής ή συσκευασίας του προϊόντος
6. Το όνομα και την διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή
7. Τον τόπο παραγωγής ή προέλευσης
8. Τις οδηγίες χρήσης και διατήρησης
9. Αλλεργιογόνες ουσίες

10. Τον κωδικό αριθμό της παρτίδας
11. Αλκοολικός τίτλος (ποτά με περιεκτ. σε οινόπνευμα >1,2% κ.ο.)

 Θέμα:

Τυποποιημένα τρόφιμα 
και 

Διατροφικά στοιχεία
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ΠΕΤΡΟΣ:  Εγώ έκανα έλεγχο στις ετικέτες, που έχουν στις συσκευασίες τους οι λι-
χουδιές που αγόρασα, και βρήκα ότι γράφουν σχεδόν όλες αυτές τις πληροφορίες. 

ΜΑΡΙΝΑ:  Είσαι σίγουρος, Πέτρο; Γιατί πρέπει να διαβάζουμε, προσεχτικά, όλες 
τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες συσκευασίας των τροφίμων. 
Είναι όλες σημαντικές, αλλά το πρώτο κριτήριο επιλογής, για να αγοράσουμε 
ένα τρόφιμο, θα πρέπει να είναι τα συστατικά του και η θρεπτική αξία τους. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Νομίζω ότι, δεύτερο κριτήριο επιλογής των τυποποιημένων τροφίμων 
θα πρέπει να είναι η ίδια η συσκευασία τους, δηλαδή η ποιότητα του χαρτιού, 
του πλαστικού ή του μετάλλου που χρησιμοποιούνται ως υλικά συσκευασίας. Αν 
μια συσκευασία είναι σχισμένη ή χαλασμένη δεν θα πρέπει να αγοράζουμε το 
προϊόν. Έχω διαβάσει ότι, υπάρχει ένας αόρατος εχθρός που μπαίνει στο πιάτο 
μας, όχι με το περιεχόμενο του τροφίμου, αλλά μεταναστεύει από τα πλαστικά 
περιτυλίγματα ή τα δοχεία της συσκευασίας και της κονσέρβας στο τρόφιμο. Εί-
ναι η χημική ουσία Δισφαινόλη Α*, η οποία χρησιμοποιείται σε πλήθος πλα-
στικών προϊόντων καθημερινής χρήσης και συσκευασίας, ακόμη και σε μπι-
μπερό. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ειδικοί, εκφράζουν την ανησυχία τους για 
τις επιδράσεις αυτής της χημικής ουσίας στην υγεία μας.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Εγώ νομίζω ότι, καθοριστικό κριτήριο επιλογής στις αγορές μας θα 
πρέπει να είναι και η τιμή του προϊόντος, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε μεγάλη οι-
κονομική κρίση. Θα πρέπει να κάνουμε έρευνα αγοράς, γιατί υπάρχει διαφορετι-
κή τιμή στο ίδιο προϊόν, πολλές φορές, από κατάστημα σε κατάστημα.

Ο παππούς, που παρακολουθεί και χαίρεται τα παιδιά, αποφασίζει να πάρει μέρος 
στην συζήτηση κάνοντας τις δικές του παρεμβάσεις.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, επειδή η πατρίδα μας περνάει μεγάλη οικονομική κρίση 
είναι χρέος μας να την βοηθήσουμε και να προτιμούμε τα Ελληνικά προϊόντα. 
Στην ετικέτα συσκευασίας τους αναγράφεται ότι είναι Ελληνικό προϊόν ή 
υπάρχει η Ελληνική σημαία. Να αποφεύγετε τα εισαγόμενα προϊόντα, γιατί 
πληρώνουμε συνάλλαγμα για να τα εισάγουμε. Αγοράζοντας Eλληνικά προϊόντα 
βοηθάμε την Ελληνική οικονομία, τους Έλληνες παραγωγούς και κατασκευα-
στές. Ακόμη και λίγο ακριβότερα να είναι τα Ελληνικά προϊόντα από τα εισαγό-
μενα πρέπει να τα προτιμάμε, για το καλό της γεωργίας μας, της κτηνοτροφίας 
μας και της ιχθυοτροφίας μας.

ΚΙΚΗ:  Παππού, οι γονείς μου πάντοτε ελέγχουν τον τόπο παραγωγής και συσκευα-
σίας των τροφίμων και αγοράζουν μόνο Eλληνικά προϊόντα.

ΗΛΙΑΣ: Εγώ θεωρώ πρώτο κριτήριο για την αγορά των τυποποιημένων τροφίμων 
την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης, ιδίως όταν πρόκειται 
για ευαίσθητες τροφές. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Συμφωνώ μαζί σου, Ηλία, και πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνουν οι 
φράσεις: π.χ. «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από την 5-3-2017» ή «Ανάλω-
ση μέχρι τον 5ο 2017» ή «Ημερομηνία λήξης- Lot: 7-9-2018».

ΠΕΤΡΟΣ: Και εγώ συμφωνώ με όλα όσα λέτε αλλά ανυπομονώ να μου πείτε, ποιο 
είναι το ωφέλιμο και ποιο το βλαβερό που περιέχουν οι λιχουδιές που αγόρασα.

ΜΑΡΙΝΑ: Αμέσως, Πέτρο, όλα θα τα ελέγξουμε σιγά-σιγά. Πρώτα να διαβάσουμε 
την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, και μετά θα ασχοληθούμε με τον πίνακα 
των συστατικών. Εκεί θα βρούμε τα διατροφικά στοιχεία, την διατροφική αξία 
και τις θερμίδες που περιέχουν. Ο Νικόλας έχει συγκεντρώσει ετικέτες συσκευα-
σίας κι άλλων τροφίμων, γι’ αυτό θα του δώσουμε τον λόγο.

2ος
 
Ο Νικόλας

ΝΙΚΟΛΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ, να διαβάσετε με προσοχή ο καθένας σας από μια 
ετικέτα συσκευασίας που είναι στο τραπέζι. Είναι οι ετικέτες που μας έδωσε ο 
Πέτρος και άλλες από πατατάκια, γαριδάκια, κρουασάν, μπισκότα, σοκολάτες, 
καραμέλες, τσίχλες, παγωτά. Να διαβάσετε προσεχτικά μόνο τον πίνακα των 
συστατικών και των διατροφικών στοιχείων. Στις επόμενες συναντήσεις θα 
μελετήσουμε τις άλλες πληροφορίες.
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ΠΕΤΡΟΣ: Α! Ακούστε με! Η ετικέτα από τα γαριδάκια, που έχω στα χέρια μου, 
γράφει:
✓   Συστατικά:   

Αλεύρι από καλαμπόκι, καλαμποκέλαιο, γεύση τυριού και άλλα υλικά.
✓   Διατροφικά στοιχεία, ανά/100 g:  

Ενέργεια 2180Kj ή 520 kcal/100  
Πρωτεΐνες 6g  
Υδατάνθρακες 59g  
Λιπαρά 29g  
Φυτικές ίνες 1,2g  
Νάτριο 0,94g.

ΚΙΚΗ: Εγώ διαβάζω την ετικέτα από τα πατάκια, που γράφει:
 ✓ Συστατικά:

πατάτες, φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο), καρύκευμα ρίγανης (5,5%), εκχύλισμα 
ρίγανης, αφυδατωμένα λαχανικά, τριμμένη ρίγανη, εκχυλίσματα μυρωδικών 
(σέλινο), λακτόζη (από γάλα), αλάτι, ενισχυτές γεύσης (γλουταμινικό μονο-
νάτριο, ριβονουκλεοτίδια), χυμός λεμονιού σε σκόνη, μαλτοδεξτρίνη από 
καλαμπόκι, χυμός λεμόνι, μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ από μελάσα σακχαρό-
τευτλου), ζάχαρη.

✓  Διατροφική Δήλωση, ανά /100g:   
- Ενέργεια: 2224 Kj  
- Λιπαρά: 31g, εκ των οποίων κορεσμένα τα 13,1g   
- Υδατάνθρακες: 51,7g.  
- Εδώδιμες ίνες: 6g  
- Πρωτεΐνες 7,1g   
- Αλάτι 2,1g

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Η ετικέτα συσκευασίας σε αυτά τα μπισκότα γράφει:
✓  Συστατικά:   

αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φυτικά έλαια, γάλα άπαχο σε σκόνη και άλλα υλικά. 
✓  Διατροφικά στοιχεία ανά/100 g:  

- Ενέργεια 4432 Kj   
- Πρωτεΐνες 9,0g  
- Υδατάνθρακες 75,5g   
- Λιπαρά 11,5g.

Η παιδική συντροφιά συνεχίζει να διαβάζει ετικέτες και όλοι συμμετέχουν με ενδιαφέ-
ρον στην συζήτηση. Κάποιο παιδί διαβάζει τις παράξενες γι’ αυτόν φράσεις «διαθρε-
πτική επισήμανση», «διατροφική δήλωση», οπότε γίνεται ανάλυση γλωσσική από την 
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Κική, για να κατανοηθεί από όλους και όλες. Ωστόσο ο Νικόλας παίρνει τον λόγο και 
ανάβει και πάλι η συζήτηση. 

ΝΙΚΟΛΑΣ: Ελάτε να συγκρίνουμε την ποσότητα της ενέργειας με την ποσότητα 
των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπαρών που αναγράφονται σ’ αυτές 
τις συσκευασίες. 

ΜΑΡΙΝΑ: Ναι! Εγώ τα σημείωσα και σας τα παρουσιάζω. Προσέξτε: 

Ενέργεια Πρωτεΐνες Υδατάνθρακες Λιπαρά
Γαριδάκια 2180 Kj 6,0 g 59,0 g 29,0 g
Πατατάκια 2224 Kj 7,1 g 51,7 g 31,0 g
Μπισκότα 4432 Kj 9,0 g 75,5 g 11,5 g

ΓΙΩΡΓΟΣ: Όπως βλέπετε τα γαριδάκια, τα πατατάκια και τα μπισκότα περιέχουν 
πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας, δηλαδή πολλές θερμίδες, αρκετά λιπαρά, 
αλλά μικρή ποσότητα στα θρεπτικά συστατικά πρωτεΐνες και υδατάνθρα-
κες. 

ΗΛΙΑΣ:  Αυτό ξέρετε τι σημαίνει; Σημαίνει ότι αν φάμε αντί για φαγητό γαριδάκια, 
πατατάκια, μπισκότα ή άλλες λιχουδιές, παίρνουμε ενέργεια και δεν πεινάνε, αλ-
λά δεν έχουμε τραφεί υγιεινά. Δεν έχουμε πάρει τα απαραίτητα θρεπτικά στοι-
χεία που χρειάζεται ο οργανισμός μας.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Α! Παιδιά μου, το πιο σοβαρό πρόβλημα με όλες τις τυποποιημένες 
λιχουδιές είναι κυρίως η ποιότητα των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και 
των λιπαρών που περιέχουν. Η ποιότητα αυτών των θρεπτικών στοιχείων επη-
ρεάζεται από την επεξεργασία που κάνουν οι βιομηχανίες κατά την τυποποίησή 
τους.

 Για παράδειγμα, οι πατάτες, το άμυλο, όταν ψηθούν σε λάδια με υψηλές 
θερμοκρασίες αποκτούν πολλές τοξίνες*.

 Να αποφεύγετε τέτοιες τυποποιημένες λιχουδιές, γιατί περιέχουν όχι μόνο πολ-
λές θερμίδες αλλά και πολύ λίπος και πολλά ραφιναρισμένα σάκχαρα. Είναι τρο-
φές που περιέχουν λίγη πρωτεΐνη και δεν περιέχουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

ΠΕΤΡΟΣ: Παππού, τι σημαίνει το 100gr, που υπάρχει στις ετικέτες, πάνω από κά-
θε στήλη που αναγράφονται οι διατροφικές πληροφορίες.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Εγώ θα σου εξηγήσω, Πέτρο, γιατί οι ετικέτες δεν μας δίνουν στοιχεία 
για το συνολικό βάρος του περιεχομένου της συσκευασίας, αλλά μόνο για τα 
100 (gr ή g = γραμμάρια) της ποσότητας που περιέχουν. Τα γραμμάρια αναγρά-
φονται με gr ή g.

 Για να βρούμε π.χ. την συνολική ενέργεια τις –θερμίδες– των συσκευασιών θα 
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πρέπει να δούμε το αναγραφόμενο συνολικό βάρος του περιεχομένου και να 
υπολογίσουμε το συνολικό ποσό, δηλαδή:

 Τα γαριδάκια αναγράφουν:
 Βάρος περιεχομένου = 85 γραμμάρια
 Ενέργεια: 2180 Kj ή 520 kcal (μεγάλες θερμίδες – χιλιοθερμίδες) ανά 100 

γραμμάρια βάρους.
 Θα έχουν συνολική ενέργεια-θερμίδες:
 Τα 100 γραμμάρια έχουν 520 μεγάλες θερμίδες – χιλιοθερμίδες
 Τα 85 γραμμάρια θα έχουν 520 Χ 85/100 ή
 520 Χ 0,85 = 442 kcal (μεγάλες θερμίδες – χιλιοθερμίδες)
ΗΛΙΑΣ: Πρέπει να γνωρίζουμε ότι 1 θερμίδα (cal) είναι ίση με 4,184 joules, επο-

μένως μια μεγάλη θερμίδα (χιλιοθερμίδα, kcal), είναι ίση με 4184 joules, ή 4,184 
Kj. Aντιστρόφως, 1 Kj είναι ίσο με 0,239 cal. Όταν η ενέργεια στις συσκευασίες 
αναγράφεται σε Kj για να την μετατρέψουμε σε χιλιοθερμίδες θα διαιρέσουμε 
τα Kj με τον αριθμό 4,184. Δηλαδή, στην άλλη ετικέτα από τα πατατάκια θα 
βρούμε ότι περιέχουν 2224 Kj /4,184 = 531,54 δηλαδή περίπου 532 kcal (μεγά-
λες θερμίδες – χιλιοθερμίδες.

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, θα πρέπει να κάνω χονδρικά λογαριασμούς, όταν πηγαίνω για 
ψώνια; Π.χ., να διαιρώ τα Κj με το 4 για να ξέρω τις χιλιοθερμίδες;

ΝΙΚΟΛΑΣ: Ακριβώς, Πέτρο, όπως είπες χονδρικά θα υπολογίζεις τις θερμίδες 
–θερμιδογόνο αξία– με βάση τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες. 
Και να γνωρίζεις ότι άλλο πράγμα είναι η θερμιδογόνος αξία και άλλο η θρεπτι-
κή αξία.

ΗΛΙΑΣ: Θερμιδογόνος αξία είναι η ενέργεια που περιέχει ένα τρόφιμο και μετριέ-
ται με θερμίδες. Μπορεί η θερμιδογόνος αξία, δηλαδή οι θερμίδες, να είναι πολ-
λές αλλά η θρεπτική αξία να είναι μικρή, γιατί δεν περιέχονται τα θρεπτικά συ-
στατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να λειτουργήσει σωστά. 

ΜΑΡΙΝΑ: Οι θερμίδες στις ετικέτες συσκευασίας αναγράφονται δίπλα στην ενέρ-
γεια με kj ή kcal, γιατί αυτήν μετρούν. Αν οι ποσότητες της ενέργειας είναι μεγά-
λες δεν σημαίνει ότι το τρόφιμο είναι και θρεπτικό.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Όταν επιλέγουμε τροφές να αποφεύγουμε αυτές που περιέχουν πολλές 
θερμίδες και να ελέγχουμε τα ποσοστά των θρεπτικών στοιχείων (πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, λιπαρά, φυτικές ίνες) κ.ά.

 Προτείνω να παρουσιάσει η Κική, τώρα, τις εργασίες της και μετά να συνεχί-
σουμε εγώ με τον Ηλία.
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3η
 
Η Κική

ΚΙΚΗ:  Για τον έλεγχο των ετικετών στις συσκευασίες των τροφίμων πρέπει να 
γνωρίζουμε την σημασία των αναγραφόμενων εκφράσεων: 

 «Θρεπτικά στοιχεία», «Θρεπτικά συστατικά», «Διατροφικές πληροφορίες», 
«Διατροφική Δήλωση» «Θερμιδογόνος αξία», «Θερμιδική αξία», «Θερμί-
δες», «Ενέργεια», «Ενεργειακή αξία», «Εδώδιμες ίνες»* κ.ά.

 «Θρεπτικό» λέμε κάθε τι που συντελεί στην ανάπτυξη του οργανισμού, που 
ωφελεί τον οργανισμό μας. 

 Η λέξη «θρεπτικός-ή-ό» είναι επίθετο και παράγεται από το ρήμα «θρέφω- τρέ-
φω». Από αυτά τα ρήματα παράγονται και οι λέξεις: τροφή, θρεπτικός, διατροφή 
τρόφιμα, διατροφικός κ.ά. 

 ☛●Ελάτε να συμπληρώσουμε το δέντρο:
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☛●Να αντιστοιχίσετε τις συνώνυμες λέξεις:         

 τροφοδότης • • σιτίζω

 τροφός • • προμηθευτής

 τροφοδοσία • • τρόφιμος 

 τροφοδοτώ • • προμήθεια

 θαμώνας • • παραμάνα 

 τροφαντός • • ευτραφής

ΓΙΩΡΓΟΣ: Κική, θέλω να τονίσω ότι οι φράσεις «θρεπτικά στοιχεία» και «θρε-
πτικά συστατικά» είναι σχεδόν ίδιες. «Θρεπτικά συστατικά ή στοιχεία» είναι 
ουσίες που περιέχονται στις τροφές και είναι απαραίτητες για τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό, δηλαδή τον θρέφουν. Υπάρχουν περισσότερα από 50 θρεπτικά συστα-
τικά στην φύση που για ευκολία τα έχουμε κατατάξει σε 5 βασικές κατηγορίες 
(Τα είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση):

●● Υδατάνθρακες (50-55% των καθημερινών αναγκών)
●● Πρωτεΐνες (15-20% των καθημερινών αναγκών)
●● Λίπη (30-35% των καθημερινών αναγκών)
●● Ανόργανα συστατικά (ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία)
●● Βιταμίνες

ΗΛΙΑΣ: Οι φράσεις «Διατροφικές πληροφορίες» ή «Μέσος όρος Διατροφικών 
στοιχείων» ή «Μέση Διατροφική επισήμανση» ή «Διατροφική Δήλωση», 
που αναγράφονται στις ετικέτες συσκευασίας, μάς δίνουν τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για να μάθουμε τα θρεπτικά στοιχεία των τροφίμων.

ΚΙΚΗ: Το επίθετο «διατροφικός, ή, ό» παράγεται από το σύνθετο ρήμα: «δια + 
τρέφω» και σημαίνει κάθε τι που τρέφει τον οργανισμό μας. 

 Αν θέλετε, συζητάμε τα παρακάτω είδη διατροφής και συμπληρώνουμε κι άλλα 
ουσιαστικά στα οποία ταιριάζει το επίθετο «διατροφικός -ή –ό».

διατροφή

υγιεινή
ανθυγιεινή
μεσογειακή
ελλιπής
πλούσια
επαρκής

διατροφική -ές

.............

.............
δίαιτες
συνήθειες
μελέτες
..............
.............
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ΚΙΚΗ:  Το επίθετο «θερμικός, ή, ό» παράγεται από το ρήμα «θερμαίνω» και ση-
μαίνει αυτόν που δίνει θερμότητα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Από το ρήμα «θερμαίνω» παράγεται η λέξη «θερμίδα», η οποία προσ-
διορίζει –μετράει– ποσοτικά την θερμότητα.

 Η θερμίδα είναι μονάδα προσδιορισμού της ενεργειακής ποσότητας των τροφί-
μων, δηλαδή η θερμίδα είναι μονάδα μέτρησης του καυσίμου –ενέργειας– που 
παίρνουμε από τις τροφές για να τραφούμε.

ΗΛΙΑΣ: Από το ουσιαστικό «θερμίδα»* παράγεται το επίθετο «θερμιδογόνος»* 
και σημαίνει αυτόν που παράγει θερμίδες. Τα τρόφιμα έχουν θερμιδογόνο αξία, 
γιατί περιέχουν-παράγουν- θερμίδες, που αναγράφονται στις ετικέτες συσκευα-
σίας. Αντί για «θερμιδογόνο αξία» μπορεί μια ετικέτα να αναγράφει «θερμιδική 
αξία», που σημαίνει το ίδιο, δηλαδή πόσες θερμίδες περιέχει το τρόφιμο.

ΚΙΚΗ: Στις ετικέτες των τροφίμων οι θερμίδες αναγράφονται με το cal ή Κcal από 
την λατινική λέξη calor που σημαίνει θερμότητα. 

● ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο: 

  

ΠΕΤΡΟΣ:  Κική, σε κάποιες ετικέτες τροφίμων έχω διαβάσει την φράση: «Εδώδι-
μες ίνες»*. Τι σημαίνει;

ΚΙΚΗ:  Πέτρο, η λέξη εδώδιμος είναι αυτός που τρώγεται, κατάλληλος και προορι-
ζόμενος για φαγητό. Εδώδιμα είναι τα φαγώσιμα, δηλαδή το σύνολο των φυτι-
κών και ζωικών ουσιών που αποτελούν τροφή του ανθρώπου. Εδώδιμες ίνες ση-
μαίνει οι φαγώσιμες, φυτικές ίνες που περιέχει το τρόφιμο. Από αυτήν την λέξη 
βγαίνει και το έδεσμα- φαΐ-φαγητό πληθυντικός τα εδέσματα, δηλαδή τα φαγη-
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τά που μαγειρεύτηκαν με φροντίδα και τέχνη, για να είναι γευστικά.
ΠΕΤΡΟΣ: Ναι, Κική, έχω ακούσει την φράση «πλούσια εδέσματα είχαν στο γιορ-

τινό τραπέζι».
ΚΙΚΗ:  Η λέξη έδεσμα παράγεται από το αρχαίο ρήμα «έδω = τρώγω, έδ-μα, ηδέ-

σθην, εσθίω, έδεσμα, εδωδιμοπωλείο, εδεσματολόγιο». Είναι τόσο πλούσια η 
Ελληνική γλώσσα, που μπορεί τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ», το «ΜΕΝΟΥ» των φαγη-
τών, σε κάποια εστιατόρια, να τον βρείτε και ως «ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Ακό-
μη και το «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» μπορείτε να το βρείτε με το όνομα «ΕΔΩΔΙΜΟ-
ΠΩΛΕΙΟ = εμπορικό κατάστημα που πωλούνται τρόφιμα».

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Κική, η λέξη «εστιατόριο» έχει σχέση με το ρήμα «εσθίω = τρώ-
γω»; 

ΗΛΙΑΣ:  Το «εσθίω» μοιάζει με την ρίζα της λέξης «εστιατόριο», αλλά στο λεξικό 
βρήκα ότι το εστιατόριο παράγεται από την λέξη «εστία», συνεστίαση, εστιάτο-
ρας κ.ά.

ΚΙΚΗ: Στις ετικέτες των τροφίμων αντί για την λέξη «Ενέργεια» μπορεί να ανα-
γράφεται η φράση «Ενεργειακή αξία», που έχει την ίδια σημασία. Επίσης, αξί-
ζει να μάθουμε ότι η λέξη «ενέργεια» παράγεται από το ρήμα «ενεργώ» που 
έχει πολλές σημασίες, όπως: κινούμαι, πράττω, κάνω, δρω, διεξάγω, εκτελώ, 
προσπαθώ, δραστηριοποιούμαι, πραγματοποιώ, επιτελώ κ.ά.

 Το ρήμα «ενεργώ» όταν βρίσκεται ως δεύτερο συνθετικό σε λέξεις, αλλάζει ση-
μασία, π.χ. αυτενεργώ, απενεργοποιώ, διενεργώ κ.ά.

☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο: 
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ΚΙΚΗ:  Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την λέξη «ενέργεια»:
 Η λευκή ζάχαρη δίνει πολλή …………. αλλά δεν έχει καμία θρεπτική αξία.
 Όταν οι ετικέτες ενός προϊόντος αναγράφουν μεγάλη θερμιδογόνο αξία σημαίνει 

ότι το προϊόν δίνει μεγάλη …………… 
 Τα γαλακτοκομικά και τα αυγά δίνουν …………. αλλά είναι πλούσια και σε 

θρεπτικά συστατικά. 
 Οι βιταμίνες και τα άλατα δεν δίνουν ………….. αλλά είναι απαραίτητα για τις 

χημικές διεργασίες που γίνονται στον οργανισμό μας.
ΗΛΙΑΣ: Τίποτε δεν ζει και δεν κινείται χωρίς ενέργεια, η οποία μετατρέπεται από 

το ένα είδος στο άλλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κική. Θα συνεχίσουμε τώρα εγώ 
και ο Γιώργος.

4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

ΓΙΩΡΓΟΣ: Για να έχουμε σωστή διατροφή πρέπει να παίρνουμε από τις τροφές τις 
κατάλληλες θερμίδες και σε τέτοια αναλογία, που χρειάζεται ο οργανισμός μας 
για τις ανάγκες του. Πρέπει να δίνουμε στον οργανισμό μας θερμίδες, όσες χρει-
άζεται· ούτε λιγότερες, ούτε περισσότερες. Δεν αρκεί, όμως, να μετράμε μόνο 
τις θερμίδες αλλά να ελέγχουμε από ποιες τροφές προέρχονται. 

ΗΛΙΑΣ:  Σωστά, Γιώργο, για παράδειγμα, αυτή η συσκευασία με τα πατατάκια γρά-
φει στο κάτω μέρος της ετικέτας με αστεράκι *«Αυτή η συσκευασία περιέχει 5 
μερίδες», δηλαδή έχει τόση ενέργεια που ισοδυναμεί με 5 μερίδες. Φανταστείτε 
αν φάμε ολόκληρο το σακουλάκι, δεν θα πεινάμε όλη την ημέρα και θα νομίζου-
με ότι δεν χρειαζόμαστε άλλο φαγητό. Στην ουσία, δεν έχουμε πάρει τα απαραί-
τητα θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και ο οργανισμός μας δεν έχει 
τραφεί σωστά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Επαναλαμβάνω, ότι το πρόβλημα με τα περισσότερα τυποποιημένα 
τρόφιμα είναι ότι δίνουν πολλές θερμίδες αλλά έχουν μικρή θρεπτική αξία. Για 
να είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό μας οι θερμίδες, που προσλαμβάνουμε, θα 
πρέπει να προέρχονται από τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες, υδατάνθρα-
κες, λίπη και δεν είναι επεξεργασμένα.

ΠΕΤΡΟΣ: Πόσες θερμίδες χρειάζεται να παίρνω καθημερινά; 
ΓΙΩΡΓΟΣ: Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω, Πέτρο, αλλά οι διεθνείς οδηγίες συνι-

στούν για τους ενήλικες άνδρες περίπου 2500 θερμίδες την ημέρα και για τις 
γυναίκες 2000 θερμίδες. Τα παιδιά χρειάζονται λιγότερες θερμίδες. Μόνο ένας 
διατροφολόγος θα μπορούσε να υπολογίσει τις θερμίδες που χρειάζεται ο οργα-
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νισμός σου κάθε μέρα, ανάλογα με τον βασικό μεταβολισμό σου και ανάλογα με 
τις δραστηριότητές σου, όλο το 24ωρο.

ΗΛΙΑΣ: Δεν χρειαζόμαστε όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες θερμίδες, γιατί οι ανάγκες 
του οργανισμού μας προσδιορίζονται από πολλούς παράγοντες όπως, την ηλι-
κία, το φύλο (αγόρι, κορίτσι), το βάρος και το ύψος μας, το κλίμα, την επο-
χή, το υψόμετρο, την φυλή, το επάγγελμα και γενικά από τις δραστηριότη-
τές μας, γιατί με αυτές καταναλώνουμε ενέργεια. Στην προηγούμενη συνάντηση 
είχαμε αναφέρει όλους αυτούς τους παράγοντες, που προσδιορίζουν τον βασικό 
μας μεταβολισμό.

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, εγώ πρέπει να τρώω περισσότερο από την αδερφή μου;
ΗΛΙΑΣ: Έχεις διαφορετικό μεταβολισμό και χρειάζεσαι περισσότερες θερμίδες. 

Τα αγόρια έχουν μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες, γιατί έχουν μεγαλύτερο βα-
σικό μεταβολισμό. Όμως η αδελφή σου έχει μεγαλύτερη ηλικία από εσένα, άρα 
δεν μπορείς να συγκρίνεις τις θερμίδες που χρειάζεται ο καθένας.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Πώς η εποχή και γενικά οι καιρικές συνθήκες καθορίζουν την ενέρ-
γεια που πρέπει να παίρνουμε;

ΓΙΩΡΓΟΣ: Μαριάννα, το σώμα μας έχει μια ορισμένη θερμοκρασία και για να την 
διατηρήσει σταθερή χρειάζεται ενέργεια. Όταν λοιπόν κάνει κρύο τον χειμώνα 
το σώμα μας, παρόλο που φοράμε περισσότερα ρούχα, ξοδεύει περισσότερη 
ενέργεια για να διατηρηθεί ζεστό, γι’ αυτό τον χειμώνα πεινάμε περισσότερο 
από το καλοκαίρι.

ΠΕΤΡΟΣ: Το επάγγελμα τι σχέση έχει με την ενέργεια που χρειαζόμαστε; 
ΓΙΩΡΓΟΣ: Α! Είναι καθοριστικός παράγοντας για την διατροφή μας το επάγγελμα, 

Πέτρο, γιατί όποιος κάνει καθιστική εργασία, δεν κινείται δηλαδή, ξοδεύει λιγό-
τερη ενέργεια από έναν οικοδόμο που έχει έντονη σωματική δραστηριότητα ή 
από έναν αθλητή που συνεχώς προπονείται.

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, εγώ που είμαι μαθητής, ένα επάγγελμα που με αναγκάζει να 
κάθομαι ακίνητος πολλές ώρες στο θρανίο, πρέπει να τρώω λιγότερο;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Πέτρο, με ανησυχείς με την ερώτησή σου, γιατί θα πρέπει να τρώτε 
τις σωστές τροφές, δηλαδή να έχουν μεγάλη θρεπτική αξία χωρίς πολλές θερμί-
δες. Η πνευματική εργασία, το μυαλό για να δουλέψει χρειάζεται ενισχυμένο δι-
αιτολόγιο, πλούσιο σε ασβέστιο, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες και ιχνο-
στοιχεία. Αν δεν διατρέφεσαι σωστά και αν δεν πάρεις πλούσιο πρωινό, δεν μπο-
ρείς να αποδώσεις στο σχολείο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που δεν παίρνουν πρωινό δεν 
έχουν καλή απόδοση στα μαθήματα.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Εσείς παιδιά, επειδή βρίσκεστε στο στάδιο της ανάπτυξης και ψηλώ-
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νετε πρέπει να πίνετε καθημερινά πολύ γάλα, να τρώτε τυρί, γιαούρτι και άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Για να είστε γεροί όλη σας την ζωή, να έχετε πρό-
γραμμα, ποικιλία και ισορροπία τροφίμων σε όλα τα γεύματά σας. Προσέξτε 
πολύ το πρωινό σας που πρέπει να είναι πλήρες.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Αν η ενέργεια –οι θερμίδες– που παίρνουμε από τις τροφές είναι πε-
ρισσότερες από αυτήν που χρειαζόμαστε, τι γίνεται; Μπορεί να αποβληθεί από 
το σώμα μας η περιττή ενέργεια;

ΝΙΚΟΛΑΣ: Την περιττή ενέργεια δεν την αποβάλλει ο οργανισμός μας, αλλά την 
αποθηκεύει στο σώμα μας κάτω από το δέρμα, ως λίπος. Τότε παχαίνουμε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο οργανισμός του ανθρώπου αποθηκεύει ενέργεια ως λίπος αλλά και 
τα ζώα αποθηκεύουν ενέργεια, όπως η καμήλα στον ένα ή στους δύο ύβους της 
(καμπούρες).

ΗΛΙΑΣ:  Μαριάννα, αν καταναλώνουμε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχα-
ρη και σε λίπη (1 γραμμάριο λιπαρών δίνει 9 θερμίδες) παίρνουμε πολλές θερμί-
δες που αν δεν τις ξοδέψουμε αποθηκεύονται στο σώμα μας.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Η ζάχαρη, παιδιά μου, δίνει πολλές θερμίδες αλλά δεν έχει κανένα 
θρεπτικό στοιχείο! Ιδίως η άσπρη ζάχαρη πρέπει να αντικατασταθεί με την 
σκούρα, ακατέργαστη, ζάχαρη και να περιοριστεί στο ελάχιστο στην διατρο-
φή μας. Αν παίρνουμε τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός μας, 
χωρίς να παίρνουμε περιττές θερμίδες, δεν θα έχουμε πρόβλημα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Για να μην παχαίνουμε, εκτός από τον περιορισμό των τροφών, που 
περιέχουν πολλά λιπαρά και ζάχαρη πρέπει να αυξήσουμε την σωματική μας 
άσκηση. Αν γυμναζόμαστε κάθε μέρα, θα ξοδεύουμε τις επιπλέον θερμίδες που 
πήραμε.

ΗΛΙΑΣ:  Το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που μας έχει πει ο θείος ο Σωτήρης σχετι-
κά με την ποιότητα των λιπαρών, που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες παρα-
σκευής των τυποποιημένων τροφίμων και των έτοιμων φαγητών. Στα τυποποιη-
μένα προϊόντα με την λιπαρή σύσταση οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν *υδρογο-
νωμένα* έλαια, τις λεγόμενες μαργαρίνες, τα trans* λιπαρά, τα οποία βλά-
πτουν τα αγγεία μας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Για να είναι νόστιμα τα τυποποιημένα τρόφιμα, οι βιομηχανίες χρησι-
μοποιούν πρόσθετα χημικά, συνδυάζουν την αλμυρή με την γλυκιά γεύση και 
προσθέτουν κι άλλα «ενισχυτικά γεύσης», όπως είναι το γλουταμινικό μονο-
νάτριο* και γενικά τα άλατα νατρίου*, τα οποία δεν είναι απόλυτα ασφαλή για 
την υγεία μας.

ΗΛΙΑΣ:  Αν τρώμε τυποποιημένες τροφές καλύπτουμε τα ποσοστά των πρωτεϊνών, 
των υδατανθράκων και των λιπαρών, που χρειάζεται ο οργανισμός μας, με «κα-
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κές» επιλογές που είναι επιβαρυντικές για την υγεία μας. Δίνουμε στον οργανι-
σμό μας κακής ποιότητας καύσιμα.

ΗΛΙΑΣ:  Θέλετε να βρούμε τα περιττά καύσιμα, που καθημερινά δίνουμε στον ορ-
γανισμό μας; Αν ναι, ελάτε να γράψουμε σε έναν κατάλογο όλα τα τρόφιμα που 
καταναλώσαμε σήμερα και να υπολογίσουμε από ποιες τροφές παίρνουμε τις 
περισσότερες θερμίδες; 

ΠΑΙΔΙΑ: Όχι, όχι, Ηλία! Μη μας ζαλίζεις! Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την 
ενέργεια που έχουν τα φαγητά, τα φρούτα και ό,τι φάγαμε σήμερα. Ήπιαμε χυ-
μούς, φάγαμε ξηρούς καρπούς κ.ά. Πώς να την υπολογίσουμε;

ΗΛΙΑΣ:  Εντάξει, μην στεναχωριέστε, προτείνω να συμπληρώσουμε σε έναν πίνα-
κα, ο καθένας χωριστά, όλα τα τρόφιμα που θα φάμε σε μια εβδομάδα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Πάρτε τον πίνακα και γράψτε τα τρόφιμα που θα καταναλώσετε σε μια 
εβδομάδα: φαγητά, υγρά, νερό, χυμούς, γάλα, φρούτα, γλυκά, λιχουδιές, αναψυ-
κτικά κ.ά. Όταν τον συμπληρώσετε να τον επιστρέψετε και θα τα στείλουμε όλα 
στον θείο τον Σωτήρη, ο οποίος θα υπολογίσει τις θερμίδες που παίρνουμε.

ΠΑΙΔΙΑ: Εντάξει

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, ανησυχώ που στέκεστε στην λεπτομέρεια και στην ακρι-
βή καταμέτρηση των θερμίδων, γιατί έτσι θα κάνετε το φαγητό βάσανο στην 
ζωή σας. 

 Θα το επαναλαμβάνω σε κάθε συνάντηση:
 1.  Για να είστε γεροί και δυνατοί να τρώτε λιγότερα επεξεργασμένα και συ-

σκευασμένα τρόφιμα.
 2.   Να προτιμάτε τις τροφές που μας δίνουν «καλές» θερμίδες και αυτές είναι: 

●●  το ελαιόλαδο
●● τα δημητριακά και το ψωμί
●● τα  φρέσκα φρούτα και λαχανι-

κά
●● το μέλι

●● οι ξηροί καρποί
●● το ψάρι
●● το γάλα
●● το σουσάμι και το ταχίνι.
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ΠΕΤΡΟΣ: Κουράστηκα! Θέλω να τελειώνουμε! Θέλω να περπατήσω, δεν μου αρέ-
σει να κάθομαι στην καρέκλα, τόσες ώρες, καλοκαιριάτικα!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σε λίγο τελειώνουμε, παίρνω αμέσως την σειρά μου.

5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Οι άνθρωποι, τα παλιά χρόνια, δεν χρειάζονταν να μετρήσουν τις 
θερμίδες που έπαιρναν από την τροφή τους.

ΠΕΤΡΟΣ: Γιατί, δεν περιείχε ενέργεια η δική τους τροφή; 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Περιείχε ενέργεια η τροφή τους, Πέτρο, αλλά τότε οι άνθρωποι 

δεν είχαν εύκολη την τροφή, όπως εμείς σήμερα, ούτε υπήρχαν έτοιμες τυποποι-
ημένες τροφές.

 Έτρεχαν, έσκαβαν, κυνηγούσαν, για να βρούνε την τροφή τους συνέχεια κινού-
νταν. Ασχολούνταν με χειρονακτικές εργασίες, ενώ σήμερα η εξέλιξη της τεχνο-
λογίας και οι μηχανές μάς έχουν οδηγήσει στην καθιστική εργασία. Όταν δεν κι-
νούμαστε δεν ξοδεύει ο οργανισμός μας τις θερμίδες που παίρνει. Παλαιότερα, 
δεν μπορούσαν να τρώνε ψάρι ή κρέας κάθε εβδομάδα, αλλά μια ή δύο φορές 
τον μήνα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα να τα αγοράσουν. Συνήθως έτρωγαν 
όσπρια. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, το σοβαρότερο πρόβλημα, σήμερα, το αντιμετωπίζετε 
εσείς γιατί ζείτε μέσα στα διαμερίσματα. Κάθεστε πολλές ώρες ακίνητα εκτός 
από το θρανίο και μπροστά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, στα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια κ.λπ.

 Αυτή η ακινησία σε συνδυασμό με την κατανάλωση πολλών θερμίδων, από τις 
τυποποιημένες και επεξεργασμένες τροφές που κυκλοφορούν, έχει ως αποτέλε-
σμα ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών να είναι παχύσαρκα.

ΚΙΚΗ: Και τι μπορούμε να κάνουμε, παππού, για να μην έχουμε αυτά τα προβλή-
ματα; 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Μόνο η αλλαγή στον τρόπο ζωής σας και η σωστή ενημέρωση θα σας 
σώσει. Η εκπαίδευση όλων των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή και πιο πο-
λύ των νέων γονιών θα βοηθήσει, γιατί τα παιδιά μιμούνται τις συνήθειες των 
γονιών τους και γενικά των μεγάλων. Βέβαια η αλλαγή στον τρόπο ζωής μέσα 
στο σπίτι δεν είναι εύκολη υπόθεση και η διατροφική παιδεία αποκτάται σιγά-
σιγά. 

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, αν οι γονείς διατρέφονται σωστά και μαγειρεύουν, τότε θα 
μάθουν και τα παιδιά τους να διατρέφονται σωστά. Αν οι γονείς αγοράζουν έτοι-
μα φαγητά στα πακέτα και συνηθίζουν τα παιδιά να τρώνε τυποποιημένα τρόφι-
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μα, τότε τα παιδιά δεν θα είναι εύκολο να αλλάξουν συνήθειες μεγαλώνοντας. 
ΠΑΠΠΟΥΣ: Αν οι γονείς δεν γυμνάζονται και κάθονται, πολλές ώρες, μπροστά 

στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, το ίδιο θα κάνουν και τα παιδιά τους. Η 
κοινωνία μας πάσχει από την επιδημία της σωματικής αδράνειας, η οποία ευ-
θύνεται για πολλά προβλήματα υγείας του σύγχρονου ανθρώπου.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ο θείος ο Σωτήρης μας έχει πει:
  Όλοι όσοι γίνονται γονείς έχουν ευθύνη να μεγαλώσουν με σωστό τρόπο τα 

παιδιά τους και να τους εξασφαλίζουν υγιεινή τροφή και καθημερινή σωματική 
άσκηση. Έτσι θωρακίζουν την υγεία τους και κτίζουν και την υγεία της ενήλικης 
ζωής τους.

 ΕΛΕΝΗ: Εμένα οι γονείς μου φροντίζουν να μαγειρεύουν στο σπίτι και διαθέτουν 
τα περισσότερα χρήματα για να διατρεφόμαστε σωστά. Δεν τους ενδιαφέρουν 
ούτε τα ρούχα ούτε τα στολίδια που θα φορέσουμε, αλλά το πόσο υγιεινό είναι 
το φαγητό που θα φάμε.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Σωστά κάνουν, Ελένη, γιατί τα έτοιμα και τυποποιημένα τρόφιμα 
έχουν συντηρητικά και πολλές «αρνητικές» θερμίδες. Πρέπει όλοι να μειώσουμε 
στο ελάχιστο τις επιβλαβείς διατροφικές συνήθειες και να τις αντικαταστήσουμε 
με άλλες πιο υγιεινές.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Εμένα οι γονείς μου φροντίζουν να πηγαίνουμε εκδρομές τα Σαββατο-
κύριακα και να περπατάμε, ώστε να ξοδεύουμε τις θερμίδες, που παίρνουμε.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Να γνωρίζετε ότι η άθληση και οποιαδήποτε σωματική κίνηση, εκτός 
που είναι η καλύτερη πρόληψη της παχυσαρκίας, ενεργοποιεί τους λεμφαδένες 
και απομακρύνουν τις τοξίνες* του οργανισμού μας. 

ΓΙΑΓΙΑ:  Ήθελα να σας πω ότι θα είστε πιο γεροί και χαρούμενοι αν παίζετε έξω 
στην αυλή, στην πιλοτή, στη φύση, αν τρέχετε, αν κολυμπάτε, αν περπατάτε. 
Έστω και λίγο χρόνο να έχετε ελεύθερο, αξιοποιήστε τον και βγείτε έξω για 
έναν μικρό περίπατο, αφήστε στην άκρη τα ηλεκτρονικά. 

ΠΕΤΡΟΣ: Γιαγιά, εγώ δεν κάθομαι πολλή ώρα μπροστά στην τηλεόραση και στο 
κομπιούτερ.

 Βάζω σκούπα, απλώνω τα ρούχα αν χρειαστεί, κατεβάζω τα σκουπίδια, καθαρί-
ζω τα λαχανικά και βοηθάω την μητέρα μου σε ό,τι μου ζητήσει. Η μητέρα μου 
εργάζεται και για να προφθάσει να μας μαγειρέψει την βοηθάμε όλοι. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Και εγώ βοηθάω στο σπίτι και μάλιστα ξέρω να ψήνω καφέ και 
να μαγειρεύω μακαρόνια και αυγά βραστά, αλλά πάρε την σειρά σου, Πέτρο, να 
τελειώνουμε.
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 6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε συγκεκριμένες τροφές που δίνουν 
ενέργεια αλλά έχουν και μεγάλη θρεπτική αξία.

ΗΛΙΑΣ: Πρόσεξε, Πέτρο!

 1.  Τροφές που δίνουν ενέργεια αλλά έχουν και πολλά θρεπτικά συστατικά 
και βιταμίνες είναι:

●● Το γάλα
●● Τα κρεατικά

●● Τα αυγά
●● Το ελαιόλαδο

2.  Τροφές που δίνουν ενέργεια αλλά και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία είναι:

●● Τα φρούτα
●● Τα λαχανικά

3. Τροφές που δίνουν ενέργεια χωρίς να έχουν καμιά θρεπτική αξία είναι: 
●● Η λευκή ζάχαρη
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ΠΕΤΡΟΣ: Τώρα καταλαβαίνω γιατί η μάνα μου φροντίζει να πίνουμε πολύ γάλα, 
φυσικούς χυμούς, να τρώμε ψάρια, λαδερά φαγητά, πολλά λαχανικά και φρούτα. 
Όταν έχουμε πολλά διαβάσματα και διαγωνίσματα αγοράζει μαύρη σοκολάτα 
υγείας, να τρώμε μερικά πλακίδια, γιατί η σοκολάτα περιέχει μαγνήσιο και δυ-
ναμώνει τον οργανισμό.

ΜΑΡΙΝΑ: Η μάνα μου μάς έμαθε να φτιάχνουμε μόνοι μας, από το βράδυ, τα σά-
ντουιτς που θα πάρουμε στο σχολείο, τα οποία διατηρούμε ως το πρωί στο ψυ-
γείο. Στα σάντουιτς βάζουμε ψωμί ολικής άλεσης, τυρί χωρίς πολλά λιπαρά, μα-
ρούλι ή ντομάτα ανάλογα με την εποχή, και ελαιόλαδο αντί για βούτυρο.

ΠΕΤΡΟΣ: Εγώ βοηθάω την μάνα μου όταν φτιάχνει σπιτικό κέικ. Πάντα χρησιμο-
ποιεί λίγη σκούρα ζάχαρη. Για δεκατιανό στο σχολείο παίρνω από το σπίτι το δι-
κό μας σάντουιτς ή ένα κομμάτι σπιτικό κέικ και ένα φρούτο. Ποτέ δεν αγοράζω 
τυποποιημένα τρόφιμα από το κυλικείο.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Εγώ αν και γνωρίζω ποιες τροφές έχουν πολλές θερμίδες, χωρίς να 
έχουν πολλά θρεπτικά στοιχεία, είμαι λιχούδα και λίγο λαίμαργη, γι’ αυτό συχνά 
παρασύρομαι. Τώρα παίρνω την σειρά μου. Προσέξτε με, ας είστε και κουρα-
σμένοι!

7η
 
Η Μαριάννα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Σας εξομολογούμαι ότι προσπαθώ να βελτιωθώ, αλλά δεν μπορώ 
εύκολα να αλλάξω τις συνήθειές μου γύρω από το φαγητό, γι’ αυτό φροντίζω να 
παίζω πολύ και να γυμνάζομαι. Σας προτείνω να αρχίσουμε αμέσως ένα παιχνί-
δι, για να φύγουν οι παραπανίσιες θερμίδες. Πάρτε το σχοινάκι κι αρχίστε, γιατί 
πολύ το ρίξαμε στην θεωρία. Χρειαζόμαστε πράξη ή καλύτερα άσκηση.

Τα κορίτσια μοίρασαν από ένα σχοινάκι σε όλους κι άρχισαν να πηδάνε, ασφαλώς εκτός 
από τον παππού και την γιαγιά, που πήγαν στην κουζίνα να ετοιμάσουν το φαγητό.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Ένα – δυο – τρία ! Ένα – δυο – τρία! Ακολουθήστε το παράγγελμα. 
Πιάστε τον ρυθμό και μην σταματάτε!

Τα παιδιά συνέχιζαν να πηδάνε, χωρίς να σταματάνε και ήταν πολύ αστείο να βλέπεις 
τα αγόρια και μάλιστα τον Ηλία και τον Γιώργο, που είναι πανύψηλοι, να προσπαθούν 
να πηδήξουν το σχοινάκι.

Έπαιξαν και άλλα παιχνίδια με το σχοινάκι. Ένα παιδί κρατούσε ένα σχοινάκι από 
την μια άκρη και το έφερνε γύρω-γύρω. Τα άλλα παιδιά προσπαθούσαν να το πηδή-
ξουν. Όσα δεν προλάβαιναν να το πηδήξουν, εισέπρατταν το χτύπημά του που έτσουζε 
τα πόδια τους.
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Όση ώρα τα παιδιά έπαιζαν ο παππούς και η γιαγιά έψηναν ψάρια και έβραζαν 
χόρτα βλήτα, από τον κήπο τους. Τα ψάρια τα είχε πιάσει στο πρωινό ψάρεμα ο παπ-
πούς. Όταν έχει καλό καιρό, συνηθίζει να πηγαίνει για ψάρεμα με τον φίλο του, τον 
κυρ- Βαγγέλη, που έχει βάρκα.

Τα παιδιά, μόλις μύρισαν τα ψάρια, έτρεξαν, έπλυναν καλά τα χέρια τους και βοή-
θησαν την γιαγιά να στρώσει το τραπέζι. Κάθισαν όλοι και έφαγαν. Στο τέλος η γιαγιά 
έφερε την έκπληξη της βραδιάς. Τους πρόσφερε κομπόστα δαμάσκηνα.

Η γιαγιά είχε μαζέψει δαμάσκηνα από τον κήπο τους, τα καθάρισε και τα έβρασε 
στην κατσαρόλα, με λίγο νερό και ελάχιστη καστανή, ακατέργαστη, ζάχαρη. Ήταν νο-
στιμότατη η κομπόστα και τα παιδιά γλείφονται ακόμη από τη νοστιμιά της.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Όλα καλά, αλλά δεν μου αρέσει που η γιαγιά φτιάχνει γλυκά και σας 
κερνάει. Η ζάχαρη κάνει πολύ κακό στα δόντια!

ΠΑΙΔΙΑ: Μην ανησυχείς, παππού, σου υποσχόμαστε πως μόλις πάμε στα σπίτια 
μας θα πλύνουμε αμέσως τα δόντια μας, για να φύγει η ζάχαρη. Καληνύχτα σας!

ΜΑΡΙΝΑ: Παππού, σου υποσχόμαστε ότι σε κάποια από τις επόμενες συναντήσεις 
μας θα ασχοληθούμε με την «ΖΑΧΑΡΗ».

ΠΑΠΠΟΥΣ – ΓΙΑΓΙΑ: Καληνύχτα, παιδιά μου, να προσέχετε στον δρόμο και ο 
Θεός μαζί σας!
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Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι το θέμα της τρίτης συνάντησης είναι τα «Πρόσθετα» στα 
τυποποιημένα τρόφιμα.

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΙΝΑ: Σήμερα συνεχίζουμε τον έλεγχο των διατροφικών πληροφοριών στις 
ετικέτες των τυποποιημένων τροφίμων. Θα ασχοληθούμε με όλα τα συστατικά 
που προστίθενται κατά την βιομηχανοποίηση των τροφίμων. 

ΠΕΤΡΟΣ: Μαρίνα, τι σημαίνουν οι λέξεις συστατικά που προστίθενται;
ΜΑΡΙΝΑ: Προστίθενται, Πέτρο, σημαίνει προσθέτουν, βάζουν επιπλέον κάποιες 

ύλες- ουσίες, θρεπτικές ή όχι, στα τρόφιμα όταν τα τυποποιούν. Αν διαβάσουμε 
προσεκτικά τα συστατικά στις διατροφικές πληροφορίες των ετικετών θα κατα-
λάβεις. Για παράδειγμα στα γαριδάκια διαβάζω: 

 ✓   ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ  
Συστατικά: Αλεύρι από καλαμπόκι (72%), καλαμποκέλαιο, γεύση τυριού (λα-
κτόζη, αρώματα, τυρί σε σκόνη (0,95%), ενισχυτικά γεύσης: (γλουταμινικό μο-
νονάτριο, γουαλινικό δινάτριο, ινοσινικό δινάτριο), χλωριούχο κάλλιο, πρωτε-
ΐνη γάλακτος, αλάτι, φυσική χρωστική (εκχύλισμα πάμπρικας).

ΠΕΤΡΟΣ: Εγώ από όλα αυτά γνωρίζω ότι τρώμε μόνο το αλεύρι, το γάλα, το τυρί 
και το αλάτι. Τα άλλα δεν τα έχω ακούσει. Τι είναι τα ενισχυτικά γεύσης, μονο-
νάτρια, δινάτρια και όλες αυτές οι παράξενες λέξεις;

ΜΑΡΙΝΑ: Θα σου εξηγήσω αμέσως, Πέτρο, γιατί οι βιομηχανίες όταν παρασκευά-
ζουν στο εργοστάσιο και τυποποιούν τα γαριδάκια, εκτός από τα βασικά συστατι-
κά –τις βασικές ύλες– που πρέπει να περιέχουν, δηλαδή το αλεύρι, το γάλα, το τυρί 
και το αλάτι, προσθέτουν σκόπιμα και άλλες ουσίες, που λέγονται «Πρόσθετα».

 Θέμα:

Τυποποιημένα τρόφιμα 

Χημικά πρόσθετα
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ΠΕΤΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει βασικές 
ύλες;

ΓΙΩΡΓΟΣ: Άκου, Πέτρο, συστατικά –ύλες– λέμε κάθε μια από τις ουσίες από τις 
οποίες αποτελείται ένα φυσικό προϊόν. Για παράδειγμα στα πατατάκια βασικές 
ύλες –βασικά συστατικά– είναι οι πατάτες, το αλάτι και το λάδι. Για κάποια 
κρουασάν π.χ. βασική ύλη είναι το αλεύρι, το νερό, η ζάχαρη, το γάλα, τα έλαια 
και λίγο αλάτι. Όμως, ούτε τα  κρουασάν, ούτε τα πατατάκια ούτε οι άλλες λι-
χουδιές αποτελούνται μόνο από τα βασικά τους υλικά. Περιέχουν πολλά άλλα 
υλικά –ουσίες– που τα προσθέτουν σκόπιμα. Διάβασε σε παρακαλώ, Κική, την 
ετικέτα του κρουασάν για να διαπιστώσουμε πόσες άλλες ουσίες περιέχει.

ΚΙΚΗ: Δεν μπορώ να διαβάσω τα συστατικά σε αυτό το κρουασάν, γιατί είναι τό-
σο μικρά τα γράμματα που δεν τα βλέπω. Απορώ, γιατί γράφουν με τόσα μικρά 
γράμματα τις πληροφορίες στις ετικέτες των τροφίμων; Θέλουν να μας χαλά-
σουν τα μάτια;

ΗΛΙΑΣ: Μην στεναχωριέσαι, Κική, φέρε να τα διαβάσω εγώ.
 ✓   ΚΡΟΥΑΣΑΝ  

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΚΑΟ  
Συστατικά: Αλεύρι σίτου, κρέμα κακάο 24% (Ζάχαρη, γλυκόζη, υδρ/να φυτικά 
έλαια, νερό, σκόνη κακάο (5%), λακτόζη, πρωτεΐνες ορού γάλακτος, αποβ. γά-
λα σκόνη, αλκοόλη, γαλ/τές: (λεκιθίνη κράμβης, μονο-και διγλυκερίδια, λιπ. 
οξέων), αλάτι, βανιλλίνη, σταθεροποιητής:(ορθοφωσφορικά άλατα νατρίου, 
πυροφωσφορικό νάτριο, αλπινικό νάτριο, θειικό ασβέστιο). Συντηρητικό: σορ-
βικό κάλιο (0,1%). Ρυθμιστής οξύτητας: Κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες, μαρ-
γαρίνη, γαλακτωματοποιητής: (μονο-και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, ρυθμι-
στής οξύτητας: κιτρικό οξύ. Χρωστική:Β- καροτένιο. Συντηρητικό: σορβικό 
κάλλιο 0,1%, ζάχαρη, γλυκόζη, μαγιά, λακτόζη, σορβιτόλη, αλάτι, βανιλλίνη. 
Συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο 0,2%. Περιέχει δημητριακά με γλουτένη 
και προϊόντα τους, αυγό, γάλα και προϊόντα του, προϊόν καλαμποκιού. Μπορεί 
να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Όπως ακούσατε, ανάμεσα στα ονόματα των βασικών συστατικών ανα-
γράφονται και οι λέξεις: συντηρητικά, σορβικό κάλιο (0,1%), προπιονικό ασβέ-
στιο (0,2%), γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές και άλλα με παράξενα ονό-
ματα. Ε! Όλα είναι συνθετικές ουσίες που διαφέρουν από τα βασικά συστατικά 
του τροφίμου και τις προσθέτουν σκόπιμα οι βιομηχανίες, όταν το παρασκευά-
ζουν και το τυποποιούν. Αυτά είναι τα «Πρόσθετα».

ΠΕΤΡΟΣ: Τι είναι τα «Πρόσθετα»;
ΜΑΡΙΝΑ: Τα «Πρόσθετα» σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Ελληνικό 



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ  63

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών «Πρόσθετες ύλες τροφίμων» ή απλώς «Πρό-
σθετα» είναι φυσικές ή τεχνητές ουσίες ή μείγματα ουσιών που διαφέρουν 
από τα βασικά συστατικά ενός τροφίμου και προστίθενται σε αυτό.

 Τα πρόσθετα φυσικά ή χημικά χρησιμοποιούνται:
●● στα προϊόντα αρτοποιΐας
●● της ζαχαροπλαστικής

●● στα έτοιμα τρόφιμα
●● στα τρόφιμα σε κονσέρβες κ.ά.

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, το ψωμί, τα γλυκά οι κονσέρβες, όλα όσα τρώμε, περιέχουν τέ-
τοιες ουσίες; Φοβάμαι μόνο που ακούω τα ονόματά τους. Για ποιο λόγο τα προ-
σθέτουν;

ΗΛΙΑΣ: Πέτρο, υπάρχουν πολλά φυσικά «Πρόσθετα» τροφίμων, αλλά ενώ υπάρ-
χουν στην φύση παρασκευάζονται και συνθετικά. Παρασκευάζονται και άλλα 
«Πρόσθετα» τεχνητά που δεν υπάρχουν στην φύση. Όλα τα συνθετικά –τεχνητά 
«Πρόσθετα»– προστίθενται στα τρόφιμα για τέσσερις λόγους:
1. για να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τις συνθήκες παραγωγής τους
2. για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους
3. για να βελτιώσουν την γεύση τους
4. για να παρατείνουν την ζωή ενός τροφίμου – για διατήρηση.

ΜΑΡΙΝΑ:  Τα τεχνητά χημικά «Πρόσθετα» ομαδοποιούνται σε διάφορες κατηγο-
ρίες, ανάλογα με την κύρια λειτουργία που έχουν. Σε κάθε χημικό –συνθετικό– 
πρόσθετο αντιστοιχεί ένας Κωδικός που είναι ένας τριψήφιος, ή τετραψήφι-
ος αριθμός. Πριν από αυτόν τον αριθμό υπάρχει η ένδειξη «Ε» που δηλώνει ότι 
έχει εγκριθεί η κυκλοφορία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΕΤΡΟΣ: Συγγνώμη, Μαρίνα, που σε διακόπτω, αλλά ελέγχονται και εγκρίνονται 
όλες αυτές οι παράξενες ουσίες που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες;

ΜΑΡΙΝΑ: Ναι, τα «Πρόσθετα» αξιολογούνται για την ασφάλειά τους πριν να 
εγκριθούν. Υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές επιστημόνων που υποβάλλουν τα 
«Πρόσθετα», σε κατάλληλες δοκιμές και τοξικολογική αξιολόγηση. Εάν απο-
δειχθεί η τεχνολογική ανάγκη της χρήσης τους και η ασφάλειά τους, δηλαδή ότι 
δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, εγκρίνονται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε έχουν την ένδειξη «Ε».

ΓΙΩΡΓΟΣ: Θα πρέπει να επισημάνω ότι με την έγκριση των «πρόσθετων» προσδι-
ορίζεται:
●● σε ποια τρόφιμα επιτρέπεται η χρήση τους
●● οι όροι σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η προσθήκη αυτή
●● η ελάχιστη δόση που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του επιθυμη-

τού αποτελέσματος.
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ΗΛΙΑΣ: Όλα τα «Πρόσθετα», που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
καταγράφονται σε κατηγορίες σε έναν επίσημο «ΚΑΤΑΛΟΓΟ», που κυκλοφο-

Κατηγορίες Πρόσθετου Αριθμός «Ε»
1. Χρωστικές (colours) Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε100-Ε199
2. Συντηρητικά (preservatives) Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε200-Ε299
3. Αντιοξειδωτικά (antioxidants) Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε300-Ε399
4. Γαλακτωματοποιητές (emulsifiers) Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε400-Ε499

5. Γαλακτωματοποιητικά άλατα 
(emulsifying sults)

6. Πηκτωματοποιητές ή πηκτικά μέσα 
(gelling agents)

7. Πυκνωτικά μέσα (thickeners)
8. Σταθεροποιητές (stabilizers)
9. Μέσα όξυνσης (acids)

10. Διορθωτικά οξύτητας ή ρυθμιστικά Ph 
(acidity regulators, buffers) Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε400-Ε599

11. Αντισβωλιαστικά (anti-caking agents)
12. Διογκωτικές σκόνες (raising agents)
13. Αντιαφριστικά (anti-foaming agents)
14. Σκληρυντικά (firming agents)
15. Υγροσκοπικά μέσα (humectants)
16. 16. Συμπλοκοποιητές (sequestrants)

17. Ύλες που προσδίδουν όγκο (bulking 
agents)

18. Προωστικά αέρια (propellants)
αέρια συσκευασίας (packaging agents)

19. Ενισχυτικά γεύσης- αρώματος (flavour 
enhacers) Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε620-Ε637

20.
Υλικά επικάλυψης (glazing agents)
Υλικά για λίπανση εξωτερικής 
επιφάνειας (lubricants)

21. Βελτιωτικά αλεύρων (improving agents)
22. Γλυκαντικές ύλες (sweeteners) Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε950-Ε970

23. Τροποποιημένα άμυλα (modificd 
stραches) Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε1401-Ε1442

24. Ένζυμα  

25. Συνθετικές γεύσεις και γευστικοί 
διαλυτές Περιλαμβάνονται μεταξύ Ε1500-Ε1525

Σημείωση: Το Ε που προηγείται των αριθμών, σημαίνει ότι το πρόσθετο έχει εγκριθεί ως ασφαλές από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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ρεί από τον ΕΦΕΤ*. Τον βρήκαμε με τον Γιώργο στην ιστοσελίδα του «www.
efet.gr» και σας τον δίνουμε.

ΠΕΤΡΟΣ: Βλέπουν καλά τα μάτια μου όλες αυτές τις ακαταλαβίστικες λέξεις; Όλα 
αυτά τα τρώμε;

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ηρέμησε, Πέτρο, θα μιλήσουμε σιγά-σιγά για όλα! Και αυτά που βλέ-
πεις είναι μόνο οι κατηγορίες –οι ομάδες– που κατατάσσονται τα «Πρόσθετα»! 
Ο αριθμός των πρόσθετων, που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες τροφίμων, έχουν 
ξεπεράσει τα Ε 1.525! Είναι περίπου 27 οι κατηγορίες «Πρόσθετων».

ΗΛΙΑΣ: Είναι δύσκολη η ταξινόμηση των πρόσθετων σε μια κατηγορία, γιατί πολ-
λά «Πρόσθετα» παρουσιάζουν όχι μόνο μία αλλά περισσότερες λειτουργίες –
δράσεις– που διαφέρουν μεταξύ τους. Δηλαδή ένα πρόσθετο μπορεί να χρησι-
μοποιείται ως συντηρητικό αλλά και ως χρωστικό ή ως ενισχυτικό γεύσης. 

ΚΙΚΗ:  Και από πότε ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα «Πρόσθετα» στις τροφές του;
ΜΑΡΙΝΑ:  Τα φυσικά «Πρόσθετα» ως συντηρητικά είναι πολύ παλιά. Χρησιμοποι-

ούσαν:
●● Το αλάτι, που είναι το πρώτο συντηρητικό (Πρόσθεταν αλάτι στα τρόφι-

μα για να μην χαλάσουν)
●● Το ψήσιμό των τροφίμων (για να συντηρούνται)
●● Το κάπνισμα, ή την ξήρανση (για να συντηρούνται).

 Οι αρχαίοι Έλληνες σαν συντηρητικά χρησιμοποιούσαν:
●● Το ξίδι 
●● Τους ατμούς του θειαφιού.

 Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν επιπλέον ως συντηρητικό στα τρόφιμα:
●● Το νιτρικό κάλιο και το νάτριο
●● Αρωματικές ύλες

 Οι Αιγύπτιοι είχαν προηγηθεί και είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν διάφορα υλι-
κά όχι μόνο για την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων, αλλά και για τον κα-
λύτερο χρωματισμό, την καλύτερη γεύση και το καλύτερο άρωμα.

 Στα χρόνια του Μεσαίωνα χρησιμοποιούνταν σαν συντηρητικά:
●● Η ζάχαρη
●● Τα διάφορα μπαχαρικά, που ήταν πολύτιμα υλικά. 

ΚΙΚΗ: Γιατί αυτά τα συντηρητικά δεν περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο» που μας 
έδωσε ο Ηλίας; 

ΗΛΙΑΣ:  Στον «Κατάλογο» αναγράφονται μόνο τα χημικά «Πρόσθετα». Το αλάτι, 
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το ξίδι, η ζάχαρη, τo θειάφι, τα μπαχαρικά, είναι φυσικά πρόσθετα, και τα χρησι-
μοποιούμε και σήμερα στην διατήρηση των τροφίμων (τουρσιά, ελιές, παστά 
ψάρια, γλυκά κουταλιού κ.ά.). 

 Στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν εμφανίστηκε η χημική βιομηχανία, κυκλοφόρη-
σαν τα χημικά «Πρόσθετα» και παρασκευάστηκαν υποκατάστατα των φυσι-
κών συντηρητικών.

ΚΙΚΗ:  Δηλαδή, φτιάχνουν συντηρητικά όμοια με τα φυσικά αλλά είναι χημικά;
Ηλίας: Ακριβώς, οι βιομηχανίες τροφίμων παρασκευάζουν συνθετικά συντηρητικά 

γρήγορα, εύκολα και φθηνά με τεχνητές χημικές ουσίες. Επειδή η χημική βιο-
μηχανία έχει τεράστια εξέλιξη, οι βιομήχανοι γέμισαν τα τρόφιμα και την ζωή 
μας με τεχνητές χημικές ουσίες, όπως συντηρητικά, χρωστικά, ενισχυτικά γεύ-
σης, γλυκαντικές ύλες κ.ά. 

ΜΑΡΙΝΑ:  Από τότε που οι βιομηχανίες τροφίμων άρχισαν να προσθέτουν τα τε-
χνητά –χημικά– «Πρόσθετα» άρχισαν και οι επιστήμονες, αλλά και οι κατανα-
λωτές, να ανησυχούν για τις επιπτώσεις τους στην υγεία μας. Αυτή είναι και η 
δική μας ανησυχία που μας οδήγησε στις συναντήσεις μας για να μάθουμε πόσα 
χημικά τρώμε!

ΠΕΤΡΟΣ:  Είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία μας τα «Πρόσθετα»; 
ΜΑΡΙΝΑ: Τα φυσικά πρόσθετα, που παρασκευάζονται από τα φυτά και προστίθε-

νται στα τρόφιμα, είναι ακίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου, όταν χρησιμο-
ποιούνται με μέτρο.

 Τα χημικά ή αλλιώς συνθετικά πρόσθετα, που τα προσθέτουν κυρίως στα τυ-
ποποιημένα τρόφιμα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ορισμένων συ-
μπτωμάτων υγείας στους ανθρώπους, σήμερα.

ΗΛΙΑΣ: Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, στην Αμερική, τα «ΠΡΟΣΘΕΤΑ» 
κατηγορούνται για επιβλαβείς δράσεις στην υγεία μας, όπως καρκινογόνο δρά-
ση, αλλεργικές καταστάσεις κ.ά. Με τις έρευνες, που γίνονται τα τελευταία 
χρόνια, τα «ΠΡΟΣΘΕΤΑ» κατηγορούνται ακόμη για τοξική δράση, που επιδρά 
στην λειτουργία του εγκεφάλου των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. 

ΜΑΡΙΝΑ: Ο αριθμός των επιστημόνων, που υποστηρίζουν ότι τα «ΠΡΟΣΘΕΤΑ» 
βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, συνεχώς αυξάνει. Όσοι έχουν ασχοληθεί με 
το θέμα «Πρόσθετα», υποστηρίζουν ότι η χρήση συγκεκριμένων πρόσθετων 
επιδεινώνει την κατάσταση των υπερκινητικών παιδιών, τα οποία παρουσιά-
ζουν προβλήματα στο νευρικό σύστημα. Ακόμη οι επιστήμονες υποστηρίζουν 
ότι τα πρόσθετα δημιουργούν επιθετική συμπεριφορά σε μερικά παιδιά και δυ-
σκολίες στην μάθηση.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Οι απόψεις για την χρήση των τεχνητών Πρόσθετων διίστανται. Δηλα-
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δή, από την μια μεριά, οι βιομήχανοι τροφίμων υποστηρίζουν την χρήση των 
«πρόσθετων» και κάνουν τα πάντα για να αποδείξουν ότι δεν βλάπτουν, και από 
την άλλη μεριά, υπάρχουν οι επιστήμονες και οι καταναλωτές που διαμαρτύρο-
νται ότι τα «Πρόσθετα» όλο και περισσότερο βλάπτουν την υγεία μας. Οι βιομή-
χανοι τροφίμων δίνουν χρήματα για έρευνες, οι οποίες συμπεραίνουν ότι δεν ευ-
θύνονται τα «Πρόσθετα», που κατηγορούνται, για την εμφάνιση ορισμένων συ-
μπτωμάτων υγείας.

 Οι βιομήχανοι τροφίμων ισχυρίζονται, μόνιμα, ότι οι ποσότητες των πρόσθε-
των που περιέχονται στα τρόφιμα είναι ελάχιστες, ώστε είναι αδύνατον να 
βλάψουν στο παραμικρό τους καταναλωτές. Επίσης, ισχυρίζονται ότι οι κατα-
ναλωτές κινδυνεύουν περισσότερο από τις αλλοιώσεις των τροφίμων όταν 
δεν χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα.

ΗΛΙΑΣ: Δεν ξέρω τι λένε οι βιομήχανοι τροφίμων αλλά ο αριθμός των επιστημό-
νων, που υποστηρίζουν ότι τα «Πρόσθετα» βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, 
συνεχώς, αυξάνει.

2ος
 
Ο Νικόλας

Νικόλας: Όχι μόνο οι επιστήμονες αλλά όλο και περισσότεροι καταναλωτές ανη-
συχούν για τις βλάβες που προξενούν στην υγεία τους τα «Πρόσθετα». Αυτό θα 
το διαπιστώσετε αν διαβάσετε τα δημοσιεύματα που εδώ και 10 χρόνια συγκε-
ντρώνει ο παππούς. Ας πάρουμε ο καθένας να διαβάσουμε από ένα δημοσίευμα. 

 Τα παιδιά με μεγάλη αγωνία άρχισαν να τα διαβάζουν. 

ΠΕΤΡΟΣ: Πο! Πο! Εδώ γράφει ότι τρώμε με το κουτάλι τα χημικά! Ακούστε!
(ΤΑ ΝΕΑ, 26-9-2005) 

«5 κιλά χημικά το χρόνο είναι στο πιάτο μας» 
Γεύσεις με …χημικά κι αρώματα
Πέντε κιλά συντηρητικά, χρωστικές ουσίες και φυτοφάρμακα τρώμε κάθε χρόνο.
Συντηρητικά, αρώματα, χρωστικές ουσίες, ενισχυτικά γεύσης και φυτοφάρμακα γε-
μίζουν με τα… κιλά το πιάτο των Ελλήνων. Εκτιμάται ότι ο κάθε Έλληνας «τρώει» 
κάθε χρόνο πέντε κιλά από αυτές τις επικίνδυνες ουσίες.
Τα παραπάνω… κιλά προκύπτουν από υπολογισμούς της Ελληνικής Παιδιατρικής 
Εταιρείας, οι οποίοι βασίστηκαν σε διάφορα επιστημονικά δεδομένα.
………………………………………………………………………………………………
Στο «οικογενειακό τραπέζι» καταλήγουν καθημερινά προϊόντα τα οποία περιέ-
χουν συντηρητικά και χημικές ουσίες οι οποίες κρύβουν πολλούς κινδύνους για 
την υγεία.
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Σας διαβάζω εδώ τι γράφει (Ελ., 4-5-2005):

«Καρκινογόνες χρωστικές ουσίες, σε μπαχαρικά και καρυκεύματα»
Πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες σε πολλά προϊόντα διατροφής κινητοποιούν 
τις Βρετανικές υπηρεσίες υγείας.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ: Αυτό που σας διαβάζω αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στις 14-11-2011.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Δελτίο Τύπου
Βρυξέλλες, 14, Νοεμβρίου 2011. Η χρήση των πρόσθετων στα τρόφιμα θα γίνει 
σύντομα ακόμη πιο ασφαλής και θα αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια χάρη σε δυο 
νομοθετικές πράξεις που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
………………………………………………………………………………………………
Με τους δυο κανονισμούς καταρτίζονται δυο νέοι κατάλογοι.
Ο πρώτος περιλαμβάνει τα πρόσθετα τροφίμων και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμο-
γή τον Ιούνιο του 2013… Ο κατάλογος αυτός είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο και 
θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις τροφίμων και στις 
ελεγκτικές αρχές να εντοπίζουν εύκολα ποια είναι τα εγκεκριμένα πρόσθετα για 
κάθε τρόφιμο. 
Ο δεύτερος κατάλογος αφορά τα πρόσθετα στα συστατικά τροφίμων, όπως είναι 
άλλα πρόσθετα, ένζυμα, αρωματικές ύλες και θρεπτικές ουσίες.

ΗΛΙΑΣ:  Και αυτά που θα διαβάσω εγώ έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο στην ιστο-
σελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου των Τροφίμων «ΕΦΕΤ».
●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (13-2-2007)

Ανάκληση προϊόντων με συντηρητικές ουσίες σε ποσότητες πάνω από τα 
επιτρεπόμενα όρια.
Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε για την διακίνηση προϊόντων στα οποία διαπίστωσε την 
ύπαρξη πρόσθετων ουσιών (συντηρητικά) στα εξής προϊόντα:
α)  Γλυκό κουταλιού κάστανο που περιείχε ποσότητα συντηρητικών (θειωδών, 

σορβικού οξέος και βενζοϊκού οξέος) πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.
β)  Πιπεράκια καυτερά, περιείχε ποσότητα θειωδών πάνω από τα επιτρεπόμενα 

όρια.
………………………………………………………………………………………………
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την εταιρεία διακίνησης την άμεση ανάκληση/απόσυρση την 
εν λόγω παρτίδας από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι.
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●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (11-3-2009)
Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε για την διακίνηση προγεύματος δημητριακών, στο οποίο 
βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις χημικών ουσιών (4-μεθυλοβενζοφαινόνης και 
βενζοφαινόνης) οι οποίες μετανάστευσαν στο προϊόν από τη συσκευασία.
●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (6-8-2008)

Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε για την διακίνηση μη ασφαλούς προϊόντος (νιφάδων δη-
μητριακών), στο οποίο ανιχνεύτηκε η μυκοτοξίνη Δεσοξυνιβαλενόλης (DON) σε 
συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ανώτερο επιτρεπτό όριο.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Συνεχίζω εγώ, για να ξεκουράσω τον Ηλία, με τα Δελτία Τύπου του 
«ΕΦΕΤ».
●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (12-7-2011)

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την ανάκληση προϊόντος «Ριζότο με θαλασσινά» γιατί ανιχνεύ-
τηκε υψηλή ποσότητα «καδμίου». 
●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (2011)

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την ανάκληση προϊόντος «Μπισκότα αμυγδάλου χωρίς πρό-
σθετα και ζάχαρη», γιατί στα πλαίσια τακτικών ελέγχων διαπιστώθηκε η ύπαρ-
ξη γλυκαντικού (Ε955) Σουκραζόλη, του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται στο 
προϊόν. 
●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (30-7-2013)

Ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε συγκεκριμένα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης αλλαντικά 
(ζαμπόν, γαλοπούλα, χοιρινή ωμοπλάτη, μπέικον) καθώς ανιχνεύτηκε η χρω-
στική Ε120 (κοχελίνη, καρμινικό οξύ, καρμίνες) πρόσθετο μη επιτρεπόμενα 
στα συγκεκριμένα είδη τροφών. Η χρωστική Ε120 προσδίδει κόκκινο χρώμα 
στα αλλαντικά και είναι επικίνδυνη. 
●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (27-10-2015)

Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος «πορτοκαλάδας με ανθρακικό», το οποίο 
βρέθηκε να περιέχει συντηρητικό (βενζοϊκό) σε συγκέντρωση μεγαλύτερης 
της επιτρεπόμενης.
●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (8-4-2016)

Ανάκληση σταφίδας
Για το προϊόν με την εμπορική ονομασία “………….” Σταφίδα Σουλτανίνα, 
σε συσκευασία των 250 γρ., με ημερομηνία λήξης 27-11-2016 και αριθμό παρ-
τίδας Lot45002329-14-1182, γιατί διαπιστώθηκε η παρουσία ωχροματοξίνης 
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Α, σε ποσότητα που υπερβαίνει τα νομοθετικά όρια.
●● ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (9-2-2017)

Την ανάκληση μείγματος για τηγανίτες από την αγορά ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ. 
Μετά από εργαστηριακή δοκιμή στο Γενικό Χημείο του Κράτους διαπιστώθηκε 
ύπαρξη μη επιτρεπόμενου Πρόσθετου Ε541 σε μείγμα για τηγανίτες.

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί δεν έχουν τε-
λειωμό οι παρανομίες των βιομηχανιών και οι ανακλήσεις πολλών προϊόντων 
από τον ΕΦΕΤ. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, όλες αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα στα 
τρόφιμα δείχνουν την ανησυχία μου για την υγεία σας. Πάνω από 15 χρόνια τώ-
ρα παρακολουθώ, στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου των Τροφίμων 
«ΕΦΕΤ», τις ανακλήσεις τροφίμων. Θέλω να προσέξετε ότι, οι περισσότερες 
από τις ανακλήσεις για παραβάσεις αφορούν την προσθήκη μεγαλύτερης ποσό-
τητας συντηρητικών στα τρόφιμα από αυτές που επιτρέπονται. Μπορείτε 
στις ιστοσελίδες (www.efet.gr και www.epha.gr) να βρείτε ανακλήσεις τροφί-
μων που γίνονται σχεδόν κάθε μέρα.

 Ανάκληση από τον ΕΦΕΤ σημαίνει απόσυρση του προϊόντος από την αγορά για 
παράβαση του Νόμου. Ευτυχώς πως υπάρχει ο ΕΦΕΤ και κάνει ελέγχους.

ΜΑΡΙΝΑ: Εκτός από την μεγαλύτερη ποσότητα των πρόσθετων, που περιέχουν 
μερικά τυποποιημένα τρόφιμα, εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι κάποια 
χημικά πρόσθετα που έχουν ήδη εγκριθεί και χρησιμοποιούνται από τις βιομηχα-
νίες τροφίμων, μετά από συνεχείς Πανεπιστημιακές έρευνες, πολλών ετών, κρί-
νονται επιβλαβή για την υγεία μας. Ακόμη, ότι κάθε πρόσθετο εγκρίνεται για 
συγκεκριμένα τρόφιμα και δεν επιτρέπεται η χρήση του σε άλλα τρόφιμα.

ΚΙΚΗ: Δηλαδή, δεν έχουν ελεγχθεί σωστά τα «πρόσθετα»;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Έχουν ελεγχθεί, αλλά γίνονται συνεχείς έρευνες στα «Πρόσθετα» και 

αλλάζουν τα δεδομένα. Χρειάζονται πολλά χρόνια χρήσης ενός χημικού πρόσθε-
του στα τρόφιμα για να αποδειχθεί ότι είναι ακίνδυνο για την υγεία μας. Εκτός 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εγκρίνει την κυκλοφορία ενός χημικού Πρό-
σθετου, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) ή (SCF) η οποία επαναξιολογεί τη χρήση των «Πρόσθετων» που ήδη 
χρησιμοποιούνται. Όταν οι Πανεπιστημιακές έρευνες αποδείξουν ότι κάποια 
«πρόσθετα» δεν είναι εντελώς ακίνδυνα γίνεται επαναξιολόγηση από την 
(EFSA) ή (SCF) και αναστέλλεται η χρήση τους για ορισμένα τρόφιμα ή αλλά-
ζει η ποσότητα που προστίθεται.

ΠΕΤΡΟΣ: Ανησυχώ πολύ με όλα όσα ακούω για τα χημικά πρόσθετα και δεν ξέρω 
τι να κάνω. 
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ΚΙΚΗ: Την ίδια ανησυχία με εσένα έχω και εγώ, Πέτρο, αλλά προτείνω να αφή-
σουμε για τον Γιώργο και τον Ηλία, την επικινδυνότητα των χημικών πρόσθε-
των και να αρχίσω εγώ με τις γλωσσικές ασκήσεις μου, που δεν μας βλάπτουν! 
Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, άρχισε Κική!

3η
 
Η Κική

ΚΙΚΗ: Σήμερα είναι αδύνατον να ασχοληθούμε με όλα τα ονόματα των «Πρόσθε-
των» που αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων. Αν θέλαμε να ασχοληθού-
με με τα ονόματα των «πρόσθετων», που είναι περισσότερα από χίλια πεντακό-
σια είκοσι (Ε1525), θα χρειαζόμαστε χρόνια για να τα αναλύσουμε γλωσσολογι-
κά! Είναι τόσο ακαταλαβίστικες και άγνωστες οι λέξεις των «Πρόσθετων» που 
είναι ανάγκη να ανοίξουμε το λεξικό για να βρούμε την σημασία τους.

 Εγώ θα περιοριστώ μόνο στην σημασία των λέξεων: «πρόσθετα», «συντηρητι-
κά», «συστατικά» και «στοιχεία» που κυριαρχούν στις ετικέτες συσκευασίας 
των τροφίμων.

 Αρχίζω με την λέξη «Πρόσθετα» που παράγεται από το σύνθετο ρήμα: (προσ+ 
θέτω). Η λέξη αυτή μας είναι πολύ γνωστή από την πράξη της πρόσθεσης στα 
μαθηματικά. Επαναλαμβάνω ότι τα «Πρόσθετα» είναι ουσίες ή μείγματα ουσι-
ών που διαφέρουν από τα βασικά συστατικά ενός τροφίμου και τα προσθέτουν 
σκόπιμα κατά την τυποποίησή του.

 Το ρήμα «θέτω» που σημαίνει βάζω, τοποθετώ, όταν είναι σύνθετο με κάποιες 
προθέσεις, αλλάζει σημασία: (παραθέτω, εκθέτω, συνθέτω, υποθέτω, αναθέτω, 
μεταθέτω, καταθέτω, διαθέτω, αποθέτω κ.ά.).

●
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● ☛●Σας παρακαλώ πολύ να συμπληρώσουμε όλοι μαζί το δέντρο.

ΠΕΤΡΟΣ: Κική, μία κατηγορία πρόσθετων γράφει «διογκωτικά». Τι σημαίνει;
ΚΙΚΗ: Πέτρο, τα διογκωτικά είναι πρόσθετη χημική ουσία που δίνει όγκο στις τρο-

φές. Συνεχίζω με την λέξη «συντηρητικά» που παράγεται από το σύνθετο ρήμα 
(συν + τηρώ) και έχει διάφορες σημασίες.

 Συντηρώ τα τρόφιμα σημαίνει ότι δημιουργώ συνθήκες για να παρατείνεται ο 
χρόνος της ζωής τους και να προστατεύονται από τα βακτηρίδια, τα μικρόβια, 
τους μικροοργανισμούς κ.λπ.

ΚΙΚΗ: Σας παρακαλώ πολύ ελάτε να συμπληρώσουμε το δέντρο: 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Η συντήρηση των περισσότερων τροφίμων, σήμερα, γίνεται στα 
ψυγεία και στους καταψύκτες.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τα τρόφιμα σήμερα ταξιδεύουν, λόγω της παγκοσμιοποίησης, σε μεγά-
λες αποστάσεις από τον τόπο παραγωγής ή τυποποίησής τους και για να μην αλ-
λοιωθούν τους προσθέτουν πολλά χημικά συντηρητικά. Έτσι παρατείνουν για 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα την ζωή τους. Αυτή είναι μια καλή δικαιολογία 
για να προσθέτουν οι βιομηχανίες χημικά συντηρητικά, ενώ η αλήθεια είναι ότι 
τα πιο πολλά χημικά τα προσθέτουν για να ενισχύσουν την γεύση και το χρώμα 
των τροφίμων. Σκοπό έχουν να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές. 

ΚΙΚΗ: Συνεχίζω με την λέξη «συστατικά», που είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο 
και παράγεται από το ρήμα συν-ίσταμαι –συν– στάση. Σύσταση τροφίμου ή 
συστατικά τροφίμου είναι κάθε μια από τις ουσίες, από τις οποίες αποτελείται 
ένα φυσικό προϊόν ή καθεμιά από τις ουσίες ή τα υλικά, με τα οποία παρασκευά-
ζεται ένα φαγητό, ένα φάρμακο κ.λπ.

ΚΙΚΗ:  Προτείνω να συμπληρώσουμε και το άλλο δέντρο με το ρήμα «συνίστα-
μαι». 

    

☛

●

ΓΙΩΡΓΟΣ: Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε και τις διαφορετικές σημασίες που έχει 
η λέξη «σύσταση», για μην μπερδευόμαστε.

ΚΙΚΗ: Αμέσως, Γιώργο, σας τις δίνω γραπτώς:
 α)  σύσταση: είναι το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν ένα σώμα και ο τρό-
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πος με τον οποίο έχουν δομηθεί, π.χ. Η σύσταση του νερού ελέγχεται στα εργα-
στήρια.

 β)  σύσταση: είναι η ένωση ατόμων ή η δημιουργία οργανισμού, υπηρεσίας κ.ά. 
(παράγεται από το ρήμα συνιστώ), π.χ. Υπάρχουν θεσμοί που ισχύουν από την 
σύσταση του Ελληνικού κράτους.

 γ)  σύσταση: είναι η ενέργεια του συστήνω, η παρουσίαση ενός προσώπου σε 
κάποιο άλλο για να γνωριστούν μεταξύ τους, π.χ. Ο οικοδεσπότης έκαμε τις 
απαραίτητες συστάσεις.

 δ)  σύσταση: είναι η διεύθυνση κατοικίας, π.χ. Δώσε μου την σύστασή σου για να 
σου γράψω.

ΠΕΤΡΟΣ: Από ότι κατάλαβα, την σύσταση των τροφίμων σε εμάς την κάνουν οι 
ετικέτες των τροφίμων, μας γνωρίζουν, δηλαδή, τι τρώμε!

ΚΙΚΗ: Μπράβο, Πέτρο, καλά το κατάλαβες, αρκεί να διαβάζουμε προσεχτικά τα 
συστατικά των τροφίμων στις ετικέτες και ιδίως το είδος και το ποσοστό του 
πρόσθετου που περιέχουν.

 «Στοιχείο» είναι ο,τιδήποτε αποτελεί μέρος ενός συνόλου. Τα θρεπτικά στοιχεία 
των τροφίμων αναγράφονται στις ετικέτες συσκευασίας τους.

 Σας παρακαλώ πολύ, μην διαμαρτυρηθείτε, έχουμε και άλλο δέντρο να συμπλη-
ρώσουμε!

●

☛

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ● ● ●

ΗΛΙΑΣ: Πρέπει να ξεχωρίζουμε την λέξη «στοιχεία» από την λέξη «ιχνοστοι-
χεία».
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 Στην φύση υπάρχουν 107 απλά χημικά στοιχεία.
 Το 4% της μάζας του σώματός μας αποτελείται από 22 ανόργανα στοιχεία, που 

αποτελούν τμήματα:
●● Ενζύμων
●● Ορμονών
●● Βιταμινών

 Ιχνοστοιχεία λέμε την ελάχιστη ποσότητα –ίχνη– χημικών στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία του οργανισμού μας. 

 Τα ιχνοστοιχεία: (κάδμιο, μόλυβδος, κοβάλτιο) είναι βλαβερά στην υγεία μας.
ΚΙΚΗ: Νομίζω, ότι πρέπει να προσέξουμε να μην μπερδέψουμε τα «στοιχειά», δη-

λαδή τα φαντάσματα, με τα θρεπτικά στοιχεία των τροφών ή με τα 107 απλά 
χημικά στοιχεία της φύσης, γιατί πολλά από αυτά δεν είναι τόσο ακίνδυνα, όπως 
δεν είναι εντελώς ακίνδυνα και τα φαντάσματα!!! 

ΗΛΙΑΣ: Μπράβο σου, Κική, τώρα εγώ και ο Γιώργος θα κάνουμε τον έλεγχο των 
«Πρόσθετων» στα τρόφιμα.

4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τα τελευταία χρόνια, τα «Πρόσθετα», δηλαδή, οι οποιεσδήποτε τεχνη-
τές –χημικές– ουσίες, είτε έχουν θρεπτική αξία είτε όχι, ενώ δεν καταναλώνο-
νται συνήθως μόνες τους ως τρόφιμο, προστίθενται στα τρόφιμα. Οι βιομηχανί-
ες προσπαθούν να μας επιβάλλουν τα «Πρόσθετα» ως απαραίτητα στοιχεία για 
τις τροφές μας.

ΗΛΙΑΣ:  Η δικαιολογία είναι ότι προστίθενται χημικές ουσίες στα τρόφιμα για τε-
χνολογικούς σκοπούς κατά την κατασκευή, την μεταποίηση, την παρασκευή, 
την κατεργασία, την συσκευασία, την μεταφορά ή την αποθήκευση. Αν δεν αντι-
δράσουμε όλοι με συνεχείς ελέγχους, οι επιπτώσεις των χημικών ουσιών στην 
υγεία μας θα είναι μη αναστρέψιμες.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, πριν αγοράσουμε τυποποιημένα τρό-
φιμα, είναι να ελέγχουμε στις ετικέτες συσκευασίας τον κατάλογο των συστατι-
κών τους. Τα συστατικά του τροφίμου αναγράφονται κατά σειρά ελαττούμενης 
περιεκτικότητας ως προς το βάρος, συμπεριλαμβανομένων και των «Πρό-
σθετων». Δηλαδή, θα πρέπει να ελέγχουμε τα ονόματα και την ποσότητα των 
τριών πρώτων υλικών αλλά και των τριών πρώτων προσθετικών ουσιών που 
αναγράφονται ανάμεσα στα συστατικά του τροφίμου. 

ΗΛΙΑΣ:  Ας αρχίσουμε τον έλεγχο. Σας παρακαλώ πολύ να πάρετε ο καθένας σας 
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από μια συσκευασία τυποποιημένου τροφίμου και να διαβάσετε την ετικέτα της 
με προσοχή. Να έχετε δίπλα σας και τον «Κατάλογο» με τις κατηγορίες των 
«Πρόσθετων».

ΓΙΩΡΓΟΣ: Διαβάστε προσεκτικά μόνο την στήλη με τα «Συστατικά». Βρείτε τα 
ονόματα των τριών πρώτων υλικών και των τριών πρώτων πρόσθετων (συντη-
ρητικά, ενισχυτικά γεύσης, διογκωτικά κ.ά) που αναγράφονται. Ελέγξτε αν τα 
πρόσθετα έχουν τους τριψήφιους ή τετραψήφιους αριθμούς με την έγκριση (Ε) 
μπροστά και το ποσοστό στα (%).

Ο Ηλίας κρατούσε τον επίσημο «Κατάλογο» με τις κατηγορίες και τα ονόματα των 
«πρόσθετων», που είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βοηθούσε 
στον έλεγχο των ετικετών.
Τα παιδιά πήραν τις ετικέτες συσκευασίας στα χέρια τους και άρχισαν να ελέγχουν τα 
βασικά υλικά και τα πρόσθετα που αναγράφονταν ανάμεσα στα συστατικά συζητώ-
ντας έντονα. 

ΚΙΚΗ: Αυτές οι ετικέτες από τις τσίχλες γράφουν ότι περιέχουν γλυκαντικές ύλες, 
σταθεροποιητές, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητή λεκιθίνη σόγιας, χρω-
στικές Ε129 και Ε171 κ.ά. Δεν αναγράφεται καθόλου το ποσοστό στα (%). Δυ-
σκολεύομαι να τα διαβάσω όλα γιατί είναι πολύ ψιλά τα γράμματά τους.

ΠΕΤΡΟΣ:  Για προσέξτε, αυτές εδώ οι καραμέλες περιέχουν τα πρόσθετα Ε104, 
Ε122, Ε330. Είναι εγκεκριμένα γιατί έχουν την ένδειξη (Ε) μπροστά. Δεν ανα-
γράφεται καθόλου το ποσοστό στα (%).

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Η ετικέτα από αυτά τα αναψυκτικά αναγράφει στα συστατικά: διο-
ξείδιο του άνθρακα, χρωστική καραμελόχρωμα Ε150d, μέσα όξυνσης φωσφορι-
κό οξύ, κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες (υδροχλωρική κινίνη), καφεΐνη και ζάχα-
ρη. Δεν αναγράφεται καθόλου το ποσοστό στα (%).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Η συσκευασία που κρατώ εγώ είναι από καραμέλες και στα συ-
στατικά γράφει: σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη, δεξτρόζη, νερό, σταθεροποιητής: σορ-
βιτόλη, ζελατίνη, αρωματική ύλη, χρωστικές ουσίες: κοχενίλη, κουρκουμίνη. Δεν 
αναγράφεται κανένας κωδικός αριθμός με την ένδειξη (Ε) μπροστά ούτε ποσο-
στό στα (%). Τα 3 πρώτα υλικά είναι: σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη, δεξτρόζη, και τα 
3 πρώτα πρόσθετα είναι: σταθεροποιητής: σορβιτόλη, αρωματική ύλη, χρωστι-
κές ουσίες: κοχενίλη.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Η συσκευασία που κρατώ εγώ είναι από σοκολάτα και γράφει: Συστα-
τικά: κάλυμμα σοκολάτας (55%), ζάχαρη, βούτυρο κακάο, κακαόμαζα, σκόνη 
αποβουτυρωμένου γάλακτος, λίπος γάλακτος, στερεό σιρόπι καλαμποκιού, γαλα-
κτοματοποιητές (λεκιθίνη σόγιας (Ε322), πολυκλυκερίδια του πολυρυκινελαϊκού 
οξέος (Ε476), φιστικοβούτυρο (45%), φιστίκια, ζάχαρη, δεξτρόζη, λίπος γάλακτος, 
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αλάτι, αντιοξειδωτικά: (Γαλλικός προπυλεστέρας (Ε310), κιτρικό οξύ (Ε330), 
παλμιτικό ασκαρβύλιο (Ε304). Περιέχει γάλα, σόγια. Όπου έχει αστεράκι, δηλαδή, 
η ζάχαρη, η σόγια και το καλαμπόκι είναι γενετικά τροποποιημένα. Τα πρώτα 
τρία βασικά συστατικά είναι: κάλυμμα σοκολάτας (55%), ζάχαρη, βούτυρο κα-
κάο, και τα πρώτα τρία πρόσθετα είναι: λεκιθίνη σόγιας (Ε322), πολυκλυκερίδια 
του πολυρυκινελαϊκού οξέος (Ε476) και αντιοξειδωτικά: Γαλλικός προπυλεστέ-
ρας (Ε310), κιτρικό οξύ (Ε330), παλμιτικό ασκαρβύλιο (Ε304).

ΠΕΤΡΟΣ:  Τώρα που άκουσα και τον Νικόλα απογοητεύθηκα! Δεν νομίζω ότι μπο-
ρούμε να ελέγξουμε τα πρόσθετα με όλα αυτά τα ακαταλαβίστικα ονόματα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Έχεις δίκιο, Πέτρο, γιατί όπως διαβάσαμε λίγες είναι οι ετικέτες των 
τυποποιημένων τροφίμων που αναγράφουν σε όλα τα συστατικά τους το ποσο-
στό στα (%). Επίσης, ενώ αναγράφουν τα πρόσθετα με τα αναλυτικά τους ονό-
ματα, αποφεύγουν να γράφουν τον κωδικό τους με την ένδειξη (Ε) μπροστά. 
Πώς να γνωρίζουμε εμείς αν είναι εγκεκριμένα;

ΗΛΙΑΣ: Η μόνη λύση για να ελέγξουμε τα χημικά πρόσθετα είναι να εκτυπώσουμε 
από την ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ) τον αναλυτικό πίνα-
κα με όλα τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετα και να τον 
έχουμε μπροστά μας, όταν διαβάζουμε τις ετικέτες. Να προσέχουμε όλοι όχι μό-
νο το είδος του προστιθέμενου συντηρητικού αλλά την ποσότητα που περιέ-
χεται σε κάθε συσκευασία και την ποσότητα του τροφίμου που αντιστοιχεί. 
Θα πρέπει να αγοράζουμε την συσκευασία με το μικρότερο ποσοστό- δόση- του 
πρόσθετου που αναγράφεται.

  Π.χ. Αν μια σοκολάτα γράφει ότι περιέχει 0,05gr ένα συντηρητικό ανά 100 gr 
και μια άλλη σοκολάτα 0,12 gr ανά 100 gr από το ίδιο συντηρητικό, θα πρέπει 
να προτιμήσουμε την σοκολάτα που έχει το λιγότερο ποσοστό, δηλαδή 0,05gr.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι καταναλωτές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά «Πρόσθετα», παρά 
την έγκρισή τους από την Ε.Ε., βρίσκονται σε Πανεπιστημιακές έρευνες, που 
δείχνουν ότι δεν είναι εντελώς ακίνδυνα για την υγεία μας.

 Π.χ. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου Southampton έδειξε ότι οι χρωστικές Ε102 
(Ταρτραζίνη), Ε104 (Κίτρινο Κινολίνης), Ε110 (Πορτοκαλοκίτρινο S), Ε122 
(Καρμοϊζίνη), Ε124 (Ερυθρό της Κοχενίλης), Ε129 (Ερυθρό Αλούρα ΑC) εί-
ναι επικίνδυνες για την υγεία των παιδιών, καθώς προκαλούν υπερκινητικότητα 
και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών.

ΗΛΙΑΣ: Το ακόμη σοβαρότερο είναι ότι η GREENPEACE* (Η Διεθνής μη Κυβερ-
νητική Οργάνωση με σκοπό την Προστασία του Φυτικού Περιβάλλοντος) κυ-
κλοφορεί στο διαδίκτυο μια δική της λίστα πρόσθετων και χρωστικών ουσιών 
για τα τρόφιμα και προειδοποιεί τους καταναλωτές να προσέχουν. Σύμφωνα με 
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αυτήν την λίστα μερικά από τα ήδη εγκεκριμένα «Πρόσθετα» κρίνονται ύποπτα 
για την υγεία μας, μερικά κρίνονται επικίνδυνα κι άλλα απαγορεύονται. Αυτή η 
λίστα των «Πρόσθετων» εκδόθηκε από το νοσοκομειακό κέντρο του Chaumont 
της Γαλλίας και βασίζεται σε πληροφορίες που δόθηκαν από το ερευνητικό νο-
σοκομείο του Villajuir.

 Τα πρόσθετα Ε104, Ε171 και Ε122 σε αυτήν την λίστα της GREENPEACE χα-
ρακτηρίζονται «ύποπτα», ενώ το Ε330 χαρακτηρίζεται «καρκινογόνο»!

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, η μόνη λύση είναι να περιορίσουμε την κατανάλωση των 
τυποποιημένων τροφίμων! Οι χημικές ουσίες, τα συντηρητικά κ.ά, που προστί-
θενται στα τρόφιμα είναι επικίνδυνα για την υγεία όλων μας, κυρίως δε, εσάς 
των παιδιών που βρίσκεστε στο στάδιο της ανάπτυξης. Πολλά συσκευασμένα 
τρόφιμα, κυρίως λιχουδιές που αγοράζετε, δεν είναι απαραίτητα και μπορείτε να 
τα αποφεύγετε. Προτιμήστε τα φρέσκα τρόφιμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Αν θέλετε να βρείτε, εύκολα, ποια τρόφιμα ή λιχουδιές έχουν πολλά 
«πρόσθετα» –συντηρητικά– μπορείτε να κάνετε το εξής πείραμα: 

 Διαλέξτε λιχουδιές (τσίχλες, καραμέλες κ.ά) που έχουν τα περισσότερα πρόσθετα. 
Πάρετε διαφανή γυάλινα βάζα, ένα για κάθε τύπο λιχουδιάς και κολλήστε απέξω 
μια ετικέτα με το όνομα της λιχουδιάς (τσίχλας ή καραμέλας) που θα αναλύσετε. 
Στα βάζα με τις ετικέτες τους τοποθετήστε τις λιχουδιές και ρίξετε νερό.

 Τις αφήνετε στο ίδιο νερό για μερικές ημέρες, έξω από το ψυγείο, παρατηρώντας 
και καταγράφοντας το τι συμβαίνει. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (όχι πο-
λύ), μπορείτε να παρατηρήσετε ότι το νερό, σε ορισμένες από τις καραμέλες και λι-
χουδιές που αναλύετε, αρχίζει να παρουσιάζει στην επιφάνειά του κάτι σαν μού-
χλα. Οι λιχουδιές που έχουν λιγότερα συντηρητικά αρχίζουν νωρίς να έχουν μού-
χλα στην επιφάνεια του νερού. Σ’ εκείνες που έχουν περισσότερα συντηρητικά η 
διαδικασία αυτή αρχίζει αργότερα.

ΗΛΙΑΣ:  Ένα άλλο πείραμα για να δούμε πόσα συντηρητικά και ενισχυτικά γεύσης 
περιέχουν τα χάμπουργκερς και τα έτοιμα φαγητά είναι το εξής: 

 Φτιάχνουμε ένα σπιτικό σάντουιτς με ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς μας, βά-
ζουμε ένα μπιφτέκι και λίγο τυρί. Αγοράζουμε και από διαφορετικά φαστ φουντ 
δυο τρία χάμπουργκερς και μαζί με το σπιτικό σάντουιτς τα φυλάμε σε ένα χώρο 
στο δωμάτιο, εκτός ψυγείου. Τα αφήνουμε για αρκετές ημέρες και παρακολουθού-
με τις αλλαγές που θα έχουν. Τα χάμπουργκερς ή το σπιτικό σάντουιτς θα αλλοιω-
θεί –θα πιάσει μούχλα- θα μυρίσει– γρηγορότερα; Όποιο αργήσει να αλλοιωθεί 
έχει τα περισσότερα συντηρητικά.

ΠΕΤΡΟΣ:  Και αν με το πείραμα διαπιστώσω ότι οι καραμέλες ή τα χάμπουργκερς 
έχουν πολλά συντηρητικά τι θα κάνω; 
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ΚΙΚΗ: Απλούστατα, Πέτρο, το είπαμε πριν λίγο, δεν θα αγοράζεις τέτοιες καραμέ-
λες και χάμπουργκερς. Δεν είναι απαραίτητα!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Έχω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να πάρω την σειρά μου. Μπο-
ρώ;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, άρχισεεεε!

5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν μόνο φυσικά συντηρητικά 
(αλάτι, ξίδι, ζάχαρη, θειάφι κ.ά.) και φυσικές χρωστικές, που τις απομόνωναν 
από τα χρωστικά των φυτών. 

 Διερωτώμαι γιατί δεν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν και σήμερα τα φυσικά συ-
ντηρητικά και τα φυσικά αρώματα στα τρόφιμα;

ΜΑΡΙΝΑ: Γιατί απλούστατα είναι πιο ακριβά τα φυσικά πρόσθετα! Οι άνθρωποι 
έμαθαν στα εργαστήρια να παρασκευάζουν εύκολα, φθηνά και γρήγορα χημικά 
πρόσθετα και δεν χρησιμοποιούν πλέον τα φυσικά. Οι βιομηχανίες τροφίμων 
έχουν μεγάλα κέρδη από τα τυποποιημένα τρόφιμα και γι’ αυτό, συνεχώς, τα 
βελτιώνουν με νέες τεχνητές ουσίες.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι βιομηχανίες τροφίμων συνεχίζουν να προσθέτουν όλο και περισσό-
τερες συνθετικές ουσίες στα τρόφιμα ισχυριζόμενες ότι είναι ακίνδυνες λόγω 
της ελάχιστης ποσότητάς τους.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Δεν είναι έτσι γιατί μπορεί να είναι ελάχιστη η ποσότητα των συντη-
ρητικών σε κάθε τρόφιμο, αλλά έχει αυξηθεί η κατανάλωση επεξεργασμένων 
τροφών, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών να συσσωρεύονται 
στον οργανισμό μας. Μάλιστα ο οργανισμός μας, εκτός από την χημική επίθεση 
που δέχεται από τα επεξεργασμένα τρόφιμα, δέχεται και την επίθεση των τοξι-
κών –φυτοφαρμάκων– από τα φρούτα και τα λαχανικά. Όλα αυτά τα χημικά μα-
ζί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία 
μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Αν οι καταναλωτές σταματήσουμε να αγοράζουμε τυποποιημένα 
τρόφιμα τι θα κάνουν οι βιομηχανίες τροφίμων;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η μόνη λύση για να προστατέψουμε την 
υγεία μας: Αποφεύγουμε να αγοράζουμε βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. Αν μει-
ωθούν οι πωλήσεις τους τότε θα αναγκαστούν οι βιομηχανίες να αφαιρέσουν από 
τα τρόφιμα τα πρόσθετα ή έστω να μειώσουν την ποσότητα που προσθέτουν. Αυ-
τό φαίνεται από το γεγονός ότι, μετά από πιέσεις και διαμαρτυρίες των κατανα-
λωτών, πολλοί βιομήχανοι αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν από τα προϊόντα τους 
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ένα μεγάλο αριθμό αχρείαστων, και για μερικά άτομα, βλαβερών πρόσθετων.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Έχω ακούσει ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί άνθρωποι άρχισαν 

πάλι να χρησιμοποιούν τα φυτικά συντηρητικά, τα βότανα ή τα μπαχαρικά για 
την συντήρηση των τροφίμων. Υπάρχουν ειδικά καταστήματα που πουλάνε τα 
βιολογικά τυποποιημένα τρόφιμα. Είναι βέβαια πιο ακριβά αλλά είναι υγιεινά.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, αυτά τα τρόφιμα να τα προτιμάτε. Η Ευρωπαϊκή Νομο-
θεσία προβλέπει να γίνεται ορθολογική χρήση των τεχνητών πρόσθετων, αλλά 
μερικές βιομηχανίες τροφίμων την παραβαίνουν και προσθέτουν μεγαλύτερη 
δόση πρόσθετου ή πρόσθετου ακατάλληλου για τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Ο δι-
κός σας έλεγχος και οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ θα σας προστατέψουν από τα «Πρό-
σθετα» στα τυποποιημένα τρόφιμα.

ΠΕΤΡΟΣ:  Τα έχω χάσει, με όλα όσα άκουσα και σας παρακαλώ να πάρω την σειρά 
μου.

ΠΑΙΔΙΑ: Άρχισε αμέσως, Πέτροοοο! 

6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ: Τελικά όλα τα «Πρόσθετα», με τα ακαταλαβίστικα ονόματα, που ανα-
γράφονται στα συστατικά στο συγκεκριμένο κρουασάν, στα γαριδάκια, στα πα-
τατάκια κ.λπ. είναι βλαβερά; Πώς μπορώ να πείσω τους φίλους μου στο σχολείο 
ότι είναι βλαβερά;

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Πέτρο, να τους μιλήσεις για όλα όσα κουβεντιάσαμε σε αυτήν την συ-
νάντηση. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε μια απάντηση ότι όλα τα χημικά πρό-
σθετα είναι 100% ασφαλή ή 100% βλαβερά. Κάποια συντηρητικά είναι απολύ-
τως απαραίτητα για την αναστολή της ανάπτυξης παθογόνων μικροβίων 
στα τρόφιμα και σίγουρα ορισμένα προσθετικά είναι απολύτως ασφαλή και 
χρήσιμα για την Δημόσια Υγεία. Όμως πολλά τρόφιμα όπως: μπισκότα, κέικ, 
σοκολάτες, καραμέλες, παγωτά, κρουασάν, αλλαντικά, έτοιμες σάλτσες κ.ά. 
πρέπει να τα αποφεύγουμε λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς τους σε συντηρη-
τικά και χημικά πρόσθετα.

ΠΕΤΡΟΣ: Τα πατατάκια δεν αναγράφουν συντηρητικά και δεν έχουν παράξενα 
ονόματα. Τι να κάνω;

ΗΛΙΑΣ:  Τα πατατάκια δεν αναγράφουν ότι περιέχουν τέτοια συντηρητικά αλλά πε-
ριέχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά και αλάτι που βλάπτουν την υγεία μας. Είδες 
τι γράφουν; Λιπαρά: 35,0g στα 100g, εκ των οποίων τα 4,5 g είναι κορεσμένα.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Πέτρο, όταν δεν είσαι σίγουρος για την ασφάλεια κάποιων τυποποιη-
μένων τροφίμων, που περιέχουν συντηρητικά και πρόσθετα, είναι καλύτερα να 
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μην τα αγοράζεις. Θα το επαναλάβω, και άλλη φορά, όσο εμείς αδιαφορούμε για 
τα συντηρητικά, τόσο οι βιομηχανίες πληθαίνουν την χρήση τους στα τρόφιμα, 
για να αυξήσουν τα κέρδη τους και δεν ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Δεν εί-
ναι απαραίτητο να φας π.χ. τυποποιημένο κρουασάν, μπορείς να το αντικατα-
στήσεις με κρουασάν φρέσκο, που θα αγοράσεις από τον φούρνο της γειτονιάς 
σου ή καλύτερα με ένα κουλούρι ή κέικ, που θα φτιάξετε στο σπίτι. Η γιαγιά 
ετοιμάζει μια έκπληξη απόψε για όλους.

ΠΕΤΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, παππού, δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα, αλλά επειδή 
ζαλίστηκα θέλω να τελειώνουμε. Ας πάρει την σειρά της η Μαριάννα.

7η
 
Η Μαριάννα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Η διασκέδαση που έχω ετοιμάσει σήμερα είναι διαφορετική, είναι 
διασκέδαση μαγειρικής! με την γιαγιά αρχιμάγειρα. Πλύνετε τα χέρια σας και 
ελάτε στην κουζίνα.

Τα παιδιά έπλυναν τα χέρια τους και μαζεύτηκαν στην κουζίνα τριγύρω από την για-
γιά.

ΓΙΑΓΙΑ:  Παιδιά μου, τι τα θέλετε τα έτοιμα φαγητά και τα έτοιμα κρουασάν; Αυτά 
είναι κλεισμένα για πολύ καιρό, μαζί με τα λίγα ή πολλά χημικά τους σε πλαστι-
κοποιημένες συσκευασίες. Αφήστε τα. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαγειρεύοντας 
φρέσκες νοστιμιές, γιατί η μαγειρική είναι γλέντι!!!

 Δυο παραδοσιακές νοστιμιές θα μαγειρέψουμε σήμερα. Θα φτιάξουμε χορτόπι-
τα και τηγανόψωμα, με τα δικά μας υλικά, τα δικά μας φυσικά πρόσθετα, την δι-
κή μας τέχνη και αγάπη. Θα βοηθήσετε όλοι για να μαθαίνετε.

ΠΑΙΔΙΑ: Ό,τι μας πεις, γιαγιά! Θέλουμε πολύ να μάθουμε να μαγειρεύουμε νόστι-
μα φαγητά σαν τα δικά σου.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και εκτελούσαν τις οδηγίες της γιαγιάς. Άλλα έπλυναν 
με άφθονο νερό τα χορταρικά για την χορτόπιτα, άλλα τα έκοβαν σε μικρά κομμάτια 
των 2-3 εκ. και άλλα έτριβαν τη φέτα σε χοντρά κομμάτια. Σπανάκι, σέσκουλο, ζοχοί, 
τσουκνίδες, πράσα, μυρώνια, περίπου 2 κιλά χόρτα, μπήκαν σε μια κατσαρόλα με λίγο 
ξερό και αρκετό φρέσκο κρεμμυδάκι, λίγο ελαιόλαδο και μαράθηκαν στη φωτιά. Η για-
γιά ανέλαβε η ίδια να κόψει τα πρόσθετα μυρωδικά άνηθο, μαϊντανό και να ρίξει το πι-
πέρι. Η Μαρίνα ανέλαβε να απλώσει το ζυμάρι που είχε ετοιμάσει η γιαγιά σε 2 φύλλα 
για το ταψί. Άλειψε με ελάχιστο λάδι το ταψί, άπλωσε το ένα φύλλο κάτω και η γιαγιά 
έριξε μέσα τα μαραμένα χορταρικά ανακατεμένα με το τυρί, 4 αυγά και τα μυρωδικά. 
Έβαλε και λίγο ελαιόλαδο, τα ανακάτεψε καλά και τα άπλωσε σε όλο το ταψί. Αλάτι 
δεν έβαλαν γιατί είναι αλμυρό το τυρί. Τα σκέπασαν με το δεύτερο φύλλο, χάραξαν σε 
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κομμάτια την πίτα και την έβαλαν στο φούρνο. Η χορτόπιτα σε μια ώρα ήταν έτοιμη.
Έως ότου να ψηθεί η πίτα η γιαγιά ετοίμασε τα τηγανόψωμα. Δεν χρειάζονταν 

πολλά χέρια γιατί η γιαγιά είχε έτοιμο το ζυμάρι. Τα παιδιά παρακολουθούσαν το τη-
γάνισμα και βοήθησαν στο σερβίρισμα.

Ο παππούς έβλεπε τα παιδιά να απολαμβάνουν τις νοστιμιές που έφτιαξαν και ήταν 
τρισευτυχισμένος.
ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, όλα αυτά τα χόρτα που βάλατε στην χορτόπιτα είναι 

πλούσια σε βιταμίνες, άλατα και ιχνοστοιχεία, διαφορετικά το καθένα. Όλα μαζί 
με τα αυγά, το τυρί και το ελαιόλαδο δίνουν ένα πλήρες γεύμα. Είδατε πόσο 
απολαυστική και υγιεινή μπορεί να είναι τροφή μας, χωρίς τεχνητά ενισχυτικά 
και χημικά αρώματα;

ΠΑΙΔΙΑ: Συγχαρητήρια, γιαγιά, τέτοια γεύση και νοστιμιά πρώτη φορά δοκιμά-

ζουμε! 
ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, το καλύτερο που έχετε να κάνετε για να έχετε την υγειά σας 

είναι να φτιάχνετε μόνοι σας όσο περισσότερα φαγητά μπορείτε. Λίγος χρόνος 
χρειάζεται και πολλή αγάπη για την ζωή. Φάτε όσα τηγανόψωμα θέλετε, «κρου-
ασάν» τα λέτε εσείς. Δεν έχουν αυτά ούτε συντηρητικά ούτε χημικά αρωματικά, 
τα ζύμωσα με ελαιόλαδο, ελάχιστη καστανή ζάχαρη και κανέλλα. 
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ΜΑΡΙΝΑ: Γιαγιά, σε παρακαλούμε να μας δώσεις τις συνταγές για το τηγανόψωμο 
και την χορτόπιτα.

ΓΙΑΓΙΑ: Να, παιδιά μου, σε αυτό το χαρτάκι έχω γράψει και τις δυο συνταγές, 
πάρτε το.

Τα παιδιά πήραν τις συνταγές και έφυγαν χαρούμενα.

ΠΑΙΔΙΑ: Καληνύχτα γιαγιά και παππού! Σας ευχαριστούμε πολύ.
ΠΑΠΠΟΥΣ-ΓΙΑΓΙΑ:  Στο καλό παιδιά μου, καλό δρόμο!

❧ Σ Υ Ν ΤΑ Γ Ε Σ

Χορτόπιτα 
❍●●Υλικά
2,5 κιλά χορταρικά (500 γραμμάρια σπανάκι, 500 γραμμάρια ζοχούς, 500 γραμμάρια 
σέσκουλα • 300 γραμμάρια πράσα • 200 γραμμάρια τσουκνίδα • 200 γραμμάρια μυ-
ρώνια) • ένα ματσάκι μαϊντανός • ένα ματσάκι άνηθος • ένα φλιτζάνι τσαγιού κρεμμυ-
δάκια φρέσκα ψιλοκομμένα • 1-2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα • 2 φλιτζάνια τσαγιού 
ελαιόλαδο • 4-5 αυγά • 250 γραμμάρια τυρί φέτα • λίγο πιπέρι και φύλλο μπακλαβά.

❍●●Εκτέλεση
Καθαρίζετε καλά όλα τα χόρτα και τα πλένετε σε άφθονο νερό. Τα κόβετε λίγα-λί-
γα σε μικρά κομματάκια 2-3 εκ. Βάζετε στην κατσαρόλα το μισό λάδι και το ξερό 
κρεμμύδι να ξανθίσουν, μετά προσθέτετε τα φρέσκα κρεμμυδάκια να μαραθούν λίγο 
και κατόπιν όλα τα χόρτα. Ανακατεύετε να καβουρδιστούν ελαφρά όλα μαζί. Ρίχνετε 
ψιλοκομμένα τον άνηθο, τον μαϊντανό και λίγο πιπέρι. Τα σκεπάζετε και τα αφήνετε 
να βράσουν λίγο και να πιουν το νερό που θα βγάλουν τα χόρτα. Τα κατεβάζετε να 
κρυώσουν. Κτυπάτε ελαφρά τα αυγά σε ένα μπολ και προσθέτετε το τυρί χοντρο-
κομμένο σε κομματάκια (όχι λιωμένο). Όταν μισοκρυώσουν τα χορταρικά ρίχνετε 
το μείγμα αυγά και τυρί και τα ανακατεύετε καλά. Παίρνετε ένα μέτριο ταψάκι, το 
αλείφετε με λίγο ελαιόλαδο και το στρώνετε με 8 φύλλα μπακλαβά, αλείφοντάς 
τα ένα- ένα. Ρίχνετε τη γέμιση, την απλώνετε να έχει παντού το ίδιο πάχος, διπλώ-
νετε προς τα μέσα τα φύλλα που εξέχουν, τα λαδώνετε για να μην κολλήσουν και 
στρώνετε από πάνω τα υπόλοιπα φύλλα. Κόβετε τα φύλλα που εξέχουν, αλείφετε 
καλά την επιφάνεια με ελαιόλαδο και χαράζετε ελαφρά σε μπακλαβωτά ή τετράγω-
να τεμάχια και ψήνετε επί 45-60 λεπτά. Βγάζετε την πίτα, την αφήνετε να σταθεί 30 
λεπτά και σερβίρετε.
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❍●●Φύλλο σπιτικό
Αν θέλετε να κάνετε την πίτα σας με φύλλο σπιτικό, θα ετοιμάσετε μια ζύμη με 500 
γραμμάρια αλεύρι, χλιαρό νερό και λίγο αλάτι. Αφού τη ζυμώσετε καλά, τη χωρίζετε 
σε 6 τεμάχια και τα πλάθετε σαν μικρές πιτούλες. Αλείφετε 3 πιτούλες με ελαιόλαδο 
και τοποθετείτε την μια επάνω στην άλλη. Τις πιέζετε να ενωθούν και με παστόξυλο 
τις ανοίγετε σε φύλλο. Με τις άλλες 3 κάνετε το ίδιο και ανοίγετε δεύτερο φύλλο. 
Χρησιμοποιείτε το ένα φύλλο για να στρώσετε το ταψί και το άλλο για να σκεπάσετε 
τα χόρτα.

Τηγανόψωμα
❍●●Υλικά
1 κιλό αλεύρι • νερό • αλάτι • μαγιά μπύρας • μαύρη ζάχαρη • λίγο ελαιόλαδο • προ-
αιρετικά κανέλλα.

❍●●Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε τη ζύμη όπως για το ψωμί, δηλαδή βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη, 
κάνουμε μια γούβα στη μέση και ρίχνουμε τα 2 ποτήρια χλιαρό νερό που έχουμε 
λιώσει περίπου 2 χαρτάκια μαγιά μπύρας και ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Το 
ζυμώνουμε καλά (αν χρειαστεί λίγο νερό στο ζύμωμα, προσθέτουμε χλιαρό) και το 
πλάθουμε με λίγο ελαιόλαδο. Το σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και κουβέρτα και 
το αφήνουμε σε ζεστό μέρος 1-1/2 ώρα να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμο –έχει γίνει 
διπλάσιος ο όγκος του– κόβουμε μικρά κομμάτια ζυμαριού τόσο όσο αν το ανοίξου-
με απαλά- απαλά σε πάχος 1-2 εκατοστών να καλύπτει τον πάτο του τηγανιού. Τα 
πλάθουμε σαν πίτες και τα αφήνουμε λίγη ώρα σκεπασμένα να ξαναφουσκώσουν. 
Βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά με λίγο ελαιόλαδο. Μόλις κάψει το λάδι τοποθετούμε 
μια-μια τις πιτούλες –τα τηγανόψωμα– και τις αφήνουμε να ψηθούν σε σιγανή φω-
τιά. Τις γυρίζουμε με προσοχή να ψηθούν και από την κάτω πλευρά. Όταν ψηθούν 
καλά τις σερβίρουμε ζεστές πασπαλισμένες με λίγη σκούρα ζάχαρη ή μέλι και κα-
νέλλα. Για να τηγανίσουμε δεύτερο κομμάτι –τηγανόψωμο– αδειάζουμε το τηγανι-
σμένο λάδι και βάζουμε φρέσκο.
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 Θέμα:

Τυποποιημένα τρόφιμα 

Χρωστικά πρόσθετα
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Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι το θέμα της τέταρτης συνάντησης είναι τα χημικά χρω-
στικά πρόσθετα στα τυποποιημένα τρόφιμα.

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΙΝΑ: Τα χρωστικά είναι μια μεγάλη κατηγορία «Πρόσθετων» που χρησιμο-
ποιούν οι βιομηχανίες τροφίμων για να:
1.   Κάνουν ελκυστικές τις τροφές
2.   Να βελτιώσουν το χρώμα τους, που πιθανόν να αλλοιώθηκε κατά τη 

βιομηχανική επεξεργασία τους. 
ΗΛΙΑΣ:  Οι βιομηχανίες τροφίμων γνωρίζουν πολύ καλά ότι η εμφάνιση και ιδιαί-

τερα το χρώμα, επηρεάζουν τους καταναλωτές στην επιλογή των τροφών τους. 
Όταν τυποποιούν τα τρόφιμα, προσθέτουν σκόπιμα τεχνητές, χημικές ουσίες 
χρωστικές, για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες μας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Όχι μόνο το χρώμα αλλά και το άρωμα επηρεάζει τους καταναλωτές 
στην επιλογή των τροφών τους, γι’ αυτό πολλές χημικές χρωστικές ουσίες είναι 
συγχρόνως και αρωματικές. Οι χημικές χρωστικές και οι αρωματικές ουσίες, 
που προσθέτουν στην τυποποίηση, δεν είναι αθώες για την υγεία μας. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι πολλά χημικά χρωστικά ευθύνονται για σύγχρονες παθήσεις 
όπως: 
1. Διάφοροι τύποι καρκίνου
2. Άγχος
3. Παθήσεις των νεφρών
4. Ανδρική στειρότητα
5. Αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού
6. Αϋπνία
7. Γαστρεντερικά προβλήματα
8. Υπερκινητικότητα και αδυναμία συγκέντρωσης στα παιδιά
9. Μείωση λευκών αιμοσφαιρίων κ.ά.

ΚΙΚΗ:  Έχω διαβάσει ότι η φύση δίνει αμέτρητα μυρωδικά βότανα και φυσικές 
χρωστικές ουσίες. Αν οι βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούν μόνο φυσικές 
χρωστικές ουσίες δεν θα κινδυνεύει η υγεία μας. Γιατί δεν το κάνουν;

ΜΑΡΙΝΑ: Οι βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούν χημικές χρωστικές και όχι φυ-
σικές γιατί είναι:
1.  Φθηνές



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ  87

2.  Παρασκευάζονται εύκολα και γρήγορα στα εργαστήρια
3.  Είναι πανομοιότυπες με τις φυσικές
4. Κάνουν τα τρόφιμα ελκυστικά με έντονα χρώματα και αρώματα. 

ΠΕΤΡΟΣ: Πώς θα προστατευθούμε από αυτές τις χημικές χρωστικές;
ΜΑΡΙΝΑ: Πέτρο, νομίζω ότι έχουμε και εμείς οι καταναλωτές την ευθύνη μας και 

αμέσως θα σας το αποδείξω. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ δυο λεπτά, να πάω 
μέχρι την κουζίνα και θα επιστρέψω αμέσως.

Η Μαρίνα σε δυο λεπτά επέστρεψε από την κουζίνα μαζί με την γιαγιά, την κυρία 
Κούλα, κρατώντας, κάθε μια, στα χέρια τους από μια πιατέλα με κέικ, που τις ακού-
μπησαν στο τραπέζι.

ΓΙΑΓΙΑ:  Σας παρακαλώ πολύ να δοκιμάσετε τα κέικ.

Είχαν ζυμώσει χωριστά αυτά τα κέικ. Το κέικ της πρώτης πιατέλας ήταν χρωματισμέ-
νο με επιτρεπόμενη χρωστική ουσία και το κέικ της δεύτερης πιατέλας ήταν σκέτο, με 
το φυσικό χρώμα του αυγού. Δεν είπαν τίποτε στα παιδιά για τον τρόπο που τα ζύμω-
σαν. Τα παιδιά άρχισαν να τα δοκιμάζουν και τα περισσότερα προτίμησαν το χρωμα-
τισμένο κέικ, που ήταν πιο ελκυστικό.

ΠΑΙΔΙΑ: Σας ευχαριστούμε πολύ, είναι πολύ νόστιμα!
ΜΑΡΙΝΑ:  Παρατήρησα ότι προτιμήσατε οι περισσότεροι, χωρίς να το γνωρίζετε, 

το κέικ που είχαμε ρίξει χρωστική ουσία. Με αυτήν σας την επιλογή αποδείξατε 
την ευθύνη που έχουμε εμείς οι καταναλωτές, όταν επιλέγουμε τις τροφές μας. 
Αυτές οι προτιμήσεις μας στις χρωματιστές τροφές αυξάνουν τη χρήση των χρω-
στικών στα τρόφιμα. Οι εταιρείες τροφίμων προσπαθούν να βρουν όλο και πε-
ρισσότερες χημικές χρωστικές ή άλλες ουσίες, για να ικανοποιήσουν αυτές τις 
προτιμήσεις μας και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

ΠΕΤΡΟΣ: Και τι να κάνω αφού μου αρέσει το χρωματισμένο κέικ;
ΜΑΡΙΝΑ:  Πέτρο, καλό είναι να τρώμε ό,τι μας αρέσει, αλλά πρώτα θα πρέπει να 

ελέγχουμε αν αυτό που τρώμε είναι υγιεινό, και να δίνουμε λιγότερη σημασία 
στο αν έχει ωραίο χρώμα ή ελκυστική γεύση και εμφάνιση. Αν οι καταναλωτές 
σταματήσουμε να προτιμούμε τα τρόφιμα με τα παράξενα χρώματα, σχέδια και 
αρώματα, τότε θα αναγκαστούν οι εταιρείες να τα καταργήσουν ή να τα περιορί-
σουν.

ΗΛΙΑΣ: Πολλά από τα χρωστικά πρόσθετα δεν δίνουν μόνο χρώμα και άρωμα στα 
τρόφιμα αλλά λειτουργούν και ως συντηρητικά και έτσι οι βιομηχανίες τροφί-
μων δικαιολογούν την χρήση τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ακίνδυνα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Χρειάζεται συνεχής ενημέρωση των καταναλωτών για τις επιπτώσεις 
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των χημικών χρωστικών στην υγεία μας, ώστε και όταν αναγκαζόμαστε να αγο-
ράσουμε τυποποιημένα τρόφιμα, να ελέγχουμε στις ετικέτες συσκευασίας 
τους:
1. Πόσα συντηρητικά αναγράφονται
2.  Ποια είναι τα ονόματα των χημικών χρωστικών ή αρωματικών υλών
3.  Είναι εγκεκριμένα, δηλαδή υπάρχει ο κωδικός αριθμός τους με την 

ένδειξη (Ε) μπροστά
4.  Ποια είναι η ποσότητα που περιέχουν
5.  Σε πόση ποσότητα (ποσοστό %) του τροφίμου αντιστοιχούν. 

ΗΛΙΑΣ: Για να γνωρίζετε ποια χρωστικά πρόσθετα επιτρέπονται, σας δίνω έναν 
Κατάλογο με εγκεκριμένες από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) χημικές χρω-
στικές ουσίες. Αυτές θεωρούνται κατάλληλες να χρησιμοποιούνται, με κάποιους 
κανονισμούς, στα τρόφιμα. Να γνωρίζετε ότι τα εγκεκριμένα χημικά χρωστικά 
πρόσθετα έχουν τους κωδικούς με ένδειξη από Ε100 έως το Ε199. 

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
(Από το βιβλίο «Αγωγή Υγείας», του Κ. Αθανασίου)

Χρωστική ουσία Χρώμα Τροφές
Κουρκουμίνη (Ε100)

Λακτοφλαβίνη (Ε101)
Κοχενίλλη (Ε120)

Χλωροφύλλες(Ε140)
Καραμελόχρωμα(Ε150)
Καροτίνια α,β,γ, (Ε160)

Ξανθοφύλλες(Ε161)
Μπετανίνη (Ε162)
Ταρταλίνη (Ε102)

Κίτρινο κινολίνης (Ε104)
Κίτρινο- πορτοκαλί (Ε110)

Ανθοκυάνες (Ε163)
Καρμοϊζίνη (Ε122)
Αμαράνθη (Ε123)

Ερυθρό κοχενίλλης Α (Ε124)
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Ερυθροζίνη (Ε127)
Μπλε πατέντ V (Ε131)

Ινδικοτίνη (Ε132)
Πράσινο λαμπρό BS(Ε142)
Μαύρο λαμπρό ΒΝ (Ε151)

Λιθορουμπίνη (Ε163)
…………………………..

ΠΕΤΡΟΣ: Πολύ ακαταλαβίστικα τα ονόματα και των χρωστικών! Πώς θα τα θυμά-
μαι να τα ελέγχω; 

ΜΑΡΙΝΑ:  Έχεις δίκιο, Πέτρο, θα μας μιλήσουν γι’ αυτά ο Γιώργος με τον Ηλία, σε 
λίγο. Προτείνω να πάρει την σειρά του ο Νικόλας, αν συμφωνείτε.

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, συμφωνούμε, ας αρχίσει ο Νικόλας.
ΓΙΑΓΙΑ:  Παιδιά μου, ελάτε να φάτε αυτά τα φρεσκοκαθαρισμένα καρότα και τα 

κομμένα μήλα, που τα έχω πασπαλίσει με λίγη κανέλλα και λεμόνι. Φάτε τα 
όλα, για να φύγει η ζάχαρη του κέικ από τα δόντια σας. 

Τα παιδιά έφαγαν τα κεράσματα της γιαγιάς, την ευχαρίστησαν και συνέχισε ο Νικό-
λας.

2ος
 
Ο Νικόλας

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Για να διαπιστώσετε τι συμβαίνει με την χρήση των τεχνητών χρωστι-
κών και αρωματικών υλών στα τρόφιμα ελάτε να διαβάσουμε μερικά δημοσιεύ-
ματα, που έχει συγκεντρώσει από παλιά, ο παππούς. 

Τα παιδιά πήραν από ένα δημοσίευμα, το διάβαζαν και άρχισαν την συζήτηση.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Διαβάζω:
 «Κίνδυνοι σοβαρής βλάβης στους πνεύμονες από το διακετύλιο –τεχνητό άρω-
μα βουτύρου που προστίθεται στα ποπ κορν για φούρνους μικροκυμάτων, στις 
μαργαρίνες αλλά και σε πολλά άλλα διατροφικά προϊόντα για να προσδώσει την 
ψευδαίσθηση γεύσης και μυρωδιάς φρέσκου βουτύρου στους καταναλωτές». 
(Δελτίο τύπου ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ, 7-11-2012)

ΓΙΩΡΓΟΣ: Σας διαβάζω: 
 α.  Δελτίο Τύπου του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ), (24-2-2014): Προ-

σοχή: Ανάκληση πυρηνελαίου με εντολή του ΕΦΕΤ.
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 «Την ανάκληση προϊόντος πυρηνελαίου στο οποίο ανιχνεύθηκε συγκέντρωση 
Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων πάνω από το νομοθετημέ-
να όρια ζήτησε ο ΕΦΕΤ».

 β. Δελτίο Τύπου του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ), (6-3-2014):
 Ελαιόλαδο ανακλήθηκε από τον ΕΦΕΤ γιατί ενώ υπάρχει η ένδειξη «Εξαιρετι-

κό παρθένο ελαιόλαδο», ήταν μείγμα σπορελαίων τεχνητά κεχρωσμένο (πε-
ριείχε τη χρωστική ουσία αννάτο).

 γ. ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (22-4-2016)
 Ανάκληση νοθευμένου ελαιόλαδου.
 Ο Ενιαίος Φορέας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε χημικές αναλύσεις που διεξήγαγε δι-

απίστωσε την εμπορία προϊόντων, τα οποία, ενώ επισημαίνεται ως «Εξαιρετι-
κά Παρθένο Ελαιόλαδο» ήταν στην πραγματικότητα σπορέλαια τεχνητά κε-
χρωσμένα αγνώστου προέλευσης.

ΚΙΚΗ: Διαβάζω: 
 «Συντηρητικά, κάθε είδους πρόσθετα χρώματος, αρώματος και γεύσης μας κα-

τακλύζουν. Οι ειδικοί συστήνουν ένα διατροφικό μοντέλο που περιλαμβάνει σε 
μεγάλες ποσότητες γάλα, φρούτα και λαχανικά, αλλά τα Ελληνόπουλα κατανα-
λώνουν… μπισκότα, σοκολάτες, χάμπουργκερς και γαριδάκια». 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Εδώ πιο κάτω, γράφει: 
 «Ο καρκίνος δεν αποτελεί μια φυσική αρρώστια, αλλά προκαλείται και εξα-

πλώνεται εξαιτίας του τρόπου διατροφής μας».
ΣΟΦΙΑ:  Προσέξτε τι γράφει αυτό το δημοσίευμα: 
 Ετικέτες: Το 44% των Ελλήνων δεν τις διαβάζει ποτέ.
  «Αδιαφορούν για τα όσα αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων οι Έλληνες 

καταναλωτές, καθώς πανελλαδική έρευνα έδειξε ότι μεγάλο σε ποσοστό (44%) δεν 
τις διαβάζουν ποτέ ή τις διαβάζουν μερικές φορές. Οι κύριοι λόγοι που δεν διαβά-
ζουν τις ετικέτες είναι επειδή θεωρούν ότι δεν τους αφορούν (45%), δεν έχουν τον 
απαιτούμενο χρόνο (31%) και δεν τις καταλαβαίνουν (17%). (Ελευθεροτυπία, 
9-12-2009).

ΜΑΡΙΝΑ:  Έχω ακούσει, Σοφία, ότι τα ποσοστά των Ελλήνων που διαβάζουν τις 
ετικέτες των τροφίμων, τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Οι 
τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι το 8% δεν διαβάζει ποτέ τις ετικέτες, το 47% τις 
διαβάζει κάθε φορά, το 39% όταν αγοράζει νέο προϊόν και το 6% όποτε τύχει.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, από όλα όσα ακούστηκαν το μόνο παρηγορητικό είναι 
ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών που διαβάζουν τις ετι-
κέτες των τροφίμων. Ας ελπίσουμε ότι οι καταναλωτές θα μάθουν να ελέγχουν 
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τις ετικέτες των τροφίμων και έτσι θα αποφεύγουν αυτά που έχουν πολλά χημι-
κά χρωστικά. 

ΜΑΡΙΝΑ:  Παππού, έχει αυξηθεί τόσο πολύ η κατανάλωση τυποποιημένων τροφί-
μων, έχουν αυξηθεί τα χημικά συντηρητικά, έχουν αυξηθεί τα χημικά χρωστι-
κά, έχουν αυξηθεί τα ενισχυτικά γεύσης, έχουν αυξηθεί τα φυτοφάρμακα στις 
καλλιέργειες! Ε! Από τι να προφυλαχθούμε; Όπως ακούσαμε στην προηγούμε-
νη συνάντηση «5 κιλά χημικά το χρόνο είναι στο πιάτο μας». Πόσο θα αντέξει ο ορ-
γανισμός μας, κυρίως εμάς των παιδιών, που βρισκόμαστε στο στάδιο της ανά-
πτυξης. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Ναι, παππού, και εγώ ανησυχώ και δεν ξέρω τι θα κάνω;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα με την κατανάλωση 

περισσότερων τυποποιημένων τροφίμων θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς συ-
νήθειες. Οι ετικέτες των τροφίμων πλέον δεν μας δίνουν μόνο τις παραδοσιακές 
πληροφορίες για την περιγραφή του περιεχομένου της συσκευασίας, αλλά θέ-
λουν να γίνουν εργαλεία διαχείρισης της διατροφής μας και να διαμορφώνουν 
το διαιτολόγιό μας. Πρέπει να διαβάζουμε κάθε λεπτομέρεια στις ετικέτες 
συσκευασίας και τα ψιλότερα γράμματα και να αποφεύγουμε τρόφιμα και 
αναψυκτικά με πολλά χρωστικά και συντηρητικά. 

ΠΕΤΡΟΣ: Μα και να διαβάζουμε τις ετικέτες, δεν λένε πάντα την αλήθεια, αν και 
εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τις ετικέτες.

ΜΑΡΙΝΑ:  Πέτρο, γι’ αυτό κάνουμε αυτές τις συναντήσεις και έχουμε και την Κι-
κή, την εκκολαπτόμενη φιλόλογο, για να μάθουμε την σημασία των λέξεων στις 
ετικέτες των τροφίμων. Να καταλαβαίνουμε ό,τι διαβάζουμε και περισσότερο 
για να ελέγχουμε πόσα χημικά πρόσθετα περιέχουν. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, προσέξτε τις συμβουλές μου:
1.  Αποφεύγετε όλα τα τυποποιημένα τρόφιμα που δεν είναι απαραίτητα.
2. Ιδίως να αποφεύγετε τα πολύ γυαλιστερά με έντονα χρώματα τυποποιημέ-

να τρόφιμα.
3. Ακόμη και τα λαχανικά και τα φρούτα που μοιάζουν πολύ χρωματιστά.
4.  Αν διαπιστώσετε κάποια παράβαση στην ετικέτα του τροφίμου, αλλοίωση 

στην γεύση ή στο χρώμα του, τηλεφωνήστε στον Ενιαίο Φορέα Τροφίμων 
(ΕΦΕΤ), στο τηλέφωνο καταγγελιών «11717» και κάνετε καταγγελία. Εί-
δατε πόσα τρόφιμα, που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, αποσύρονται 
ύστερα από καταγγελίες των καταναλωτών;

5.  Πολύ συχνά να επισκέπτεστε με τη βοήθεια των γονιών ή των δασκάλων 
σας τις ιστοσελίδες του ΕΦΕΤ (www.efet.gr) της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.* (info@
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ekpizo.gr) και της GREENPEACE* (http:/www. Greenpeace.gr). Έτσι 
ενημερώνεστε για τα τρόφιμα που αποσύρονται από την αγορά λόγω πα-
ραβάσεων. Σε αυτές τις ιστοσελίδες θα μαθαίνετε και για τα νέα χημικά 
που κυκλοφορούν.

ΠΕΤΡΟΣ: Α! Θα τρελαθώ! Ακόμη και τα λαχανικά και τα φρούτα πρέπει να προ-
σέχουμε, παππού;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ναι, τα πάντα θα πρέπει να ελέγχετε, γιατί πολλοί έμποροι προσθέ-
τουν τεχνητές χρωστικές:

1. σε φρούτα
2. σε λαχανικά

3. σε ψάρια
4. σε κρέατα 

 για να κάνουν το τρόφιμο να μοιάζει φρέσκο και πιο νόστιμο. 
 Η εποχή μας είναι η εποχή του χρώματος και της εικόνας και αυτό εκμεταλλεύο-

νται οι βιομηχανίες, για να μας παραπλανήσουν. Οι εικόνες και τα χρώματα βομ-
βαρδίζουν πολλές ώρες τα μάτια μας, με την χρήση της οθόνης των τηλεοράσε-
ων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κινητών. Έτσι επηρεαζόμαστε όταν 
επιλέγουμε τις τροφές μας περισσότερο από το χρώμα και την εμφάνισή τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Το καλύτερο είναι να προτιμούμε τα φρέσκα, ντόπια, φυσικά τρόφιμα 
και όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τα βιομηχανοποιημένα, ιδιαίτερα αυτά που 
έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Κάθε αλλαγή του φυσικού χρώματος και της μυρωδιάς σε ένα τρόφι-
μο μπορεί να μην προέρχεται από τεχνητά χρωστικά, αλλά να υπάρχει αλλοίωση 
στο τρόφιμο και κίνδυνος δηλητηρίασης. 

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, όταν την περισσότερη ζωή σας την περνάτε μέσα σε ένα δια-
μέρισμα ή στους δρόμους μιας τσιμεντούπολης, δεν μπορείτε να γνωρίζετε τα 
φυσικά χρώματα και τις φυσικές μυρωδιές των προϊόντων μας. Π.χ. του φρέ-
σκου λάχανου, της άγουρης ντομάτας, του φρεσκοσφαγμένου αρνιού, του γάλα-
κτος που μόλις αρμέχθηκε από την αγελάδα, του ώριμου πεπονιού και τόσων 
άλλων. Αυτό σας εμποδίζει, ως καταναλωτές, να ξεχωρίσετε το φυσικό χρώμα 
και το φυσικό άρωμα ενός τροφίμου από ένα τεχνητό, που έχει προστεθεί και δί-
νει την ψευδαίσθηση του φυσικού.

ΠΕΤΡΟΣ: Τι μπορούμε να κάνουμε, γιαγιά; Να φύγουμε από την πόλη μας;
ΓΙΑΓΙΑ: Πέτρο μου, λυπάμαι πολύ που δεν ζείτε κοντά στη φύση. Είναι ανάγκη, 

πλέον, οι γονείς να βρίσκουν ελεύθερο χρόνο για να φέρνουν τα παιδιά τους σε 
επαφή με την φύση, το χώμα και την παραγωγή μας. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα 
στην φύση και είχαμε άλλες ευκαιρίες. Σας παρακαλώ πολύ, όποτε μπορείτε, να 
περπατάτε στους αγρούς, να ασχολείστε με τη μάνα γη, να σκάβετε, να φυτεύε-
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τε, έστω και στις γλάστρες της βεράντας σας, κάποιο λαχανικό ή βότανο. Έτσι 
θα μάθετε την φυσική μυρωδιά και το φυσικό χρώμα των λαχανικών και των 
τροφίμων και δεν θα ξεγελιέστε με τα τεχνητά αρώματα και χρώματα.

ΚΙΚΗ:  Πολύ σωστά τα λες, γιαγιάκα μου. Η μάνα μου, στις γλάστρες που έχουμε 
στο μπαλκόνι μας, φυτεύει την άνοιξη πιπεριές, ντοματιές, ρίγανη, αρμπαρόρι-
ζα, λεβάντα κ.ά και τα φροντίζω εγώ με τον αδελφό μου. Πολύ μου αρέσει να 
ασχολούμαι με τα φυτά. Προτείνω όμως να πάρω την σειρά μου, αν συμφωνούν 
όλα τα παιδιά. Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι! Σε ακούμε Κική!

3η
 
Η Κική

ΚΙΚΗ: Δεν μπορώ να ασχοληθώ γλωσσικά με τα ονόματα των χρωστικών και των 
αρωματικών ουσιών, που αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων, γιατί είναι 
εκατοντάδες. Θα περιοριστώ στην σημασία των λέξεων «χρωστικά» και «αρω-
ματικά».

 Η λέξη «χρωστικός, ή, ό» είναι επίθετο, παράγεται από την λέξη «χρώμα» και 
το ρήμα «χρωματίζω». Σχεδόν ίδια σημασία με το ρήμα χρωματίζω έχουν τα ρή-
ματα: μπογιατίζω, βάφω, φρεσκάρω, ζωγραφίζω, μουτζουρώνω.

 Χρωστικό είναι κάθε ουσία που χρωματίζει ή αλλάζει χρώμα στα τρόφιμα. Κε-
χρωσμένο σημαίνει ότι έχει χρωματιστεί.

 Υπάρχουν φυσικές αλλά και τεχνητές χρωστικές ουσίες που δίνουν χρώμα στα 
τρόφιμα.

 Πολλά χρώματα παίρνουν το όνομά τους από τρόφιμα, όπως τα παρακάτω.
 ☛●Συμπληρώστε τα:

τρόφιμα χρώμα τρόφιμα χρώμα τρόφιμα χρώμα

μέλι → μελί σοκολάτα → ……… καρύδι → ………

ζάχαρη → ……… κρέας → ……… φουντούκι → ………

καφές → ……… λάδι → ………. δαμάσκηνο → ………

λάχανο → ……… καρότο → ……… κανέλα → ………

πορτοκάλι → ……… φιστίκι → ……… κρόκος → ………
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 ☛●Ελάτε να συμπληρώσουμε το δέντρο.
 

 Η λέξη «αρωματικά» είναι επίθετο και παράγεται από το ουσιαστικό «το άρω-
μα, του αρώματος» και το ρήμα «αρωματίζω».

 Αρωματίζω σημαίνει κάνω κάτι να μοσχοβολά προσθέτοντας σε αυτό αρωματι-
κές ουσίες για να γίνει: αρωματικό, εύοσμο, μυρωδάτο ή ευωδιαστό.

 Σχεδόν ίδια σημασία με την λέξη άρωμα έχουν οι λέξεις: μυρωδιά, μυρουδιά, 
μοσχοβολιά, ευωδία, μύρο.

 Οι βιομηχανίες εκτός από τα χημικά αρώματα που προσθέτουν στα τρόφιμα πα-
ρασκευάζουν και χιλιάδες άλλες αρωματικές τεχνητές ουσίες. Χρησιμοποιού-
νται στην παρασκευή αρωμάτων και αρωματικών καλλυντικών. Η επεξεργασία 
αρωματικών ουσιών ονομάζεται Αρωματοποιΐα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Πολλά αρωματισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούμε περιέχουν χημι-
κές αρωματικές ουσίες και δεν είναι καθόλου αθώα για την υγεία μας. Πρέπει να 
είμαστε προσεχτικοί στην χρήση των παρακάτω προϊόντων:

1. Κολόνιες
2. Αρώματα σώματος
3. Σαπούνια

4. Καλλυντικά 
5. Απ οσμητικά σώματος και 

χώρου και άλλα πολλά.

ΗΛΙΑΣ: Καλό θα ήταν, να επιλέγουμε τα τρόφιμα αλλά και τα αρωματισμένα προ-
ϊόντα που περιέχουν μόνο φυσικά αρώματα.
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 Οι τελευταίες έρευνες των ειδικών έδειξαν ότι μέχρι τώρα 10.000 αρωματι-
κές ύλες έχει παρασκευάσει η χημική βιομηχανία και πολλές από αυτές είναι 
και χρωστικές. Η όσφρησή μας μπορεί να αντιληφθεί εκατομμύρια μυρωδιές. 
Έτσι οι βιομηχανίες τροφίμων θα μπορούν στο μέλλον να παρασκευάσουν ακό-
μη εκατομμύρια αρωματικές ύλες. Οι τροφές μας συνεχώς θα γεμίζουν με χημι-
κά αρώματα και αλίμονο στην υγεία μας.

ΚΙΚΗ:  Προτείνω να συμπληρώσουμε αυτό το αρωματισμένο δέντρο, που είναι 
ακίνδυνο!

 
 ☛

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τα χρώματα των τροφίμων τα αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια (την όρα-
ση) και τις μυρωδιές τις αντιλαμβανόμαστε με την όσφρηση (την μύτη), γι’ αυτό 
σας φυλάμε μια έκπληξη με τον Ηλία, τώρα, που θα πάρουμε την σειρά μας. Θέ-
λετε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι! Σας ακούμε!

4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

ΗΛΙΑΣ: Ελάτε, να ελέγξουμε τα χημικά χρωστικά που αναγράφονται στις ετικέτες 
των τροφίμων, που έχουμε συγκεντρώσει. Η προσοχή σας να είναι μεγάλη και 
τα μάτια σας δεκατέσσερα! Θα βρούμε τα χρωστικά και τις αρωματικές ύλες 
που περιέχουν. Διαβάστε τα.

Τα παιδιά άρχισαν να διαβάζουν τις συσκευασίες από τα διάφορα τρόφιμα: λιχουδιές, 
καραμέλες, κρουασάν, αναψυκτικά, σοκολάτες, ζελέδες, δημητριακά, γιαούρτια  
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κ.λπ. Ο Γιώργος κρατούσε στα χέρια του τον κατάλογο των εγκεκριμένων χρωστικών 
και έναν κατάλογο από την ιστοσελίδα της GREENPEACE* (http:/www. Greenpeace.
gr) στον οποίο αναγράφονται μερικά χρωστικά που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνα, 
ύποπτα ή καρκινογόνα. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Σε αυτές τις καραμέλες, που κρατώ εγώ, στην ετικέτα τους αναγρά-
φεται η χρωστική ουσία Καρμοϊζίνη- Αζωρουμπίνη (Ε122) και κιτρικό οξύ 
(Ε330). 

ΠΕΤΡΟΣ: Αυτή η ετικέτα, που κρατώ, είναι από καραμέλες και γράφει τις χημικές 
ουσίες: Κίτρινο Κινολίνης (Ε104) και την χρωστική ουσία Καρμοϊζίνη- Αζω-
ρουμπίνη (Ε122). 

ΚΙΚΗ: Η ετικέτα, σε αυτό το αναψυκτικό, γράφει ότι περιέχει την χρωστική καρα-
μελόχρωμα (Ε150d)

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Αυτές οι τσίχλες περιέχουν τις χρωστικές (Ε129) και (Ε171).
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ:  Αυτές οι καραμέλες που κρατώ ανάμεσα στα συστατικά τους ανα-

γράφουν ότι περιέχουν τις χρωστικές: (Ε100), (Ε120), (Ε153), (ΕΙ60) και 
(Ε171).

ΣΟΦΙΑ:  Ανάμεσα στα συστατικά, αυτού του κρουασάν που κρατώ, αναγράφονται: 
χρωστική: β-καροτένιο, αρωματικές ύλες. Δεν αναγράφεται κανένας Κωδικός 
με την ένδειξη Ε.

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Η συσκευασία που κρατώ εγώ είναι από σοκολάτα και γράφει ότι περι-
έχει: τα (Ε476), (Ε322), Ε330), (Ε304). Δεν καταλαβαίνω αν είναι χρωστικά ή 
αρωματικές ύλες.

Τα παιδιά συνέχιζαν να διαβάζουν και άλλες ετικέτες και να λένε τα ονόματα των 
χρωστικών ουσιών και τις αρωματικές ύλες, ενώ ο Ηλίας, που έγραφε όσα άκουγε, τα 
παρακάλεσε να σταματήσουν και να τα ελέγξουν.

ΗΛΙΑΣ: Μέχρι τώρα άκουσα και σημείωσα τα εξής πρόσθετα και χρωστικά: Ε100, 
Ε120, Ε153, ΕΙ60, Ε171, Ε122, Ε104, Ε129, Ε150d, Ε330, Ε476, Ε322, Ε330, 
Ε304, Ε110, Ε124, Ε150, και τις λέξεις: χρωστική: β-καροτένιο, αρωματικές 
ύλες, χρωστικές ουσίες: κοχενίλη, κουρκουμίνη.

 Όλα αυτά έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον Κατάλογο με τα εγκεκριμέ-
να χρωστικά. Το αναφέραμε και στην προηγούμενη συνάντηση, ότι στην ιστοσε-
λίδα της GREENPEACE και της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., υπάρχουν κατάλογοι στους 
οποίους μερικά από τα ήδη εγκεκριμένα χρωστικά έχουν χαρακτηρισθεί επικίν-
δυνα, άλλα ύποπτα ή καρκινογόνα και μερικά έχουν απαγορευθεί.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Και σήμερα πολλά από τα εγκεκριμένα χρωστικά πρόσθετα τροφίμων 
επαναξιολογούνται και μπορεί αύριο να κριθούν βλαπτικά για την υγεία μας. 



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ  97

  Γίνονται συνεχείς έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τρο-
φίμων (EFSA) και πολλά χρωστικά κρίνονται ύποπτα για την υγεία μας. Σε πολ-
λά διατάσσεται η επαναξιολόγηση της χρήσης τους.

ΗΛΙΑΣ: Στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 16-3-2012, δημοσιεύεται 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου γίνονται τροποποιήσεις κανονισμών 
για αρκετές χρωστικές και αρωματικές ουσίες. Οι οδηγίες αφορούν τους όρους 
χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των ουσιών (Ε110), (Ε104) και (Ε124).

 Π.χ. Τα χρωστικά (Ε110) (Ε122) (Ε104) και (Ε124) κρίθηκαν επικίνδυνα και το 
- Ε124 ύποπτο για αλλεργίες και άσθμα.

 - Το (Ε128) απαγορεύτηκε γιατί κρίθηκε ύποπτο για καρκινογένεση.
 - Τα (Ε104), (Ε122) και (Ε171) χαρακτηρίζονται ύποπτα για την υγεία μας.
 - Το (Ε330) κιτρικό Οξύ, χαρακτηρίζεται καρκινογόνο. 
 -  Τα (Ε102), (Ε120), (Ε123), (Ε127), (Ε131), (Ε132), (Ε133), (Ε150), (Ε154), 

(Ε155), (Ε160) κρίνονται επικίνδυνα χρωστικά.
ΠΕΤΡΟΣ:  Μα εμείς βρήκαμε, στις ετικέτες των τροφίμων που ελέγξαμε, πολλά 

από αυτά τα χρωστικά.
ΗΛΙΑΣ:  Ναι, γιατί ενώ είναι εγκεκριμένα, κατοπινές και συνεχιζόμενες έρευνες, τα 

χαρακτηρίζουν ως ύποπτα. Τέτοια χρωστικά περιέχονται στα παρακάτω βιομη-
χανοποιημένα τρόφιμα:

●● Μπισκότα ●● Γαρίδες σε κονσέρβα ή ταχείας ψύξης

●● Σοκολάτες ●● Γκοφρέτες

●● Κέικ ●● Αναψυκτικά

●● Καραμέλες ●● Χυμούς

●● Παγωτά ●● Ποτά

●● Κρουασάν ●● Λικέρ

●● Έτοιμες σάλτσες ●● Κρασιά

●● Στιγμιαίες σούπες σε φακελάκια ●● Δημητριακά πρωινού

●● Λουκάνικα ●● Χάμπουργκερ κ.ά.

ΠΕΤΡΟΣ:  Με αυτά που άκουσα ανησυχώ πολύ και δεν ξέρω τι να κάνω;
ΗΛΙΑΣ: Πέτρο, να ελέγχεις στα τρόφιμα που αγοράζεις αν αναγράφονται φυσικές 

χρωστικές ανάμεσα στα συστατικά. Αυτά να προτιμάς, γιατί μόνο οι φυσικές 
χρωστικές είναι ακίνδυνες. Μερικές φυσικές χρωστικές είναι η πάπρικα, η 
κουρκούμη και ο «Κρόκος». Τον «Κρόκο» μπορεί να τον βρείτε και με άλλα 
ονόματα, γιατί λέγεται και σαφράν ή ζαφορά ή σαφράνι.
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ΠΕΤΡΟΣ: Τα γαριδάκια γράφουν ότι περιέχουν ως φυσική χρωστική την πάπρικα 
και το κρουασάν το β-καροτένιο και κάποιο άλλο γράφει κουρκουμίνη. Είναι 
φυσικές χρωστικές;

ΗΛΙΑΣ: Ναι, Πέτρο, η πάπρικα και το β-καροτένιο είναι φυσικά χρωστικά, αλλά 
και τα γαριδάκια και το κρουασάν, περιέχουν άλλες χημικές ουσίες με την μορ-
φή συντηρητικών, και το χειρότερο περιέχουν μεγάλες ποσότητες λιπαρών, τα 
οποία είναι επεξεργασμένα και βλάπτουν την υγεία μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Ένα σπουδαίο ελληνικό, φυσικό χρωστικό είναι ο «Κρόκος» και 
θέλω να πάρω την σειρά μου για να σας ενημερώσω.

ΠΑΙΔΙΑ: Λέγε μας, Παναγιώτη! 
ΗΛΙΑΣ:  Συγγνώμη, Παναγιώτη, δυο λεπτά, γιατί δεν σας παρουσιάσαμε την έκ-

πληξη που έχουμε ετοιμάσει με τον Γιώργο! Η έκπληξη είναι μια επιστολή 
–γράμμα– που γράψαμε παίρνοντας αφορμή από τα χρώματα, τα χρωστικά και 
όλες τις ομορφιές της ζωής, που τις βλέπουμε με τα μάτια και θέλουμε να σας 
δώσουμε μερικές πληροφορίες. Έτσι τα «Μάτια» πήραν ανθρώπινη μιλιά και 
στέλνουν ένα ενημερωτικό γράμμα σε εσάς και σε όλα τα παιδιά του κόσμου.

Ο Γιώργος έδειξε στα παιδιά τον φάκελο που είχε μέσα την επιστολή, είπε ότι θα την 
δώσει στα παιδιά στο τέλος της συνάντησης και έδωσε τον λόγο στον Παναγιώτη. Ο 
φάκελος έγραφε απέξω:

Αποστολέας: «Μάτια»
 Παραλήπτες: Όλα τα παιδιά του κόσμου

5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Υπάρχουν πάρα πολλές φυσικές χρωστικές ουσίες που μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα, όπως: 

●● Η πάπρικα
●● Η κουρκούμη-κουρκουμίνη
●● Ο Κρόκος ή ζαφορά ή σαφράνι

●● Ο αμάραθος
●● Το έλαιο του καρότου
●● Ο χυμός του παντζαριού

 και πολλά χρώματα που απομονώνονται από του σπόρους και τα φρούτα.
 Τα φυτά και τα βότανα που φυτρώνουν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούνται στην 

αρωματοποιΐα και την φαρμακευτική είναι τα περισσότερα στον κόσμο. 
ΚΙΚΗ:  Τι είναι ο Κρόκος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Κική, θα σας διαβάσω λίγες πληροφορίες που βρήκα για τον 

«Κρόκο». Ακούστε με: 
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«ΚΡΟΚΟΣ» της γης το χρυσάφι…
 Ο κρόκος είναι ένα σπάνιο και πολύτιμο λουλούδι με γλυκό μοβ χρώμα.

Ο κρόκος απαντάται σε μερικά νησιά του Αιγαίου, όπως Σαντορίνη, Φολέγαν-
δρο, Αστυπάλαια, Κρήτη, αλλά κυρίως φύεται στην Κοζάνη. Είναι μικροσκοπικό 
φυτό και η καλλιέργειά του είναι κοπιαστική. Η καλλιέργεια και η επεξεργασία 
γίνεται αποκλειστικά με τα χέρια. 

Εάν ανοίξουμε ένα άνθος, θα δούμε στο κέντρο του ότι υπάρχουν τρεις κίτρινοι 
στήμονες και στην ωοθήκη του «κρύβονται» τρία κατακόκκινα στίγματα. Αυτά τα 
στίγματα είναι ότι πολυτιμότερο διαθέτει ο κρόκος και για να μαζευτούν απαιτείται 
πολύς κόπος. Μάλιστα τα λουλούδια του είναι πολύ ευαίσθητα και μαραίνονται 
εύκολα για αυτό πρέπει να μαζευτούν αμέσως μόλις ανοίξουν.

Για να παραχθεί ένα κιλό κρόκος πρέπει να μαζευτούν 150.000 άνθη! Ο 
κρόκος είναι το πολυτιμότερο μπαχαρικό στον κόσμο και πωλείται πανάκριβα. 
Χρησιμοποιείται στη μαγειρική και κάνει τα φαγητά πιο νόστιμα, πιο αρωματικά, 
πιο ευπαρουσίαστα. Σε μικρή ποσότητα έχει ευεργετική επίδραση στον οργανισμό 
μας ως χωνευτικό και καταπραϋντικό, ενώ σε μεγάλη μπορεί να μας σκοτώσει. 
Ο κρόκος είναι αναντικατάστατος στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς δίνει χρώμα 
και άρωμα σε τυροκομικά προϊόντα, ζυμαρικά, ζαχαρωτά, οστρακοειδή, κρέα-
τα, σούπες και ποτά.Τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν τον κρόκο για να βάφουν 
υφάσματα και χαλιά με το λαμπερό κίτρινο χρώμα. Ένα γραμμάριο της χρωστικής 
του ουσίας μπορεί να μετατρέψει 100 κιλά νερό σε κίτρινη βαφή. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Πανάκριβος είναι ο «Κρόκος», γι’ αυτό οι βιομηχανίες τροφίμων 
αποφεύγουν να χρησιμοποιούν την χρωστική του ουσία. Δεν συμφέρει οικονομι-
κά και γι’ αυτό προσθέτουν συνθετικό χρωστικό, πανομοιότυπο με τον κρόκο. 
Δυστυχώς, τα συμφέροντα ρυθμίζουν την υγεία μας!

ΗΛΙΑΣ: Το είπαμε και πριν λίγο: Με την ραγδαία εξέλιξη της χημικής βιομηχανίας 
παράγονται στα εργαστήρια με χημική σύνθεση, όχι μόνον ο «Κρόκος» αλλά 
αμέτρητες χημικές χρωστικές, πανομοιότυπες με τις φυσικές χρωστικές, πολύ 
γρήγορα, εύκολα και φθηνά. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Τα παλιά χρόνια, όταν δεν υπήρχε η χημική βιομηχανία, οι άν-
θρωποι χρησιμοποιούσαν μόνο τα μυρωδάτα βότανα και τα μπαχαρικά στα φα-
γητά τους. Χρησιμοποιούσαν τα φυσικά χρωστικά ακόμη και στην βαφή των 
ρούχων, στην βιομηχανία, στην ζωγραφική κ.ά.

ΝΤΙΝΑ: Να δείτε τι ωραία και νόστιμα φαγητά μαγειρεύει η γιαγιά μου, που κατά-
γεται από την Αίγυπτο. Δεν συμβουλεύεται βιβλία μαγειρικής για να μαγειρέψει, 
αλλά χρησιμοποιεί μόνο φυτικά χρωστικά, πικάντικα καρυκεύματα, μπαχα-
ρικά, πιπεριές κόκκινες, κανέλλα, κιτρινόριζα κ.ά. Έτσι έχει μάθει από τη μά-
να της. Όταν η γιαγιά μου μαγειρεύει αιγυπτιακά φαγητά μοσχομυρίζει το σπίτι. 
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ΠΑΠΠΟΥΣ:  Όταν στην μαγειρική χρησιμοποιούνται με μέτρο τα φυτικά χρω-
στικά και τα μπαχαρικά είναι ακίνδυνα και πολύ ωφέλιμα. Αν χρησιμοποιη-
θούν όμως σε μεγάλες ποσότητες βλάπτουν την υγεία μας. Να συνηθίσετε και 
εσείς να χρησιμοποιείτε φυσικά μυρωδικά και βότανα στα φαγητά σας, γιατί η 
Πατρίδα μας έχει πολλά και είναι εξαιρετικής ποιότητας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Η χρήση του «Κρόκου», είναι πολύτιμη και πολύ δυνατή. Ένα 
γραμμάριο «Κρόκου» μπορεί να βάψει 100 κιλά νερό! Δεν πρέπει να τον χρησι-
μοποιούμε σε μεγάλες ποσότητες, γιατί μπορεί να μας σκοτώσει. Και ο ίδιος 
σκοτωτός πήγε από το θεό Ερμή, όπως λέει ένας μύθος. Ακούστε τον:

Καθώς ο θεός Ερμής έπαιζε δισκοβολία με το θνητό φίλο του, τον «Κρόκο», τον τραυ-
μάτισε θανάσιμα στο κεφάλι. Τι ντροπή! Πώς αυτός, ένας θεός, σκότωσε ένα θνητό; Ο 
θεός αποφάσισε να χαρίσει την αθανασία στο φίλο του και μετέτρεψε το άψυχο σώμα 
του σε ένα πανέμορφο μοβ λουλούδι και το αίμα του Κρόκου χύθηκε σε τρία κόκκινα 
στίγματα στην καρδιά του λουλουδιού. Από τότε κάθε φθινόπωρο τα άνθη του Κρό-
κου καλύπτουν τα χωράφια της Κοζάνης στη Δυτική Μακεδονία με ένα μοβ χαλί 
και γεμίζουν τον αέρα με το λεπτό τους άρωμα.

ΠΕΤΡΟΣ:  Εγώ, δεν έχω βρει σε καμιά ετικέτα συσκευασίας τροφίμων την φυσική 
χρωστική «Κρόκος», ούτε με το άλλο όνομά του «ζαφορά» ή «σαφράνι». Ζαλί-
στηκα πολύ, γι’ αυτό σας παρακαλώ να πάρω την σειρά μου να τελειώνουμε! 
Απογοητεύθηκα!

ΠΑΙΔΙΑ: Άρχισε, Πέτρο!

6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ:  Μετά από όσα άκουσα για τα «τεχνητά κεχρωσμένα και αρωματισμένα» 
τρόφιμα, αποφάσισα να σταματήσω να αγοράζω τις τροφές που τα περιέχουν. 
Άλλη λύση δεν υπάρχει. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Μπράβο, Πέτρο, βρήκες την καλύτερη λύση!
ΠΕΤΡΟΣ: Αφήστε με, σας παρακαλώ, να παίξω με τις άδειες συσκευασίες των 

τροφίμων και να ασχοληθώ μόνο με τα χρώματά τους.
ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό, Πέτρο, αλλά να ξέρεις ότι και στα χρώμα-

τα των συσκευασιών των τροφίμων υπάρχει σκοπιμότητα.
ΠΕΤΡΟΣ: Τι εννοείς, παππού;
ΠΑΠΠΟΥΣ:  Εννοώ ότι οι βιομηχανίες τροφίμων, αν πρόσεξες, χρησιμοποιούν 

πολλά και ανοιχτά χρώματα στα υλικά συσκευασίας, κυρίως στα τρόφιμα που 
προορίζονται για τα παιδιά, με σκοπό να τα προσελκύσουν. Μην παρασύρεστε 
από τις συσκευασίες, γιατί παραπλανούν και καλύπτουν με την πολυχρωμία τους 
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το χρώμα του τροφίμου. Να ελέγχετε να έχει κάθε τρόφιμο το δικό του φυσικό 
χρώμα και να είναι συσκευασμένο σε εγκεκριμένο υλικό συσκευασίας. Πολλά 
από αυτά τα υλικά, όπως πλαστικές σακούλες τροφίμων, αλουμινόχαρτο κ.ά. 
μετά από χρήση πολλών ετών ενοχοποιούνται για κάποια είδη καρκίνου.

ΗΛΙΑΣ: Παππού, ο θείος ο Σωτήρης, μας έχει πει ότι ακόμη και στα παιχνίδια ή 
στα σχολικά είδη (γόμες, μπλάνκο, κόλλες, κ.λπ.) που αγοράζουμε, να αποφεύ-
γουμε όσα έχουν πολλά χρώματα και έντονα αρώματα, γιατί χρησιμοποιούνται 
πολλά χημικά χρωστικά και αρωματικές ύλες, που βλάπτουν την υγεία μας. 

ΚΙΚΗ: Και τα αποσμητικά χώρου, σώματος, κολόνιες, σπρέι μαλλιών, σπρέι για 
έντομα, κ.λπ., έχω ακούσει, ότι είναι επικίνδυνα, όταν τα αναπνέουμε ή όταν έρ-
χονται σε επαφή με το δέρμα μας. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, εμείς οι καταναλωτές έχουμε τεράστια δύναμη στα χέ-
ρια μας με το πορτοφόλι μας και τις επιλογές μας. Μην καταναλώνετε συ-
σκευασμένα τρόφιμα με συντηρητικά, χρωστικά ή συμπληρώματα βιταμινών. 
Προτιμήστε τα σχολικά σας είδη και τα παιχνίδια σας, όσο γίνεται, να είναι κα-
τασκευασμένα από απλά υλικά στο φυσικό τους χρώμα, χωρίς αρώματα. Μην 
χρησιμοποιείτε αποσμητικά χώρου.

 Μόνο αν μειωθούν οι πωλήσεις των τροφίμων και των άλλων προϊόντων που πε-
ριέχουν χημικά χρωστικά και αρώματα, θα αναγκαστούν οι βιομηχανίες να τα 
αφαιρέσουν. 

 Αποφεύγετε, επίσης, τα τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες πλα-
στικές. Προσπαθήστε να μειώσετε την χρήση της πλαστικής σακούλας στις αγο-
ρές σας και στην ζωή σας. Η μόλυνση του Περιβάλλοντος από τα πλαστικά είναι 
τεράστια και η μόνη λύση είναι η απαγόρευση της χρήσης τους. Στην Ελλάδα 
από την 1-1-2018 χρεώνεται κάθε πλαστική σακούλα για να μειωθεί η χρήση της. 

ΜΑΡΙΝΑ:  Παππού, ίσως θα πρέπει κάποια επόμενη συνάντηση να την αφιερώσου-
με μόνο στα υλικά συσκευασίας των τροφίμων και στην χρήση της πλαστικής 
σακούλας. Τα πλαστικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μόλυνσης του 
Περιβάλλοντος, και κυρίως του βυθού των θαλασσών, παγκοσμίως.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Συμφωνώ, Μαρίνα, ότι για την χρήση των υλικών συσκευασίας και 
την χρήση των πλαστικών θα πρέπει να γίνει ειδική συζήτηση, αλλά μέχρι τότε, 
σας παρακαλώ πολύ να περιορίσετε την χρήσης τους. Περιορίστε τα βιομηχα-
νοποιημένα τρόφιμα, δεν είναι απαραίτητα!

 Ενημερωθείτε όλα τα παιδιά και ενημερώστε και τους φίλους σας, κατανα-
λωτές, για τις βλάβες που προκαλούν στην υγεία μας όλα τα χημικά, χρωστι-
κά, αρώματα, συντηρητικά, πλαστικά, κ.λπ.

 Ελέγξτε στα πάντα!



102 ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ ΤΡΩΜΕ…

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Παππού, ευχαριστούμε πολύ, αλλά τέλος τα στενάχωρα! Παίρνω τη 
σειρά μου για να σας διασκεδάσω. 

7η
 
Η Μαριάννα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Σήμερα, θέλω να το στήσουμε στο τραγούδι και μάλιστα να τραγου-
δήσουμε τα μάτια, μια και είναι τα πρώτα που διαλέγουν τα χρώματα, την τροφή 
και όλα τα ωραία της ζωής.

ΣΟΦΙΑ:  Εγώ, ξέρω ένα τραγούδι για τα μάτια, ακούστε το:
 «Μάτια σαν και τα δικά σου δεν υπάρχουν στο ντουνιά κι όποιος τα γλυκοφιλή-

σει χάρο δε φοβάται πια».

Τα παιδιά συνόδευαν τη Σοφία, στο Δημοτικό τραγούδι, που πρώτη τραγούδησε και 
συνέχισαν με πολλά άλλα τραγούδια, όπως:

«Μην τα φιλάς τα μάτια μου,
το χωρισμό φοβάμαι,
στα χείλια, φίλα μ’ όσο θες δική σου
πάντα να ’μαι».
Γιατί από τα χρόνια τα παλιά, στα μάτια λένε, 
χωρισμός είν’ τα φιλιά». 
(Στίχοι και μουσική Απόστολου Καρδάρα).

ΓΙΑΓΙΑ: Α! παιδιά μου, συγκινήθηκα από τα τραγούδια σας, μου θυμίσατε τη δική 
μου γιαγιά, που τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια. Μου θυμίσατε και το ξεμάτια-
σμα, που μου είχε μάθει για την βασκανία, το μάτιασμα που λέμε. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Γιαγιά, θα μας ξεματιάσεις και εμάς!
ΠΑΙΔΙΑ: Χα, χα, χα! Πιστεύεις στο μάτι, Μαριάννα;
ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, αφήστε τα ξεματιάσματα και ελάτε να φάμε. Σας έχω ετοιμά-

σει κάτι ξεχωριστό, απόψε.

Σιγοτραγουδώντας κάθισαν όλοι στο τραπέζι και πήραν το βραδινό τους φαγητό. 
Αυτό το βράδυ, έφαγαν σούπα τραχανά με παξιμάδια και τριμμένη μυζήθρα.

ΠΕΤΡΟΣ: Γιαγιά, μπράβο σου! Πολύ νόστιμο το φαγητό σου, αλλά θέλω να δω 
και την έκπληξη της βραδιάς.

Καραμέλες σπιτικές ήταν η έκπληξη της βραδιάς, που έφερε η γιαγιά στο τραπέζι. Τις 
είχε φτιάξει μαζί με τον παππού. 

ΓΙΑΓΙΑ: Φάτε, παιδιά μου, τέτοιες λιχουδιές χωρίς συντηρητικά και χρωστικά. Δεν 
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ήρθε το τέλος της λιχουδιάς, αφού μπορείτε μόνοι σας να φτιάχνετε καραμέλες 
με φυσικά αρώματα και χρωστικά. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, σας παρακαλώ πολύ να μην ξεχάσετε να πλύνετε τα δό-
ντια σας, αμέσως μόλις γυρίσετε σπίτια σας, γιατί η ζάχαρη καταστρέφει τα δό-
ντια.

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, παππού, σας ευχαριστούμε πολύ, ήταν υπέροχες οι καραμέλες!
ΠΕΤΡΟΣ:  Ξετρελάθηκα με τη γεύση τους, γιαγιά. Είναι καταπληκτικές! Σε παρα-

καλούμε να μας δώσεις τη συνταγή!
ΓΙΑΓΙΑ:  Ναι, ναι, πάρετε την συνταγή, είναι πολύ εύκολη.

Τα παιδιά πήραν την συνταγή από την γιαγιά και την επιστολή από τον Γιώργο και τον 
Ηλία και χαρούμενα αντάλλαξαν «Καληνύχτες».
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❧ Σ Υ Ν ΤΑ Γ Η
Καραμέλες ή γλειφιτζούρια

❍●●Υλικά 
Ζάχαρη μαύρη • νερό • αρωματικές ουσίες: κανέλλα, βανίλια κ.ά.

❍●●Διαδικασία
Βάζουμε σε ένα δοχείο ½ κιλό σκούρα ζάχαρη και περίπου 50 κ.ε. νερό, και το βά-
ζουμε στη φωτιά. Αν θέλουμε διαλύουμε λίγη σκόνη κανέλλα στο νερό.
Στο βράσιμο έχουμε τρεις φάσεις:

α) η ζάχαρη διαλύεται στο νερό, αφήνοντας ένα πηχτό σιρόπι.
β) το σιρόπι βράζει μέχρι να έχουμε ένα πηκτό μείγμα.
γ)  το μείγμα μετατρέπεται σε χρυσαφί υγρό, που θα γίνει η καραμέλα ή το γλει-

φιτζούρι.
Στη συνέχεια χύνουμε το μείγμα σε φόρμες και αφήνουμε να κρυώσει.
Αν θέλουμε να κάνουμε γλειφιτζούρια βάζουμε μια οδοντογλυφίδα σε κάθε φόρμα 
πριν ρίξουμε το μείγμα και όταν κρυώσουν τα τυλίγουμε σε μικρά κομμάτια χαρτιού 
λαδόκολλας.

Επιστολή
Αποστολέας: τα «Μάτια»

 Παραλήπτες: Όλα τα παιδιά του κόσμου 

Γεια σου! 

Θέλεις να γνωριστούμε; 
Μοιάζουμε με μικρή στρογγυλή σφαίρα και φαινόμαστε απ’ έξω μακρουλά ή αμυγδα-
λωτά. Έχουμε ασπράδι σαν αυγό και κόρη, όχι όμως γιο. 

Πάνω από εμάς βρίσκονται τα φρύδια (οφρύες) που μας προστατεύουν από τον 
ιδρώτα του μετώπου σου.

Ασφαλώς θα κατάλαβες ότι είμαστε τα μάτια σου, τα όργανα της όρασης, της 
αίσθησης που αντιλαμβάνεσαι το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος, τη θέση (απόσταση) 
και τις κινήσεις των διαφόρων σωμάτων που σε περιβάλλουν.

Με εμάς βλέπεις το φως, τον κόσμο και χαίρεσαι τη ζωή. 
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Με εμάς διαβάζεις, βλέπεις τηλεόραση, γνωρίζεις τους γονείς σου, τους φίλους 
σου, επικοινωνείς με τους άλλους.

Ένα ανοιγόκλειμα δικό μας δίνει μήνυμα ότι κάτι συμβαίνει.
Με εμάς, όπως λέει και το τραγούδι, πιάνεται η αγάπη:

«Από τα μάτια πιάνεται, στο στόμα κατεβαίνει και 
από το στόμα στην καρδιά ριζώνει και δε βγαίνει».

Εμείς είμαστε ο καθρέφτης της ψυχής σου και με εμάς βλέπεις τα καλά αλλά και τα 
άσχημα που συμβαίνουν στη ζωή.

Με εμάς βλέπεις τον κόσμο ολόκληρο στον υπολογιστή σου και παίζεις τα ηλεκτρο-
νικά σου παιχνίδια, πολλές φορές με τις ώρες και μας κουράζεις, χωρίς καθόλου να 
μας σκέφτεσαι και να μας λυπάσαι. 

Κάνε παιδάκι μου κι ένα διάλειμμα για μας.
Πήγαινε λίγο στο παράθυρο και αγνάντεψε πέρα μακριά και άσε μας να χαρούμε το 

πράσινο χρώμα των δέντρων που μας ξεκουράζει.
Εμείς, να γνωρίζεις, δεν έχουμε χρόνο για ξεκούραση ακόμη και όταν εσύ κάθεσαι. 

Μόνο τη νύχτα που κοιμάσαι ξεκουραζόμαστε κι όταν έχεις σκοτάδι στο δωμάτιο η 
ξεκούρασή μας είναι μεγαλύτερη.

Να μας αγαπάς και να μας προσέχεις, γιατί είμαστε μικρά και ευαίσθητα αλλά ότι 
πολυτιμότερο έχεις. 

Μη βλέπεις ατέλειωτες ώρες τηλεόραση και μην ασχολείσαι αδιάκοπα με πολύ 
λεπτή εργασία.

Οι έρευνες έδειξαν ότι πολλά συμπτώματα (ξηροφθαλμία, διπλωπία, πονοκέφα-
λοι, φωτοευαισθησία, θολή όραση, πόνοι του αυχένα και της πλάτης κ.ά.) οφείλο-
νται στην κούρασή μας από τη μεγάλη χρήση του υπολογιστή και των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών. 

Να μας ξεκουράζεις με διαλείμματα.
Χρειαζόμαστε μεγάλη καθαριότητα, μη μας τρίβεις με άπλυτα τα χέρια σου, γιατί 

παθαίνουμε πονόματο, επιπεφυκίτιδα ή άλλες μολύνσεις.
Αν κατά λάθος μας χτυπήσεις ή κάποιο ξένο σώμα εισέλθει κάτω από τις βλεφαρί-

δες –τρίχες, που τις έχουμε να ανοιγοκλείνουν αυτόματα για να εμποδίζουν τη σκόνη 
και τα ζωύφια, κοκκινίζουμε απότομα και τσούζουμε. Τότε μη μας τρίβεις με τα δάχτυ-
λά σου και μη μας αγγίζεις. Είναι ανάγκη, αν σε πονάμε, να πας στον ειδικό γιατρό, το 
δικό μας, οφθαλμίατρο τον λένε.

Μην εισέρχεσαι απότομα από το ισχυρό φως στο αδύνατο ή «ανάποδα», γιατί 
η κόρη, πρόσεξε όχι η θυγατέρα, με τη βοήθεια των μυών της ίριδας που την περι-
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βάλλουν συστέλλεται (μικραίνει) στο ισχυρό φως και διαστέλλεται (μεγαλώνει) στο 
αδύνατο φως. Όταν αυτά συμβαίνουν ξαφνικά η κόρη δεν προλαβαίνει να μεγαλώσει 
ή να μικρύνει και υποφέρουμε. 

Ποτέ να μη βλέπεις απ’ ευθείας τον ήλιο ή δυνατούς ηλεκτρικούς λαμπτήρες με 
γυμνό μάτι.

Όταν διαβάζεις ή γράφεις να έχεις κανονική στάση. 
Μη σκύβεις πολύ κοντά στο βιβλίο. Τα μάτια σου να απέχουν τουλάχιστον 30-35 

εκ. από το βιβλίο. 
Φρόντισε να έχεις τον κατάλληλο φωτισμό ο οποίος είναι καλύτερα να έρχεται από 

αριστερά σου.
Μη σου φανεί παράξενο αλλά έχουμε πολύπλοκη κατασκευή και λειτουργούμε σαν 

μια φωτογραφική μηχανή. Έχουμε φακούς, οπτικό νεύρο, θάλαμο, χιτώνες κ.ά. 
Όταν δεν λειτουργούμε σωστά, τότε η όρασή σου ελαττώνεται και μπορεί να φθάσει 

μέχρι την τύφλωση, δηλαδή την τέλεια έλλειψη της όρασης.
Η μυωπία, η υπερμετρωπία, η πρεσβυωπία, ο αστιγματισμός, είναι κάποια από 

τα ελαττώματά μας (διαθλαστικές ανωμαλίες, λέγονται) που όμως, αν επισκεφθείς 
έγκαιρα τον οφθαλμίατρο, αντιμετωπίζονται. 

Η αχρωματοψία είναι ένα ελάττωμά μας όταν δε μπορείς να διακρίνεις ένα από 
τα τρία βασικά χρώματα (πράσινο, κόκκινο, μπλε).

Το γλαύκωμα κι ο καταρράκτης είναι βλάβες που παθαίνουμε, αλλά διορθώνο-
νται.

Το τράχωμα είναι μολυσματική ασθένεια και πρέπει να αποφεύγεις άτομα που 
υποφέρουν από μολυσματικές νόσους, έως ότου γίνουν καλά.

Όταν χρειαζόμαστε ενίσχυση με τεχνητούς φακούς, «γυαλιά» τα λέτε εσείς οι άν-
θρωποι, ή «φακούς επαφής», να προσέχεις να μην τραυματιστούμε. Να έχεις «τα 
μάτια σου δεκατέσσερα», όπως λέει και η παροιμία και να προτιμάς τα άθραυστα 
γυαλιά. 

Πάντοτε να προτιμάς τον καλύτερο οπτικό για την κατασκευή των γυαλιών, που 
σου έχει συστήσει ο οφθαλμίατρός σου.

Γυαλιά ηλίου, αν φοράς, να προσπαθείς να είναι σκούρα και να τα αγοράζεις με τη 
συμβουλή του οφθαλμίατρου. 

Πολλές φορές χύνουμε δάκρυα που βγαίνουν από τους δακρυγόνους αδένες, μας 
υγραίνουν και μας προστατεύουν από τα φυσικά ερεθίσματα, μην ανησυχείς.

Μόνο, πρόσεχε, όταν φοράς φακούς επαφής και εργάζεσαι ή παίζεις ηλεκτρονικά 
παιχνίδια πολλές ώρες, γιατί οι φακοί επαφής παθαίνουν αφυδάτωση. Θα χρειαστεί 



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ  107

να συμβουλευτείς τον οφθαλμίατρο να σου δώσει κάποιο κολλύριο ή τεχνητά δάκρυα 
που ενυδατώνουν και λιπαίνουν το φακό.

Αυτά που μας ωφελούν πολύ και πρέπει να τρως είναι τα καρότα, τα ψάρια και 
όσες τροφές έχουν βιταμίνη Α και φώσφορο. Εάν δεν σου αρέσουν πολύ αυτές οι 
τροφές, σε παρακαλούμε, να τις τρως για χάρη μας.

 Σε χαιρετούμε, ματάκια μου,
με αγάπη τα ματάκια σου!
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Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι το θέμα αυτής της συνάντησης είναι η ζάχαρη και οι 
γλυκαντικές ύλες, που περιέχονται στα τυποποιημένα τρόφιμα.

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΙΝΑ: Θα περιμένετε να είμαι γλυκιά σαν τη ζάχαρη, σήμερα, αλλά φοβάμαι 
ότι μάλλον θα σας πικράνω με αυτά που θα σας ανακοινώσω, γιατί η ζάχαρη ενώ 
είναι γλυκιά στην γεύση έχει πολύ βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία μας. 

 ✓   Η ζάχαρη είναι πλούσια σε ενέργεια (θερμίδες) αλλά δεν περιέχει κανένα 
θρεπτικό στοιχείο, δηλαδή πρωτεΐνες, βιταμίνες, άλατα ή φυτικές ίνες, έχει 
κενές θερμίδες.

 ✓   Η ζάχαρη που καταναλώνουμε είτε με τα γλυκά, τα αναψυκτικά, τις σοκολά-
τες κ.ά. προκαλεί αύξηση του βάρους μας, επειδή η περισσή (άχρηστη) 
ενέργεια (λίπος) αποθηκεύεται κάτω από το δέρμα μας. 

 ✓   Η ζάχαρη ευθύνεται για τον τερηδονισμό στα δόντια μας.
  Ο οργανισμός μας χρειάζεται μόνο 55gr (γραμμάρια) ζάχαρη την ημέρα αλλά 

εκτιμάται ότι καταναλώνουμε πάνω από 104gr (γραμμάρια). 
ΚΙΚΗ:  Πώς γίνεται να τρώμε τόσο μεγάλη ποσότητα ζάχαρης;
ΜΑΡΙΝΑ:  Κική, καταναλώνουμε καθημερινά πολύ μεγάλη ποσότητα ζάχαρης αλ-

λά δεν το γνωρίζουμε, γιατί κρύβεται σε πολλά τρόφιμα.
ΠΕΤΡΟΣ: Σε ποια τρόφιμα κρύβεται η ζάχαρη;
ΜΑΡΙΝΑ:  Ου! Σε πάρα πολλά τρόφιμα υπάρχει κρυμμένη ζάχαρη, Πέτρο. Να, πά-

ρετε αυτόν τον πίνακα να δείτε!

Η Μαρίνα μοίρασε στα παιδιά τον παρακάτω πίνακα που άρχισαν να τον διαβάζουν 
και να συζητούν.

 Θέμα:

Τυποποιημένα τρόφιμα 

Ζάχαρη - Γλυκαντικές ουσίες
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

 Είδος τροφίμου ή ποτού  Μερίδα Πόσα κουταλάκια ζάχαρης 
ισοδυναμούν στη μερίδα

 Σοκολάτα 50 γρ. (μικρή) 6
Σοκολάτα με καραμέλα 1 μικρή 9

Μπισκότα 1 τεμάχιο 1
Καραμέλες 1 μικρό πακέτο 7

Καραμέλες με σοκολάτα 1 πακέτο 7,5
Τσίχλες με ζάχαρη 1 πακέτο 8

Γλυκό (πάστα) 1 κομμάτι κανονικό 4
Κέικ 1 κομμάτι κανονικό 4

Μαρμελάδα 2 κουταλάκια 3
Μέλι 2 κουταλάκια 2

Παγωτό 1 μεζούρα σερβιρίσματος 2
Γιαούρτι με φρούτα 1 μικρό 4,5

Κορνφλέικς με ζάχαρη 3 κουταλιές ½
Μούσλι με ζάχαρη 1 κουταλιά 1
Σοκολάτα ρόφημα 1 φλιτζάνι 3
Σοκολατούχο γάλα 1 μικρό κουτί 6,5

Πορτοκαλάδα με ζάχαρη 1 μικρό ποτήρι 1
Αναψυκτικό τύπου Cola 1 κουτί 8

Γκαζόζα ή λεμονάδα 1 μικρή φιάλη 3
Τόνικ 1 μικρή φιάλη 3

Τομάτα ketchup 2 μικρές κουταλιές ½
Σάλτσα salad cream 2 μικρές κουταλιές ½

Οι ποσότητες περιεκτικότητας ζάχαρης προέρχονται από:
1. “Hidden” Sugar in foods, British Health Education Authority
2.  Mc Cauce and Widdowson’s “The Composition of food” by A.A. Paul and D.A.T. South-

gate/ Fourth revised edition.

Σημείωση:
Ο πίνακας βρίσκεται στην εκπαιδευτική πρόταση «Στοματική υγιεινή» του Γραφείου Αγωγής 
Υγείας της Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.
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ΠΕΤΡΟΣ:  Ποπό! Τόσο πολλή ζάχαρη τρώμε! Είναι δυνατόν ένα μικρό κουτί ανα-
ψυκτικό, τύπου Cola, να περιέχει 8 κουταλάκια ζάχαρης; 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Αλίμονό μου! Μια μικρή σοκολάτα έχει 6 κουταλάκια ζάχαρης και 
εγώ τρώω σχεδόν κάθε μέρα σοκολάτα.

ΚΙΚΗ: Α! Eίναι απίστευτο, ένα πακέτο τσίχλες έχει 8 κουταλάκια ζάχαρης! Τι θα 
κάνω που μου αρέσουν πολύ οι τσίχλες και μασουλάω συνέχεια;

ΜΑΡΙΝΑ: Κική, υπάρχουν και άλλες τσίχλες χωρίς ζάχαρη. Να προτιμάς καλύτε-
ρα την μαστίχα Χίου, η οποία είναι πολύ υγιεινή, γιατί είναι φυσικό προϊόν και 
έχει θεραπευτικές ιδιότητες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αλήθεια! Δε μπορώ να φανταστώ, ότι ένα κουτί σοκολατούχο γά-
λα περιέχει 6,5 κουταλάκια ζάχαρης. Και εμένα που μου αρέσει το σοκολατούχο 
γάλα τι θα κάνω;

ΗΛΙΑΣ: Παναγιώτη, να αποφεύγεις το σοκολατούχο γάλα. Εκτός από την πολλή 
ζάχαρη που περιέχει, η σοκολάτα που προσθέτουν στο γάλα δεν επιτρέπει στον 
οργανισμό μας να απορροφήσει όλο το ασβέστιο, που περιέχεται στο γάλα. Εί-
ναι καλύτερα, να πίνεις το γάλα σου άσπρο και σκέτο, για να απορροφάται όλο 
το ασβέστιο. Αν σου αρέσει η σοκολάτα, το κακάο γενικά, να τα πίνεις άλλη 
ώρα, μετά από 1-2 ώρες.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ:  Δεν προσέξατε ότι μια μικρή σοκολάτα με καραμέλα περιέχει 9 κου-
ταλάκια ζάχαρης. Φοβερό!

ΝΙΚΟΛΑΣ: Α! Αυτά δεν είναι τίποτε, μπροστά σε αυτά που θα σας διαβάσω στα 
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δημοσιεύματα που έχει συγκεντρώσει ο παππούς, τα τελευταία 10-15 χρόνια, 
για την ζάχαρη. Ειλικρινά θα τρομάξετε. Μου δίνετε την σειρά μου;

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, ναι, Νικόλα, λέγε μας.
ΓΙΑΓΙΑ: Δυο λεπτά, παιδιά μου, ελάτε πρώτα να φάτε τα καλούδια μας και μετά 

συνεχίζετε.

Ο παππούς, ο κύριος ο Ηλίας, και η γιαγιά, η κυρία Κούλα, έβαλαν στο τραπέζι δυο 
μεγάλες πιατέλες. Η πρώτη πιατέλα είχε ξηρούς καρπούς: αμύγδαλα, φουντούκια, ηλι-
όσπορους, πασατέμπο και ξερά σύκα. Η δεύτερη είχε γιαούρτι με καρύδια και μέλι. Τα 
παιδιά άρχισαν να τρώνε και όταν τελείωσαν συνέχισαν την συζήτηση.

ΠΑΙΔΙΑ: Ω! Σας ευχαριστούμε πολύ, γιαγιά και παππού! Άρχισε, Νικόλα! 

2ος
 
Ο Νικόλας

ΝΙΚΟΛΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ να με ακούσετε με προσοχή, γιατί θα σας διαβά-
σω ένα καταπληκτικό άρθρο για την ζάχαρη, που μου έδωσε ο παππούς και είναι 
από ένα παλιό περιοδικό. Μην τρομάξετε!!! Αρχίζω: 
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 «Το μυστήριο της κρυμμένης ζάχαρης»

1. Το φάντασμα της ζάχαρης
 Η καρδιά του Ζαχαρία σφίχτηκε. Σήμερα η ζάχαρη έχει χάσει κάθε θρεπτική αξία. 

Η επεξεργασία που της κάνουν για να είναι πιο εύκολη στη χρήση της αφαιρεί όλα 
τα πολύτιμα στοιχεία της. Στο τελικό στάδιο, η άσπρη ζάχαρη είναι ένα κενό τρό-
φιμο που δίνει μόνο θερμίδες, το φάντασμα του παλιού εαυτού της. Έφτασε μάλι-
στα να θεωρείται και επικίνδυνη για την υγεία, γιατί προκαλεί τερηδόνα, παχυ-
σαρκία και πολλά άλλα όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες. Και το χειρό-
τερο: είναι κρυμμένη παντού! Ποιος μπορεί να ελέγξει τις ποσότητες που τρώει 
καθημερινά, αφού εκτός από τα γλυκά, η άσπρη ζάχαρη κρύβεται στα περισσό-
τερα από τα επεξεργασμένα τρόφιμα, στις σάλτσες, στις μαγιονέζες, στα γαρι-
δάκια, στα αναψυκτικά, στις κονσέρβες, στα πατατάκια, στις πίτσες και … η 
λίστα είναι ατέλειωτη.

 
Οι συμβουλές της Μελάσας και του Ζαχαρία.

 Γίνετε κι εσείς ντετέκτιβ της κρυμμένης ζάχαρης. Ερευνήστε τις ετικέτες των συ-
σκευασμένων τροφίμων για να ανακαλύψετε πόση ζάχαρη περιέχουν. Έτσι θα μπο-
ρείτε να αποφύγετε αρκετή ποσότητα ζάχαρης που μπαίνει… λαθραία στο στομάχι 
σας.

 Να θυμάστε ότι οι λέξεις σουκρόζη, μαλτόζη, δεξτρόζη, αμιλοσιρόπιο κ.ά. που 
αναγράφονται στις ετικέτες, σημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν δι-
άφορα είδη ζάχαρης. 

 Προτιμάτε τα έξυπνα γλυκά, δηλαδή τα τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη σε φυσική 
μορφή και πολλές βιταμίνες, όπως τα λαχανικά (καρότα, παντζάρια, πατάτες), τα 
φρούτα, νωπά και αποξηραμένα (σταφίδες, δαμάσκηνα, σύκα), το μέλι. Αποφύγετε 
το φαύλο κύκλο της ζάχαρης.

 Η ζάχαρη είναι ένας υδατάνθρακας που ανεβάζει απότομα τα επίπεδα της γλυκό-
ζης στο αίμα. Για να ισορροπήσει την κατάσταση, ο οργανισμός μας εκκρίνει ιν-
σουλίνη, μια ορμόνη που διατηρεί τη γλυκόζη του αίματος σε σταθερά επίπεδα. Η 
μεγάλη έκκριση ινσουλίνης ρίχνει απότομα τη γλυκόζη στο αίμα, κι έτσι αμέσως 
πεινάμε ή θέλουμε πάλι γλυκό. Αυτός ο φαύλος κύκλος μας φορτώνει παραπανίσια 
κιλά, γιατί το περίσσευμα της γλυκόζης μετατρέπεται σε λίπος. Αν φάτε λοιπόν γλυ-
κό και μετά σας πιάσει πείνα, μη συνεχίσετε με μακαρονάδα, πατάτες τηγανητές ή 
κάποιο άλλο γλυκό, που θα ανεβάσουν πάλι απότομα τη γλυκόζη στο αίμα. Προτι-
μήστε φασολάδα, φακές, μαρουλοσαλάτα, κρέας ή ψάρι και αν δεν είναι ώρα φα-
γητού, μια χούφτα ξηρούς καρπούς άψητους και ανάλατους, που θα σας δώσουν 
ενέργεια και πολλές βιταμίνες. 
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2. Μίνι ζαχαρολεξικό

●●  Η ζάχαρη ανήκει στην ομάδα των υδατανθράκων. Υπάρχουν πολλές μορφές 
ζάχαρης: γλυκόζη, μαλτόζη, φρουκτόζη, λακτόζη, άμυλο.

●●  Αυτές είναι διάχυτες στη φύση. Στα φυτά παράγονται κατά τη διαδικασία 
της φωτοσύνθεσης.

●●  Πάνω από τη μισή ζάχαρη που καταναλώνουμε παγκοσμίως, με τη μορφή 
της κρυσταλλικής ζάχαρης που χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τη ζαχα-
ροπλαστική, βγαίνει από το ζαχαροκάλαμο που φυτρώνει σε τροπικά και 
υποτροπικά κλίματα. Η υπόλοιπη βγαίνει κυρίως από τα ζαχαρότευτλα, μια 
ποικιλία παντζαριών που ζουν στα εύκρατα κλίματα.

●●  Το χρώμα της ζάχαρης εξαρτάται από το πόσο μελάσα περιέχει. Όσο πιο 
σκούρα είναι τόσο περισσότερη μελάσα περιέχει. Από την άσπρη ζάχαρη 
έχει αφαιρεθεί εντελώς η μελάσα.

●●  Η ζάχαρη και οι υπόλοιποι υδατάνθρακες που υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις 
τροφές (λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, όσπρια, γαλακτοκομικά) μετατρέ-
πονται στο σώμα μας σε γλυκόζη, που είναι το καύσιμο του οργανισμού 
μας.

●●  Οι υδατάνθρακες είναι απλοί ή σύνθετοι. Οι απλοί μπαίνουν πολύ γρήγορα 
στην κυκλοφορία του αίματος και ανεβάζουν απότομα τη γλυκόζη, ενώ οι 
σύνθετοι, για να απορροφηθούν, διασπώνται πρώτα σε απλούς, εξασφαλί-
ζοντας ήπια και σταθερή παροχή ενέργειας.

●●  Μην ταΐζετε τα βακτηρίδια
●●  Γενικός κανόνας είναι όταν τρώμε κάτι γλυκό να πλένουμε τα δόντια μας, 

γιατί εκτός από μας, για τη ζάχαρη τρελαίνονται και τα βακτηρίδια που δη-
μιουργούν την τερηδόνα, όπως και οι μύκητες και άλλα μικρόβια.

 («Οι Ερευνητές πάνε παντού», ένθετο της εφημερίδας Καθημερινή, Φύλλο 314/5-2-2005)

Μόλις τελείωσε το διάβασμα ο Νικόλας άρχισε η συζήτηση.

ΠΕΤΡΟΣ: Ωχ! Νικόλα, σφίχτηκε κι εμένα η καρδιά μου, σαν του Ζαχαρία, με αυτά 
που άκουσα. Είναι δυνατόν η ζάχαρη να κρύβεται σε τόσα πολλά τρόφιμα ακό-
μη και στις πίτσες και στις μαγιονέζες; Τότε τι θα φάμε; 

ΗΛΙΑΣ:  Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι υπάρχουν δύο είδη υδατανθρά-
κων, οι απλοί υδατάνθρακες και οι σύνθετοι υδατάνθρακες. Στους απλούς υδα-
τάνθρακες ανήκει η ζάχαρη, η οποία μπαίνει απότομα ως γλυκόζη στην κυκλο-
φορία του αίματος, ενώ οι σύνθετοι υδατάνθρακες που υπάρχουν στα λαχανι-
κά, τα φρούτα, τα δημητριακά, τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά και άλλες τρο-
φές διασπώνται και μετατρέπονται σιγά-σιγά σε γλυκόζη. 
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ΚΙΚΗ:  Δηλαδή, αν τρώμε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, όσπρια και γαλακτοκο-
μικά παίρνουμε ζάχαρη;

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ακριβώς, Κική, γιατί όλες αυτές οι τροφές περιέχουν φυσικούς, σύνθε-
τους υδατάνθρακες που διασπώνται πρώτα σε απλούς και τροφοδοτούν ήπια 
και σταθερά με ενέργεια –γλυκόζη– τον οργανισμό μας, αλλά περιέχουν και 
βιταμίνες.

ΠΕΤΡΟΣ:  Η μάνα μου, μας λέει, αντί για γλυκά να τρώμε σταφίδες και φρούτα.
ΗΛΙΑΣ: Καλά κάνει η μάνα σας, Πέτρο, γιατί αυτό που μας συμβουλεύουν και η 

Μελάσα με τον Ζαχαρία είναι να τρώμε τροφές που έχουν φυσικούς, σύνθε-
τους υδατάνθρακες όπως:

1. δημητριακά
2.  φρέσκα φρούτα
3.  λαχανικά
4.  φασολάδα

5.  φακές
6.  άψητους ξηρούς καρπούς
7. γαλακτοκομικά και πολλές 

άλλες. 

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Ο μεγάλος εχθρός της υγείας μας είναι:
●● τα γλυκά 
●●  τα πολλά επεξεργασμένα τρό-

φιμα, δηλαδή,
●●  οι έτοιμες σάλτσες
●●  οι μαγιονέζες

●●  τα γαριδάκια
●●  τα αναψυκτικά
●●  οι κονσέρβες
●●  τα πατατάκια
●●  οι πίτσες κ.ά.

 στα οποία κρύβεται άσπρη ζάχαρη και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ποσότη-
τές της.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Σωστά λένε η Μελάσα και ο Ζαχαρίας ότι η περισσότερη ζάχαρη μπαί-
νει λαθραία στον οργανισμό μας, αφού ακόμη και οι σάλτσες που τρώμε με τα 
έτοιμα φαγητά, από τα φαστ φουντ, έχουν ζάχαρη.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Σας παρακαλώ να ασχοληθούμε με μερικά δημοσιεύματα που έχω βά-
λει στο τραπέζι.

Ο Νικόλας άπλωσε στο τραπέζι όσα δημοσιεύματα είχε μαζέψει ο παππούς και τα 
παιδιά άρχισαν να τα διαβάζουν και να συζητούν.

 ΚΙΚΗ: Α! Δεν το πιστεύω αυτό που διαβάζω σε αυτό το δημοσίευμα: 
 Ακούστε:
 «Τα δημητριακά πρωινού και κυρίως τα προϊόντα διαίτης ολικής άλεσης, αν και 

είναι χρήσιμα στο διαιτολόγιο καθώς αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών, περιέ-
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χουν μεγάλες κρυφές ποσότητες ζάχαρης και αλατιού, ενώ συχνά συνιστούν και 
θερμικές «βόμβες». Επειδή σάκχαρα περιέχονται και στο γάλα, το οποίο είθισται 
να συνοδεύει τις νιφάδες δημητριακών και το μούσλι, ένα κλασσικό μπολ πρωι-
νού με μισό φλιτζάνι γάλα και 50 γρ. δημητριακών καταλήγει να επιβαρύνει τον 
οργανισμό με 4 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη (το ένα προερχόμενο από το γά-
λα και τα υπόλοιπα τρία από τις νιφάδες). «Πιο θερμιδοφόρα είναι τα δημητριακά 
με επικάλυψη, αυτά που αποτελούνται από «μπουκίτσες» ολικής άλεσης μαζί με 
ξηρούς καρπούς, μέλι ξερά φρούτα γιαούρτι ή σοκολάτα και φυσικά τα μούσλι με 
προσθήκη ξηρών καρπών, φρούτων και σοκολάτας. (24-10-2010).

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Κική, αυτό δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτό το άρθρο, που διάβα-
σα πρόσφατα στο διαδίκτυο (ΥΓΕΙΑ. Γιάννας Σκουλάκη, 1-9-2017)

 «Αμερικανική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ζάχαρη είναι ένα από τα πιο 
ανθυγιεινά τρόφιμα που μπορεί να καταναλώσει ο άνθρωπος και αυξάνει τον κίν-
δυνο του καρκίνου…».

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Bρήκα στο διαδίκτυο ένα άρθρο της Τ. Κοντογιάννου, στις 31-8-2017, 
που γράφει: No sugar please!

Οι 7 καταστροφικές συνέπειες της ζάχαρης.
1. Η ζάχαρη σε μετατρέπει σε εξαρτώμενο από τα γλυκά όπως τα ναρκωτικά.
2. Η γλυκαντική ύλη σε κάνει να θέλεις να τρως συνέχεια.
3. Η ζάχαρη σε εξουθενώνει.
4. Η ζάχαρη σε κάνει να αισθάνεσαι κουρασμένος και έχει σχέση με την κατά-

θλιψη.
5. Η ζάχαρη καταστρέφει το πρόσωπό σου χειρότερα από τον ήλιο.
6. Η ζάχαρη συμβάλλει στην αύξηση της χοληστερόλης.
7. Η ζάχαρη μπορεί να σε κάνει να ξεχάσεις.

ΠΕΤΡΟΣ: Το δημοσίευμα, που έτυχε σε εμένα, θα σας τρελάνει όλους. Σας το δια-
βάζω: 

 ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

 Στα light γλυκά, στα μπισκότα και στα αναψυκτικά, η ζάχαρη αντικαθίσταται με 
ουσίες με υψηλή γλυκαντική ικανότητα και μικρότερη θερμιδική αξία, όπως η 
ασπαρτάμη, η σακχαρίνη και το ακεσουλφαμικό κάλιο. Οι ουσίες αυτές μετα-
βολίζονται κανονικά, αλλά, επειδή είναι πιο γλυκές από τη ζάχαρη, δημιουργούν 
αδυναμία στις πολύ γλυκές γεύσεις και εμμέσως ενδέχεται να συμβάλλουν στη συσ-
σώρευση παραπανίσιων κιλών (24-10-2010).
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ΓΙΩΡΓΟΣ:  Πέτρο, νομίζω πως αυτό το δημοσίευμα το συμπληρώνει αυτό που θα 
σας διαβάσω εγώ. Προσέξτε:

 «Προσοχή στα αναψυκτικά διαίτης». 
 Επικίνδυνα για την υγεία μας αποδεικνύονται τα αναψυκτικά διαίτης, αφού μπο-

ρούν να καταστρέψουν τους νεφρούς, σύμφωνα με έρευνες των επιστημόνων του 
νοσοκομείου του Brigham and Women’s στη Βοστώνη. Δύο ή περισσότερα ανα-
ψυκτικά με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες την ημέρα σε 3000 γυναίκες που με-
λετήθηκαν, διπλασίασαν τον κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας. (Βιοnews, Δεκέμ-
βριος 2009)……………………………………………………………………………

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Το πιο φοβερό είναι αυτό το δημοσίευμα (29-5-2010), σας το διαβά-
ζω:

 «Στοπ στη διαφήμιση των… σκουπιδοτροφίμων».
 Να απαγορευτεί η διαφήμιση «σκουπιδοτροφίμων» όπως πατατάκια, γαριδάκια 

και κρουασανάκια, ζητά το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή από την Κυβέρνηση. 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

 «Στη χώρα μας, το φαινόμενο της διαφήμισης αυτών των τροφίμων έχει λάβει 
τραγικές διαστάσεις. Αν παρακολουθήσουμε ένα παιδικό πρόγραμμα, το Σαββατο-
κύριακο ή στις διακοπές, θα δούμε να διαφημίζονται, συνεχώς, πατατάκια, γαρι-
δάκια, κρουασανάκια, παριζάκια και άλλα… τόσο υγιεινά! τρόφιμα. Ζητάμε από 
την ελληνική κυβέρνηση να απαγορευθεί η διαφήμιση «σκουπιδοτροφίμων» στα 
παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Η απαγόρευση πρέπει… κ.λπ…κ.λπ…». 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, το κέντρο Προστασίας του Καταναλωτή, το Υπουργείο 
Υγείας, ο ΕΦΕΤ και άλλοι Φορείς προσπαθούν, για πολλά χρόνια, να περιορι-
στεί η διαφήμιση και η κατανάλωση αυτών των «σκουπιδοτροφίμων». Μεγάλο 
πρόβλημα υπάρχει και στα Σχολικά Κυλικεία, που παραβιάζουν την υγειονομική 
νομοθεσία πουλώντας γλυκά, που είναι απαγορευμένα προϊόντα στους μαθητές.

 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Υγείας απαγορεύει αυστηρά στα 
Σχολικά Κυλικεία να πωλούν στους μαθητές σνακ, γλειφιτζούρια, τσίχλες, 
καραμέλες, αναψυκτικά, κρουασάν, πατατάκια, σοκοφρέτες, χυμούς με ζά-
χαρη, αλλαντικά και σφολιατοειδή.  

ΚΙΚΗ: Παππού, φταίμε και εμείς οι μαθητές που αγοράζουμε από το Σχολικό Κυ-
λικείο τρόφιμα ανθυγιεινά. Είναι φοβερό που, πολλοί γονείς, αν δεν έχει το Κυ-
λικείο αυτά τα απαγορευμένα «σκουπιδοτρόφιμα», τα αγοράζουν από τα περί-
πτερα και τα δίνουν στα παιδιά τους για να τα φάνε στο διάλειμμα στο σχολείο. 
Σας προτείνω, όμως, να τελειώσω εγώ με τα φιλολογικά μου και μετά να συνεχί-
σουμε. Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, Κική, άρχισε.
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3η
 
Η Κική

ΚΙΚΗ:  Οι σημερινές ασκήσεις είναι τόσο εύκολες που θα χρειαστείτε τόσο λίγο 
χρόνο όσο χρειάζονται τρεις κουταλιές ζάχαρης για να λιώσουν σε ένα ποτήρι 
χλιαρό νερό. Πάρετε μολύβι και χαρτί να αρχίσουμε.

 Πρώτα-πρώτα να μάθουμε ότι η λέξη «ζάχαρη» είναι ουσιαστικό και είναι γνω-
στή σε όλους. Από το ουσιαστικό «ζάχαρη» σχηματίζεται το ρήμα ζαχαρώνω, το 
ουσιαστικό ζακχαρίνη, τα επίθετα σακχαρούχους, ζαχαρένιος, ζαχαρωτός, και η 
ασθένεια ζακχαρώδης διαβήτης ή ζάκχαρο ή σάκχαρο.

ΠΕΤΡΟΣ: Κική, και το όνομα του Ζαχαρία και της Μελάσας από την ζάχαρη βγαί-
νουν.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Εμένα μου αρέσει η ζάχαρη άχνη που βάζουμε στους κουραμπιέδες.
ΓΙΩΡΓΟΣ:  Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει η μαύρη ζάχαρη που είναι λιγότερο βλαβερή, 

γιατί δεν είναι πολύ επεξεργασμένη και περιέχει κάποια θρεπτικά στοιχεία, όπως 
ασβέστιο, κάλιο, σίδηρο, μαγνήσιο και φώσφορο.

ΚΙΚΗ:  Υπάρχουν διάφορα είδη ζάχαρης, όπως:

ζάχαρη { ακατέργαστη
λευκή
ψιλή
χοντρή
μαύρη
σκούρα ή καστανή
κύβος
άχνη

● ☛●Ελάτε να συμπληρώσουμε το δέντρο.
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 ☛●●Να συμπληρώσουμε τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις «ζάχαρη – ζα-
χαρένια» και να παίξουμε με την σημασία τους.

 Τι και αν βρέχει, δεν είσαι πια από…………. για να φοβάσαι μη λιώσεις.
 Τα περνούν μέλι …………. .
 Λόγια όλο…………. .
 Το στόμα της ήταν ……………. .
 Δε χαλάω τη ……………. μου.

● ☛●Να ενώσουμε τις συνώνυμες λέξεις.  

ζαχαροδιαβήτης ● ● διαβήτης
ζαχαριάζω ● ● υποφέρω

πάσχω ● ● ζαχαρώνω
καραμέλα ● ● ζαχαράτος

ζαχαρωτός ● ● ζαχαρωτό
νυγμός ● ● πρήξιμο
οίδημα ● ● τσίμπημα

ΓΙΩΡΓΟΣ: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κική, σήμερα με τις εύκολες εργασίες σου, δεν 
μας χάλασες την ζαχαρένια!!! Ας πάρουμε ο Ηλίας και εγώ την σειρά μας.

4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

ΗΛΙΑΣ: Όλοι ξέρουμε ότι ο καθένας μας καταναλώνει καθημερινά ακόμη και από 
τα Σχολικά Κυλικεία «σκουπιδοτροφές». Αυτό συμβαίνει γιατί δεν γνωρίζουμε 
τις βλάβες που προκαλεί στην υγεία μας η ζάχαρη που περιέχουν. 

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Συμφωνώ με τον Ηλία και επαναλαμβάνω ότι η ζάχαρη, σύμφωνα με 
μελέτες, είναι η πρώτη αιτία:
1. Του ζαχαρώδη διαβήτη 
2. Της Παχυσαρκίας
3. Της τερηδόνας στα δόντια κ.ά. 

 Διαβάσαμε ότι πολλά επεξεργασμένα-τυποποιημένα- τρόφιμα που καταναλώ-
νουμε περιέχουν μεγάλες ποσότητες κρυμμένης ζάχαρης ή γλυκαντικές ύλες, 
που και αυτές είναι το ίδιο ή και περισσότερο βλαβερές.

ΗΛΙΑΣ: Προτείνω να γίνουμε ντετέκτιβς, σαν το Ζαχαρία και να ελέγξουμε πόση 
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ζάχαρη ή πόσα υποκατάστατά της κρύβονται στις επεξεργασμένες- τυποποιημέ-
νες τροφές. Έχουμε ετοιμάσει με τον Ηλία έναν πίνακα με αναλυτική παρουσία-
ση των συστατικών, που αναγράφονται σε ετικέτες τροφίμων. Με κόκκινο στυ-
λό σημειώσαμε την ποσότητα της ζάχαρης.

ΓΙΑΓΙΑ: Σας παρακαλώ πολύ, να φέρω και εγώ μερικά συσκευασμένα τρόφιμα 
από την κουζίνα, γιατί θέλω να μάθω πόση ζάχαρη περιέχουν; Ο γιατρός μού συ-
στήνει, περνώντας η ηλικία, να αποφεύγω την ζάχαρη.

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, γιαγιά, φέρε όσα τρόφιμα θέλεις.

Ο Γιώργος και ο Ηλίας μοίρασαν στα παιδιά, άδειες συσκευασίες από λιχουδιές: μπι-
σκότα, καραμέλες, παγωτά, γαριδάκια, πατατάκια, αναψυκτικά κ.ά. Η γιαγιά έφερε 
τυποποιημένα κάποια τρόφιμα, όπως ρύζι, ταχίνι, ζελέδες, μακαρόνια και δημητριακά 
πρωινού.

Τα παιδιά άρχισαν να διαβάζουν και τα πιο ψιλά γράμματα στις ετικέτες συσκευασίας 
των τροφίμων. Ο Ηλίας σημείωνε τις τιμές και η Κική είχε την αριθμομηχανή και 
υπολόγιζε την ποσότητα της ζάχαρης στο συνολικό βάρος της συσκευασίας.
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Αναγραφόμενες ποσότητες θρεπτικών συστατικών σε ετικέτες  
συσκευασίας τροφίμων, ανά 100gr:

Προϊόν Πρωτεΐνες Λίπος Υδατάνθρακες Ζάχαρη Νερό Άλατα

Γαριδάκια 6 gr

29 gr, εκ 
των οποίων 
κορεσμένα 

5 gr

59 gr 4,5 gr 0,94 gr

Πατατάκια 6,5 gr

35,0 gr, εκ 
των οποίων 
κορεσμένα 

4,5 gr

48,0 gr 0,6 gr Νάτριο
0,7 gr

Μπισκότα 8 gr

13,5 gr εκ 
των οποίων 
κορεσμένα 

6,5 gr

73 gr 19 gr 366 m gr

100gr ρυζιού 7 gr 0,9 gr 76 gr M
Νάτριο

Καραμέλες 

Αναψυκτικό

Δημητριακά 
πρωινού

Προϊόν Φυτικές ίνες Ενέργεια

Γαριδάκια 1,2 gr 2180 KJ -520 Kcal

Πατατάκια 4,5 gr 2210 KJ -530Kcal

Μπισκότα 2,3 gr 1866 KJ- 446 Kcal

100gr ρυζιού 2 gr 340Kcal/1421KJoules

ΗΛΙΑΣ: Εκτός από την ζάχαρη οι βιομηχανίες στην τυποποίηση τροφίμων χρησι-
μοποιούν κι άλλες γλυκαντικές ουσίες που αναγράφονται στις ετικέτες με τα 
ονόματα:

●● Γλυκαντικές ύλες
●● Γλυκόζη
●● Μαλτόζη
●●  Φρουκτόζη

●● Λακτόζη
●● Άμυλο ή σουκρόζη
●● Δεξτρόζη
●● Αμιλοσιρόπιο κ.ά. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ:  Όλες αυτές οι γλυκαντικές ύλες είναι πρόσθετες ουσίες, που χρησιμο-
ποιούν οι βιομηχανίες σε περισσότερα από 6.000 τυποποιημένα τρόφιμα και 
ποτά. Λίγες από τις γλυκαντικές ουσίες είναι φυσικής προέλευσης και οι περισ-
σότερες συνθετικής προέλευσης.

ΗΛΙΑΣ:  Οι κυριότερες φυσικές γλυκαντικές ύλες είναι:
1. Η σουκρόζη
2. Η φρουκτόζη 
3. Οι γλυκαντικές αλκοόλες. 

 Οι σημαντικότερες τεχνητές γλυκαντικές ύλες είναι:

1. Η σακχαρίνη
2. Η ασπαρτάμη
3. Η ακεσουλφάμη-Κ

4.  Το κυκλαμινικό οξύ
5.  Η σουκραλόζη 

ΠΕΤΡΟΣ:  Φοβερό! Μα και τεχνητή ζάχαρη; Μήπως είναι καλύτερα να χρησιμο-
ποιούν σκέτη ζάχαρη, παρά όλα αυτά τα χημικά;

ΗΛΙΑΣ:  Έχεις δίκιο, Πέτρο, θα σου εξηγήσουμε το λόγο, αλλά ας βρούμε ποια από 
αυτά τα γλυκαντικά αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων, που έχουμε συ-
γκεντρώσει. Αρχίστε!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Η ετικέτα από τα γαριδάκια που κρατάω γράφει ότι περιέχουν 4,5 
γραμμάρια ζάχαρης στα 100 γραμμάρια βάρους και όμως δεν έχουν γλυκιά γεύ-
ση. Δεν είναι ανεξήγητο; 

ΠΕΤΡΟΣ:  Αυτά τα πατατάκια, ενώ είναι αλμυρά, γράφουν ότι περιέχουν 0,6 γραμ-
μάρια ζάχαρης στα 100 γραμμάρια βάρους.

ΚΙΚΗ:  Εγώ ανησυχώ, γιατί η ετικέτα από τα μπισκότα που κρατάω, γράφει ότι πε-
ριέχουν 19/100 gr ζάχαρης. Δηλαδή, αν φάω ένα κουτί μπισκότα που ζυγίζει 200 
γραμμάρια θα πάρω 19 x 2 = 38 γραμμάρια ζάχαρης.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Η ετικέτα, από αυτές τις καραμέλες, γράφει ότι περιέχουν ζάχαρη, σι-
ρόπι γλυκόζης και άμυλο, αλλά δεν γράφει την ποσότητα που περιέχουν.

ΕΛΕΝΗ: Στην ετικέτα του ΦΡΟΥΪ ΖΕΛΕ διαβάζω: «χωρίς ζάχαρη», light μόνο 9 
θερμίδες στη μερίδα. Αντί για ζάχαρη γράφει ότι περιέχει ασπαρτάμη.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Η συσκευασία από το ρύζι δεν αναγράφει στα συστατικά ότι περιέ-
χει ζάχαρη. Περιέχει όμως υδατάνθρακες 76 gr στα 100 γραμμάρια βάρους. 

ΚΙΚΗ: Αυτό το μικρό κουτάκι του αναψυκτικού δεν γράφει ξεκάθαρα στην ετικέ-
τα του αν περιέχει ζάχαρη. 

Τα παιδιά ήλεγξαν όλες τις συσκευασίες που είχαν συγκεντρώσει και ανησύχησαν διαβά-
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ζοντας τις λέξεις «ασπαρτάμη», «αμυλοσιρόπιο», «γλυκόζη», «σακχαρίνη», «ακεσουλ-
φαμικό κάλιο», «γλυκαντικές ύλες» «σουκραλόζη» κ.ά. Συζητούσαν έντονα πόσο ακίνδυ-
νες είναι για τη υγεία μας αυτές οι ουσίες. Ακούγοντάς τα ο παππούς πήρε τον λόγο.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, έχετε δίκιο να ανησυχείτε γιατί η ζάχαρη έχει χαρακτηρι-
σθεί από αρκετούς επιστήμονες ως «ο λευκός θάνατος». Όλες οι γλυκαντικές 
ύλες και η άσπρη ζάχαρη έχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
μας. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μεγάλη ποσότητα ζάχαρης και τα πολλά λιπαρά, 
που καταναλώνουν τα παιδιά, ευθύνονται για την αύξηση της παιδικής παχυ-
σαρκίας.

ΠΕΤΡΟΣ:  Παππού, εγώ δεν τρώω πολλά γλυκά, αλλά ανησυχώ περισσότερο από 
τις άλλες ουσίες, τις γλυκαντικές που άκουσα ότι βάζουν στα περισσότερα τυπο-
ποιημένα τρόφιμα και ποτά. 

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ναι, Πέτρο, έχεις δίκιο να ανησυχείς, γιατί υπάρχει σύγχυση για την 
χρήση όλων αυτών των συνθετικών γλυκαντικών ουσιών. Μερικές έρευνες δεί-
χνουν ότι δεν βλάπτουν οι γλυκαντικές ύλες, που προσθέτουν στα τρόφιμα και 
στα ποτά, όμως άλλες έρευνες χαρακτηρίζουν, κατά καιρούς, καρκινογόνες με-
ρικές από αυτές τις ουσίες, όπως την ασπαρτάμη. Καμία έρευνα δεν μπορεί 
να σε βεβαιώσει 100% ότι οι χημικές γλυκαντικές ύλες είναι ακίνδυνες, γι’ αυτό 
το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αποφεύγεις τα τυποποιημένα τρόφιμα και 
ποτά. Π.χ. να αποφεύγεις όλα τα αναψυκτικά και το κονσερβοποιημένο τσάι, 
αφού μπορείς μόνο σου να τα φτιάξεις εύκολα και γρήγορα. Το ίδιο να κάνεις 
για όλες τις λιχουδιές.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Οι ειδικοί στις βιομηχανίες τροφίμων υποστηρίζουν ότι οι συνθετικές 
γλυκαντικές ύλες, που παρασκευάζουν και προσθέτουν κατά την τυποποίηση 
πολλών τροφίμων και ποτών, έχουν ως στόχο να προσφέρουν γλυκιά γεύση, χω-
ρίς να επιβαρύνουν τον οργανισμό με θερμίδες.

ΠΕΤΡΟΣ: Και πώς γίνεται αυτά τα τρόφιμα ενώ έχουν γλυκιά γεύση να μην παχαί-
νουν; 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτές οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες εί-
ναι πολύ πιο γλυκές από τη ζάχαρη, αλλά ακολουθούν διαφορετικό μεταβο-
λικό δρόμο μέσα στον οργανισμό μας και δεν απορροφώνται οι θερμίδες 
τους. Π.χ. Η «σακχαρίνη» που είναι τεχνητή ουσία, είναι 300 φορές πιο γλυκιά 
από την ζάχαρη και χρησιμοποιείται από τους «διαβητικούς».

ΗΛΙΑΣ:  Πέτρο, δεν γνωρίζω πόσο παχαίνουν οι γλυκαντικές ύλες και τι λένε σήμε-
ρα μερικοί ειδικοί, αλλά δεν γνωρίζω ούτε τι θα πουν μελλοντικά άλλοι ειδι-
κοί, οι οποίοι με έρευνες μπορεί να αποδείξουν ότι πολλές από αυτές είναι 
βλαβερές για την υγεία μας.
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 Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι περισσότερες από αυτές είναι τεχνητές ουσίες, γι’ 
αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε τα τρόφιμα που τις περιέχουν.

ΚΙΚΗ:  Θέλω να συζητήσουμε για τα light τρόφιμα* και τα light αναψυκτικά*. Αυ-
τά μας παχαίνουν; 

ΗΛΙΑΣ: Κική, τα αναψυκτικά ακόμη και τα light πρέπει να τα αποφεύγουμε, είτε 
γράφουν την ποσότητα της ζάχαρης που περιέχουν, είτε διαφημίζονται ως light, 
γιατί σχεδόν όλα περιέχουν χημικές γλυκαντικές ουσίες που μας βλάπτουν. 
Το σοβαρότερο που συμβαίνει με τα light τρόφιμα είναι ότι ξεγελιόμαστε 
και τρώμε ή πίνουμε μεγαλύτερη ποσότητα.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, χωρίς να κάνετε άγχος, θα πρέπει να προσέχετε τις επιλο-
γές σας και να κάνετε μικρότερη κατανάλωση ζάχαρης ή υποκατάστατων ζάχα-
ρης. Να φτιάχνετε γλυκά χρησιμοποιώντας την μισή ποσότητα ζάχαρης, από αυ-
τήν που γράφει η συνταγή ή καλύτερα να χρησιμοποιείτε μέλι. Ούτε light τρόφι-
μα ούτε διάφορες γλυκαντικές τεχνητές ύλες! 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Παππού, έχω ακούσει για τη στέβια, ένα γλυκαντικό που είναι της 
μόδας, είναι καλό;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Η στέβια είναι γλυκαντικό φυτικής προέλευσης, υποκατάστατο της 
ζάχαρης. Είναι πιο γλυκό από την ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, αλλά πρέπει να είμα-
στε επιφυλακτικοί γιατί καλλιεργείται σε χώρες της Αμερικής και μπορεί να προ-
έρχεται από τροποποιημένα φυτά. Ακόμη να γνωρίζετε ότι όλες οι συσκευασίες 
στέβια δεν είναι «εντελώς φυσικές». Γίνονται πολύπλοκες χημικές διεργασίες 
και κατά την επεξεργασία και κατά την τυποποίηση της στέβιας. 

ΗΛΙΑΣ:  Αν θέλετε να δούμε τις δικές μας επιλογές και πόσο ο καθένας μας ευθύ-
νεται για την ζάχαρη που καταναλώνει, προτείνω να συμπληρώσουμε ένα ερωτημα-
τολόγιο. Με αυτό θα υπολογίσουμε την ποσότητα, της φανερής ή κρυμμένης, ζάχα-
ρης που τρώμε. 
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Ερωτηματολόγιο 
(Απαντάς σημειώνοντας ένα Χ στο κουτάκι)

1.  Πόσα γλυκά (λιχουδιές, σοκολάτες, τσίχλες κ.ά.) έφαγες τις δυο τελευταίες 
ημέρες; £ 1,  £ 2,  £ 3,  £ 4,  £ Περισσότερα

2.  Συνηθίζεις να πίνεις το γάλα σου με ζάχαρη ή χωρίς ζάχαρη; £ NAI £ OXI

3. Πόσα αναψυκτικά πίνεις την ημέρα; £ 1,  £ 2,  £ 3,  £ Περισσότερα

4. Συνηθίζεις να χρησιμοποιείς μέλι αντί για ζάχαρη στην διατροφή σου;  
£ NAI £ OXI

5. Πόσα κιλά ζάχαρη καταναλώνει σε ένα μήνα η οικογένειά σου;  
£ 1, £ 2, £ Περισσότερα

6. Πόσα κιλά μέλι καταναλώνει σε ένα μήνα η οικογένειά σου;  
£ 1, £ 2, £ Περισσότερα

7. Διαβάζεις στην ετικέτα συσκευασίας των αναψυκτικών το ποσοστό της ζάχα-
ρης ή των γλυκαντικών που περιέχουν; £ NAI £ OXI

8. Γνωρίζεις ότι υπάρχουν γλυκά που χρησιμοποιείται μέλι αντί ζάχαρης; 
£ NAI £ OXI

9. Πόσες φορές την εβδομάδα καταναλώνεις έτοιμο φαγητό από ταχυφαγεία;  
£ 1, £ 2, £ 3, £ Περισσότερες

10. Για την παρασκευή των γλυκών στο σπίτι σας χρησιμοποιείτε σκούρα, λευκή 
ζάχαρη ή μέλι; £ σκούρα, £ λευκή, £ μέλι.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Δεν γνωρίζω αν θέλετε να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο, αλ-
λά ο θείος ο Σωτήρης, που είναι διατροφολόγος και έχει ερευνήσει τι συμβαίνει, 
μας είπε τα εξής:

 α.  Τα περισσότερα παιδιά τρώνε ένα έως δύο γλυκά ή λιχουδιές την ημέ-
ρα.

 β.  Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν διαβάζουμε στις ετικέτες συσκευα-
σίας των τυποποιημένων προϊόντων την ποσότητα της ζάχαρης και το 
είδος του γλυκαντικού που περιέχουν.

 γ.  10-15 περίπου κουταλάκια ζάχαρης, παίρνουν ημερησίως, τα περισσό-
τερα παιδιά από τα αναψυκτικά και τις λιχουδιές. 

 δ.  Έρευνες στην Αμερική το 2012 έδειξαν ότι περισσότερο από το 50% 
των Αμερικανών καταναλώνουν 180 κιλά ζάχαρη το χρόνο!
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ΗΛΙΑΣ: Νομίζω, ότι αν μάθουμε να ελέγχουμε και να υπολογίζουμε την ζάχαρη, 
που προσλαμβάνουμε από όλες τις τροφές μας, τότε μόνο θα προστατέψουμε 
τον οργανισμό μας από τον λαθραίο «ζαχαροεχθρό» της υγείας μας. Το σημα-
ντικότερο είναι να διαβάζουμε στις ετικέτες συσκευασίας των τυποποιημένων- 
επεξεργασμένων- τροφίμων και των αναψυκτικών την ποσότητα της ζάχαρης 
και των γλυκαντικών υλών που περιέχουν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Θα σας παρακαλέσω να σταματήσουμε να μιλάμε, για τον ύπου-
λο εχθρό μας, την ζάχαρη και να γνωρίσουμε, αμέσως τώρα, τον μεγάλο φίλο 
και προστάτη της υγείας μας «το μέλι». Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, άρχισε Παναγιώτηηηηηη!

5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Το μέλι είναι από τα πρώτα προϊόντα που εμπορεύτηκε στην αρ-
χαιότητα ο άνθρωπος και η συλλογή του, από άγρια μελίσσια, ήταν γνωστή από 
την προϊστορική εποχή στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Αίγυπτο. Την ζάχα-
ρη οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν από τα παλιά χρόνια ως συντηρητικό (γλυκά 
κουταλιού, κομπόστες, φρουί ζελέ, ζαχαρούχο γάλα κ.ά.). Σήμερα με την εξέλι-
ξη της τεχνολογίας μπορούμε να συντηρήσουμε τα τρόφιμα στα ψυγεία και τους 
καταψύκτες και να περιορίσουμε την ζάχαρη.

ΠΕΤΡΟΣ: Αφού από τόσο παλιά υπάρχει το μέλι, γιατί οι άνθρωποι τρώμε ακόμη 
ζάχαρη;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Χρησιμοποιούμε και τρώμε ακόμη ζάχαρη, Πέτρο, γιατί είναι πιο 
φθηνή αλλά και γιατί δεν γνωρίζουμε την αξία του μελιού. Ακούστε τις πληρο-
φορίες που έχω για το μέλι και στην συνέχεια συζητάμε.

 Το μέλι
 Το μέλι είναι απόλυτα φυσική γλυκαντική ουσία, η οποία δεν περιέχει πρόσθετα 

και περιέχει τουλάχιστον 180 στοιχεία, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι βιταμί-
νες, τα αμινοξέα, τα ένζυμα, τα μεταλλικά στοιχεία κ.ά.

 Παράγεται αποκλειστικά από τις μέλισσες, οι οποίες για να παράγουν 1 κιλό μέλι 
«επισκέπτονται» 17.000.000 φυτά, λουλούδια ή βότανα και σε απόσταση τουλάχι-
στον 4 χιλιομέτρων από την κυψέλη τους.

 Το μέλι περιέχει τουλάχιστον 180 διαφορετικές ουσίες, οι οποίες συνδέονται οργα-
νικά με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να το αναπαράγει 
τεχνητά, σε κανένα εργαστήριο του κόσμου.

 Η διατροφική αξία του κάθε μελιού διαφέρει ανάλογα με τα άνθη και τα φυτά που 
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έχουν «επισκεφθεί» οι μέλισσες. Υπάρχουν 320 χρώματα και γεύσεις μελιού οι 
οποίες εξαρτώνται από το διαφορετικό τύπο νέκταρ που έχουν «τρυγήσει» οι μέ-
λισσες από τα φυτά ή τα δέντρα. Ένα μέλι μπορεί να έχει πολύ ανοιχτό χρώμα, 
σχεδόν διαφανές ακόμα και λευκό, κίτρινο, κοκκινωπό, βαθύ πορτοκαλί, κεχρι-
μπαρένιο, ανοιχτό καφέ μέχρι και πολύ σκούρο, σχεδόν σαν τη μελάσα.

 Τα κυριότερα είδη μελιού που συναντάμε στη χώρα μας είναι: θυμαρίσιο, πευκόμε-
λο, ελάτης, καστανιάς, πορτοκαλιάς-λεμονιάς, ερείκης, φασκόμηλο και ανθόμελα.

 Τα οργανικά οξέα, οι πρωτεΐνες, τα αμινοξέα, τα μεταλλικά άλατα και τα ένζυ-
μα που περιέχονται στο μέλι παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της κα-
λής υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Επιπλέον, τα φυσικά σάκχαρα του με-
λιού αφομοιώνονται ταχύτατα από τον οργανισμό με αποτέλεσμα να είναι μια 
εξαιρετική πηγή ενέργειας για τα παιδιά και τους αθλητές.

 Ο καταναλωτής πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα κρυσταλλωμένα μέλια δεν είναι 
χαλασμένα, απλώς η κρυστάλλωση είναι ένα απόλυτο φυσικό φαινόμενο, το οποίο 
δεν σχετίζεται με την νοθεία, αλλά ούτε την κακή ποιότητα.

 Ένας απλός τρόπος να πάρει το κρυσταλλωμένο μέλι την αρχική του μορφή είναι 
να το τοποθετηθεί σε μπεν-μαρί* και να ζεσταθεί στους 70ο C για 10 περίπου λε-
πτά, ανακατεύοντάς το κάθε τόσο.

ΠΕΤΡΟΣ: Είναι απίστευτα αυτά που άκουσα για τις μέλισσες, Παναγιώτη. Πώς εί-
ναι δυνατόν οι μέλισσες να «επισκέπτονται» 17.000.000 φυτά, λουλούδια ή βό-
τανα για να παράγουν 1 κιλό μέλι; Δεν κουράζονται να πετάνε τόσο πολύ!

ΚΙΚΗ: Εμένα, από αυτά που διάβασες, Παναγιώτη, μου προξενεί έκπληξη ότι το 
μέλι περιέχει 180 στοιχεία: βιταμίνες, αμινοξέα, ένζυμα, μεταλλικά στοιχεία 
κ.ά. Είναι τόσο θρεπτικό, που αν τρώμε μόνο μέλι μπορούμε να ζήσουμε;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ναι, Κική, μερικοί ερημίτες και μοναχοί θρέφονται, σε όλη τους την 
ζωή, μόνο με μέλι και άγρια χόρτα. Στην μυθολογία αναφέρεται ότι η Μελισσέα, 
κόρη του βασιλιά της Κρήτης, ανέλαβε να μεγαλώσει τον πατέρα όλων των θε-
ών, τον Δία, τρέφοντάς τον με μέλι και γάλα.

ΠΕΤΡΟΣ: Δεν το χωράει το μυαλό μου, ότι υπάρχουν περισσότερα από 320 δια-
φορετικά χρώματα και γεύσεις μελιού. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Το σημαντικότερο είναι ότι οι 180 διαφορετικές ουσίες, που περι-
έχει το μέλι, συνδέονται οργανικά με τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς μέχρι σήμερα 
δεν κατάφερε να το αναπαράγει τεχνητά, σε κανένα εργαστήριο του κόσμου.

ΠΕΤΡΟΣ: Ευτυχώς που συμβαίνει αυτό, γιατί έτσι θα μείνει και ένα προϊόν φυσι-
κό, για να το τρώμε χωρίς να φοβόμαστε τα χημικά «πρόσθετα».

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Η μέλισσα είναι ευλογημένη και το μέλι παραμυθένια τροφή και πο-
λύτιμη. Ο Δημόκριτος, μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος που έζησε πριν 2500 χρό-
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νια περίπου, όταν κάποιοι τον ρωτούσαν πώς καταφέρνει να είναι εύρωστος και 
να έχει νεανική εμφάνιση, συνήθιζε να λέει: Οι άνθρωποι πρέπει να «βρέχουν» 
το εσωτερικό του σώματος με άφθονο μέλι και το εξωτερικό με λάδι ελιάς.

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, την μέλισσα, για την εργατικότητά της και την οργανωμένη 
ζωή της, την θαύμασε από τα πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος και έφτιαξε μύθους 
για να εξηγήσει την προκοπή της.

 Σύμφωνα με μια λαϊκή παράδοση, από τη Λάστα της Γορτυνίας, η μέλισσα, η σφή-
κα και το σφαλάγγι (αράχνη) ήταν αδέλφια, και όταν κάποτε αρρώστησε η μάνα 
τους αδιαφόρησαν και μόνο η μέλισσα έτρεξε αμέσως να την βοηθήσει. Τότε η μά-
να καταράστηκε τη σφήκα και το σφαλάγγι, ενώ τη μέλισσα την ευχήθηκε, να ’ναι 
το σπίτι της γιομάτο, να ’ναι γλυκιασμένη και την εργασία της να τη βλέπει και ο 
Θεός ακόμα, τούτο σημαίνει το κερί.

ΚΙΚΗ: Α! Γι’ αυτό προσφέρουμε και ανάβουμε κεριά στην εκκλησία;
ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ναι, Κική, τόσο πολλά μας προσφέρουν οι μέλισσες, γι’ αυτό έγινα 

ερασιτέχνης μελισσοκόμος και έχω τα δικά μου μελίσσια, εδώ στο νησί. Πρέπει 
να μάθουμε όλοι την θρεπτική αξία του μελιού και να αντικαταστήσουμε την ζά-
χαρη με το μέλι. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Συμφωνώ μαζί σου, παππού, και προτείνω να κάνουμε όλοι μια 
εκστρατεία να γνωρίσουν όλα τα παιδιά και οι μεγάλοι το μέλι, το γλυκό δώρο 
της φύσης.

ΠΕΤΡΟΣ: Θα βοηθήσω και εγώ σ’ αυτήν την εκστρατεία για το μέλι, Παναγιώτη, 
αλλά θα ήθελα να πάρω την σειρά μου να σας ρωτήσω κάποιες λεπτομέρειες για 
το μέλι. Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, Πέτρο, λέγε μας.

6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ: Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί το μέλι και τα φρούτα που είναι γλυκά 
μάς ωφελούν ενώ η ζάχαρη μάς βλάπτει;

ΗΛΙΑΣ: Πέτρο, το μέλι και τα φρούτα περιέχουν:
●● φυσικά σάκχαρα και
●● μεγάλο αριθμό πολύτιμων θρεπτικών συστατικών. 

 Προτιμάμε το μέλι και τα φρούτα που θρέφουν τον οργανισμό μας, γιατί πε-
ριέχουν:
●● Βιταμίνες
●● μέταλλα 
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●● και τα φρούτα βιταμίνες, μέταλλα και διαιτητικές ίνες.
ΓΙΩΡΓΟΣ: Η ζάχαρη ενώ βγαίνει από το ζαχαροκάλαμο και τα τεύτλα, που είναι 

φυτά, με την επεξεργασία που της κάνουν, για να είναι πιο εύκολη στην χρήση 
της, αφαιρούν όλα τα πολύτιμα στοιχεία της. Μόνο ελάχιστη, ακατέργαστη, 
σκούρα ζάχαρη πρέπει να καταναλώνουμε. 

ΗΛΙΑΣ: Πέτρο, η άσπρη ζάχαρη που βάζουμε στα γλυκά βλάπτει, γιατί:
●● είναι ένα κενό τρόφιμο
●● δίνει μόνο θερμίδες, τις οποίες μπορούμε να τις πάρουμε, έτσι κι αλλιώς, 

από άλλα τρόφιμα που περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες. 
 Τρόφιμα που περιέχουν φυσικούς, «σύνθετους» υδατάνθρακες και μπορούμε 

να πάρουμε την γλυκόζη, την ζάχαρη, που χρειάζεται ο οργανισμός μας είναι:

 α.  τα φρούτα
 β. το ψωμί
 γ. οι πατάτες

 δ. τα μακαρόνια
 ε. το ρύζι
 στ΄. τα όσπρια κ.ά.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τα τυποποιημένα τρόφιμα περιέχουν επεξεργασμένους υδατάνθρακες, 
δεν είναι υγιεινά, και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Μερικά από αυτά είναι:

1. τα πατατάκια
2. τα κρουασάν
3. τα γαριδάκια
4. οι σάλτσες

5. οι μαγιονέζες
6. οι πίτσες
7. τα αναψυκτικά, κ.ά. 

 

ΠΕΤΡΟΣ: Ααα! Τώρα κατάλαβα ότι, το μέλι και τα φρούτα είναι θρεπτικά και ωφε-
λούν, γιατί έχουν βιταμίνες και δεν έχουν επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Μπράβο, Πέτρο, σωστά κατάλαβες! Αν περιορίσουμε τα γλυκά, τις 
επεξεργασμένες τροφές και προτιμούμε το μέλι και τις τροφές με φυσικά σάκχα-
ρα, θα είμαστε γεροί.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, δεν είναι απαραίτητη η ζάχαρη, αλλά συνήθισαν οι άν-
θρωποι στις γλυκές γεύσεις. Πολλές φορές οι γονείς, από την βρεφική ηλικία, δί-
νουν ζάχαρη, σοκολάτες και γλυκά να δοκιμάζουν τα μωρά, με αποτέλεσμα να 
γίνεται συνήθεια η πρόσληψη ζάχαρης. Έτσι τα παιδιά από μικρά γίνονται παχύ-
σαρκα και η τερηδόνα καταστρέφει τα δόντια τους.

 Πρώτη αιτία της αύξησης της παχυσαρκίας στα παιδιά και του Διαβήτη Τύπου 2, 
είναι η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ζάχαρης. Η παχυσαρκία και ο Δια-
βήτης Τύπου 2 είναι οι δύο μάστιγες της σύγχρονης κοινωνίας και κάτι πρέπει να 
γίνει.
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Δίκιο έχεις, παππού, αλλά προτείνω να πάρω την σειρά μου για να 
φανερώσουμε στα παιδιά την έκπληξη που ετοιμάσαμε μαζί. Τι λέτε, παιδιά;

ΠΑΙΔΙΑ:  Σε ακούμε, Μαριάννα, λέγε μας!

7η
 
Η Μαριάννα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Σήμερα, σχεδιάσαμε με τον παππού να επισκεφθούμε τα μελίσσια, 
ψηλά στον λόφο. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για έναν περίπατο πριν νυχτώσει.

ΠΕΤΡΟΣ: Πόσο μακριά είναι τα μελίσσια, Μαριάννα;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Δεν είναι μακριά, περίπου ενάμισι με δυο χιλιόμετρα.
ΠΑΙΔΙΑ:  Αααα! Ωραίο περίπατο θα κάνουμε, δυο λεπτά μόνο να ετοιμαστούμε.

Τα παιδιά ετοιμάστηκαν γρήγορα και ξεκίνησαν. Μόνο η Ελένη δεν ήθελε να περπατή-
σει και έμεινε να βοηθήσει την γιαγιά για να μαγειρέψουν. 

Πήραν το δρόμο για τα μελίσσια βαδίζοντας γοργά. Στη μέση ο παππούς με ένα 
ραβδί στο χέρι και τριγύρω τα παιδιά. Ο ήλιος είχε πέσει χαμηλά, στην δύση, όταν 
ξεκίνησαν και δεν τους ζέσταινε. Ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για το μέλι και 
τις μέλισσες, σκέφθηκε ο Ηλίας, και άνοιξε συζήτηση με τον παππού καθώς περπα-
τούσαν. 

ΗΛΙΑΣ: Παππού, άκουσα ότι το μέλι είναι από τα πρώτα προϊόντα που εμπορεύτη-
κε στην αρχαιότητα ο άνθρωπος. Είναι αλήθεια;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Ναι, αλήθεια είναι γιατί σώζονται τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά από τον 
τάφο του PASAB με την μέλισσα του 2700 π.Χ. Άλλες μαρτυρίες για συστημα-
τική μελισσοκομία στην αρχαία Ελλάδα μας δίνουν μυκηναϊκές και μινωικές πι-
νακίδες. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Παππού, έχω διαβάσει ότι σε όλον τον κόσμο είναι γνωστό το κό-
σμημα των Μαλλίων, το αριστούργημα που παρουσιάζει ένα σύμπλεγμα από 
δυο μέλισσες. 

ΝΙΚΟΛΑΣ: Εγώ έχω διαβάσει ότι η πρώτη κυψέλη που αποκαλύφθηκε στην Ελλά-
δα προέρχεται από το Ακρωτήρι της Θήρας, το 1628. 

ΚΙΚΗ: Παππού, έχω διαβάσει ότι η Καθολική Εκκλησία έχει καθιερώσει ως προ-
στάτη των μελισσοκόμων τον Άγιο Αμβρόσιο, ο οποίος στην εικόνα φαίνεται να 
έχει δίπλα του μια κυψέλη μελισσών.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Για ένα τόσο σημαντικό προϊόν που είναι το μέλι καλά έκαναν και 
έχουν έναν Άγιο προστάτη. Οι μέλισσες εκτός, από το μέλι και το κερί που δί-
νουν, είναι πολύ χρήσιμα έντομα, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικονία-
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ση των φυτών. Μεταφέρουν τη γύρη από τα αρσενικά στα θηλυκά άνθη και δέ-
νουν οι καρποί. 

 Επίσης τις μέλισσες, στην αρχαιότητα, τις χρησιμοποιούσαν και για μετεωρολο-
γικές προγνώσεις. Πολλοί άνθρωποι, κυρίως μελισσοκόμοι, ακόμη και σήμερα, 
από το πέταγμα των μελισσών και τις κινήσεις τους, γενικότερα, βγάζουν συμπε-
ράσματα για την αλλαγή του καιρού.

Με την συζήτηση τα παιδιά, χωρίς να το καταλάβουν, έφθασαν στο λόφο. 

ΠΕΤΡΟΣ: Να! Φαίνονται κάτι άσπρα και μπλε κουτιά, φθάσαμε;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Ναι, αυτές είναι οι κυψέλες. Ας περπατήσουμε λίγο ακόμη να πλησι-

άσουμε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Εγώ δεν έρχομαι κοντά, φοβάμαι μήπως με τσιμπήσουν οι μέλισ-

σες, ξέρω τι πόνο έχει το τσίμπημά τους. Πριν μια εβδομάδα με τσίμπησε μια.
ΠΑΠΠΟΥΣ: Μη φοβάσαι, Παναγιώτη, κοιμούνται τώρα οι μέλισσες, γιατί έχει 

βραδιάσει. Ζουν πολύ οργανωμένα και δείχνουν υπακοή στην βασίλισσα, όλες 
οι μέλισσες. Θαυμάζει κανείς το μεγαλείο και την σοφία του Δημιουργού, όταν 
παρατηρεί την οργάνωση της ζωής τους.

 Περπάτησαν λίγο και πλησίασαν. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Αυτές είναι οι κυψέλες, που μέσα ζει το μελίσσι αλλά τώρα δε μπο-
ρούμε να τις ανοίξουμε. Θα πρέπει να έρθετε όταν τρυγάω το μέλι και μαζεύω 
και το βασιλικό πολτό.

ΠΕΤΡΟΣ: Τι είναι ο βασιλικός πολτός;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Αμέσως θα σας εξηγήσω, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να κατηφο-

ρίζουμε και να τα λέμε, όπως περπατάμε για την επιστροφή, πριν μας πιάσει το 
βαθύ σκοτάδι.

Ο παππούς κοίταξε όλες τις κυψέλες, αν είναι όρθιες ή έχουν κάποιο πρόβλημα, και 
έφυγαν.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Λοιπόν, ο βασιλικός πολτός, είναι ρευστός, άσπρος πολτός με τον 
οποίο ταΐζονται οι προνύμφες των μελισσών, που προορίζονται να γίνουν βασί-
λισσες. Τον φτιάχνουν οι μέλισσες σε κελιά της κερήθρας που λέγονται βασιλο-
κελιά και είναι μεγαλύτερα από τα άλλα. Μπορεί να έχει από ένα έως δεκαπέ-
ντε βασιλοκελιά η κάθε κυψέλη. Όταν τρυγάμε το μέλι, μαζεύουμε με πολλή 
προσοχή και τον βασιλικό πολτό, που είναι ελάχιστα μικρογραμμάρια στο κάθε 
κελί.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Έχω διαβάσει ότι, ο βασιλικός πολτός είναι η τροφή που χαρίζει μα-
κροζωία. Από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ως τροφή τον βα-
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σιλικό πολτό, γιατί περιέχει πλούσια θρεπτικά συστατικά και ποσότητα γενετι-
κών πρωτεϊνών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Παππού, είναι εύκολο να αγοράσουμε βασιλικό πολτό; 
ΠΑΠΠΟΥΣ: Δε μπορώ να σου απαντήσω σίγουρα ναι, Παναγιώτη, γιατί κυκλοφο-

ρεί στο εμπόριο βασιλικός πολτός και είναι πολύ ακριβός, αλλά δεν μπορώ να 
τον εμπιστευτώ.

ΠΕΤΡΟΣ: Παππού, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τις εργάτριες, που τρέχουν σε 
εκατομμύρια λουλούδια να μαζέψουν την γύρη.

Με την ερώτηση του Πέτρου και τις απαντήσεις του παππού έγινε η επιστροφή. Μίλη-
σαν για το ρόλο των κηφήνων, την γέννηση των αυγών, τις τεχνητές κυψέλες με τα κε-
λιά, για τις ασθένειες και τους εχθρούς του μελισσιού, τον χωρισμό του νέου μελισσι-
ού από το παλιό κ.ά. Με την κατηφόρα που είχε ο δρόμος επέστρεψαν γρηγορότερα 
στο σπίτι.

Στην αυλή ήταν στρωμένο το τραπέζι. Τα παιδιά έπλυναν τα χέρια τους και κάθι-
σαν. 

Πατάτες γιαχνί με σέλινο και αυγά καγιανάς ήταν το γεύμα της βραδιάς. Τα παιδιά 
έτρωγαν με πολλή όρεξη το φαγητό και δεν μιλούσαν καθόλου, μετά από τόση κούρα-
ση. Η Ελένη είχε φροντίσει να εξασφαλίσει και την κατάλληλη ηρεμία για την βραδιά 
με το μουσικό κομμάτι: «Το πέταγμα της μέλισσας» του Rimski Korsakov.
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ΠΑΙΔΙΑ: Μπράβο, Ελένη και γιαγιά! Σας ευχαριστούμε.

Ακολούθησε η έκπληξη της βραδιάς που ήταν: το «Παστέλι με το Μέλι», που είχαν 
φτιάξει το πρωί ο παππούς και η γιαγιά. 
Τα παιδιά έφαγαν το παστέλι και ξετρελάθηκαν από την γεύση και την μυρωδιά του. 
Φεύγοντας τα παιδιά πήραν την συνταγή για το παστέλι και δώρο ένα γυάλινο βάζο, 
γεμάτο μέλι.

❧ Σ Υ Ν ΤΑ Γ Η
Παστέλι με σουσάμι

❍●●Υλικά
2 ποτήρια του νερού σουσάμι • 1 ποτήρι μέλι • αμύγδαλα καβουρδισμένα και ψιλοκομ-
μένα • λίγη πορτοκαλόφλουδα ξυσμένη • λίγη κανέλα

❍●●Εκτέλεση

Καθαρίζουμε το σουσάμι και το καβουρδίζουμε σε σιγανή φωτιά.
Βάζουμε το μέλι σε μια κατσαρόλα και το αφήνουμε να δέσει. Στο μεταξύ το ξαφρί-
ζουμε. Όταν δέσει καλά, ρίχνουμε το σουσάμι, το άρωμα και τα αμύγδαλα. 
Αφού πάρουν βράση, απλώνουμε το μίγμα σε λαδωμένο μάρμαρο και το στρώνουμε 
με το παστόξυλο. Το κόβουμε και το αφήνουμε να κρυώσει.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Μη ξεχάσετε να πλύνετε τα δόντια σας, γιατί τα γλυκά θρέφουν τα 
βακτηρίδια! 

ΠΑΙΔΙΑ: Εντάξει, παππού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας φιλούμε.





135

Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι το θέμα της έκτης συνάντησης είναι τα λιπαρά στην δια-
τροφή μας και οι επιπτώσεις τους στην υγεία μας. 

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΙΝΑ: Τα λίπη και τα έλαια, με ένα όνομα λιπαρά, αποτελούν μια από τις πέντε 
ομάδες των βασικών θρεπτικών στοιχείων, που χρειάζεται ο οργανισμός μας για 
να τραφεί σωστά. 

 Τα λίπη –λιπαρά– τα χωρίζουμε σε δύο ομάδες: 
 1.  Τα ζωικά λίπη που περιέχονται στις τροφές που προέρχονται από τα ζώα, 

όπως: 
●●  το κρέας
●● τα αυγά
●● το γάλα και όλα τα γαλακτοκομικά.

 2.  Τα φυτικά λίπη ή φυτικά έλαια είναι τα διάφορα έλαια που παίρνουμε από 
τα φυτά, όπως:

●● το ελαιόλαδο
●● το σπορέλαιο
●● το σουσαμέλαιο

●● το ηλιέλαιο
●● το καλαμποκέλαιο
●● το καρυδέλαιο κ.ά.

ΠΕΤΡΟΣ: Πολύ παράξενο, μου φαίνεται, να έχουν και τα αυγά λίπος!
ΜΑΡΙΝΑ: Άκουσε, Πέτρο, μερικά από τα τρόφιμα που χρησιμοποιούμε καθημερι-

νά αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από «ορατό» λίπος, δηλαδή, λίπος που 
βλέπουμε με τα μάτια μας (ορατό-όραση-ορώ = βλέπω), όπως: 

 Θέμα:

Τυποποιημένα τρόφιμα 

Λίπη - Έλαια
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●●  το βούτυρο
●●  οι φυτίνες

●● τα μαγειρικά λάδια 
●● το πάχος –λίπος– που περιβάλλει 

το κρέας. . 
 Υπάρχει, όμως, το αόρατο –κρυμμένο– λίπος που δεν φαίνεται και περιέχεται 

σε πολλά τρόφιμα, όπως:

●●  στο τυρί
●●  στο γάλα
●●  στις κρέμες γάλακτος
●●  στο γιαούρτι
●●  στα αυγά

●●  σε όλα τα κρέατα
●●  στους ξηρούς καρπούς
●●  στα γαριδάκια
●●  στα πατατάκια
●●  στα μπισκότα κ.ά. 

ΠΕΤΡΟΣ: Καλά, στους ξηρούς καρπούς ποιος το έριξε το λίπος;
ΜΑΡΙΝΑ: Πέτρο, κανένας δεν τους έριξε λίπος, αλλά περιέχουν δικά τους φυτικά 

έλαια ή λιπαρά, όπως τα λέμε. Αν θέλεις να διαπιστώσεις πόσα έλαια έχουν οι 
ξηροί καρποί κάνε μόνος σου το εξής πείραμα:

 Πάρε την ψίχα από ένα αμύγδαλο ή σπάσε ένα καρύδι και λιώσε τα επάνω σε ένα 
χαρτί ή μια χαρτοπετσέτα να δεις πόσο θα τα λαδώσουν.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τα περισσότερα τρόφιμα περιέχουν αόρατα λίπη- έλαια - και τα τρώμε 
χωρίς να το γνωρίζουμε. Ο κάθε οργανισμός χρειάζεται ορισμένη ποσότητα λι-
παρών που εξαρτάται από το βαθμό της σωματικής μας άσκησης. Αν δε γίνεται 
καθόλου άσκηση, τότε η ενέργεια που προέρχεται από τα λιπαρά, αντί στο ποσο-
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στό 25-30% της συνολικής ενέργειας που χρειάζεται ο οργανισμός μας, καθημε-
ρινά, θα πρέπει να είναι πολύ λιγότερο.

ΠΕΤΡΟΣ: Και τι τα χρειάζεται τα λίπη ο οργανισμός μας;
ΜΑΡΙΝΑ: Τα λιπαρά, Πέτρο, είναι απαραίτητα και πολύ χρήσιμα στον οργανισμό 

μας, γιατί:

 1.  Παρέχουν ενέργεια απαραίτητη για τις καθημερινές μας δραστηριότη-
τες.

 2. Χρησιμεύουν στην κατασκευή των κυττάρων του σώματος.
 3.  Είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών και των εφή-

βων.
 4. Συμβάλλουν στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος.
 5. Βοηθούν τον οργανισμό μας να απορροφήσει τις βιταμίνες A, D, E και Κ.
 6. Kάποια από αυτά προσθέτουν γεύση και άρωμα στο φαγητό μας.

ΗΛΙΑΣ: Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι την ποιότητα του λίπους που κα-
ταναλώνουμε και την ποσότητα που χρειαζόμαστε. 

 Για την ποσότητα του λίπους πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα λίπη θεωρούνται μια 
συμπυκνωμένη πηγή θερμίδων και ενέργειας αφού:

 Ένα «1gr» γραμμάριο λίπους δίνει 9 Kcals (μεγάλες θερμίδες), γι’ αυτό όταν 
τρώμε λιπαρά παίρνουμε πολλές θερμίδες και παχαίνουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τις περισσότερες, αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας τις δημιουργεί 
το είδος του λίπους, που καταναλώνουμε. Υπάρχουν «καλά» και «κακά» λιπα-
ρά. 

 Τα «καλά» λιπαρά ωφελούν την υγεία μας και είναι:
 1. Το ελαιόλαδο
 2. Τα ψάρια (σκουμπρί, πέστροφα, σολομός, σαρδέλες, πέρκα)
 3. Τα φυτικά έλαια 
 4. Οι ανάλατοι ξηροί καρποί κ.ά.

 Τα «κακά» λιπαρά ευθύνονται για την αύξηση της παχυσαρκίας, των καρδιοπα-
θειών και άλλων προβλημάτων υγείας, και είναι:
 1.  Τα υδρογονωμένα λίπη* στα επεξεργασμένα τρόφιμα: τα σνακς τα χά-

μπουργκερς κ.ά.
 2. Τα έτοιμα φαγητά
 3. Γενικά τα τυποποιημένα τρόφιμα 
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ΗΛΙΑΣ: Έχω διαβάσει ότι, η μεγάλη κατανάλωση λίπους οδηγεί εκτός από την αύ-
ξηση του βάρους στην συσσώρευση λίπους στις αρτηρίες και μπορεί να οδηγή-
σει σταδιακά στην απόφραξη (στο φράξιμο των αρτηριών), δηλαδή στην αθη-
ροσκλήρωση.

ΜΑΡΙΝΑ: Το λίπος είναι απαραίτητο στον οργανισμό μας, αλλά αντιμετωπίζεται 
σαν κάτι που είναι μόνο βλαβερό και επιζήμιο για την υγεία μας, επειδή έχει 
μειωθεί η κατανάλωση των φυσικού λίπους. Η εξέλιξη της χημικής βιομηχα-
νίας κατά την επεξεργασία τυποποίησης των τροφίμων χρησιμοποιεί επεξεργα-
σμένα- υδρογονωμένα -ψημένα ή τηγανισμένα λίπη, τα οποία είναι βλαπτικά. 
Αυτά τα λίπη είναι κρυμμένα στα τυποποιημένα τρόφιμα και πρέπει να τα απο-
φεύγουμε. Χρειάζεται να μάθουμε τις κατηγορίες από όλα τα είδη λίπους, ώστε 
να ξεχωρίζουμε τα βλαπτικά.

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, έχουμε και άλλα είδη λίπους εκτός από τα ζωικά και φυτικά λί-
πη;

ΜΑΡΙΝΑ: Όχι, Πέτρο, αλλά όλα τα ζωικά λίπη και τα φυτικά έλαια τα κατατάσ-
σουμε –τα χωρίζουμε– σε τρεις κατηγορίες –είδη– που είναι:
 1. Κορεσμένα λιπαρά.
 2. Ακόρεστα λιπαρά (Μονοακόρεστα)
 3. Ακόρεστα λιπαρά (Πολυακόρεστα)

 1.  Το κορεσμένο λίπος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο στην καθημε-
ρινή μας διατροφή, γιατί η μεγάλη ποσότητα:

●●  κλείνει τις αρτηρίες της καρδιάς
●● αυξάνει την χοληστερόλη στο αίμα και ιδιαίτερα την κακή χοληστερό-

λη (LDL)
 Τρόφιμα πλούσια σε κορεσμένο λίπος είναι: 

●●  το βούτυρο
●●  το φοινικέλαιο
●●  το λάδι καρύδας
●●  το βιτάμ- οι μαργαρίνες

●● τα πλήρη γαλακτοκομικά 
προϊόντα

●●  τα πατατάκια
●●  τα γαριδάκια
●●  το κρέας που έχει πολύ λίπος.

 2.  Ακόρεστα λιπαρά – Μονοακόρεστα λιπαρά ανήκουν στα «καλά» λιπαρά 
και είναι δυο κατηγορίες:

●●  τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, που υπάρχουν κυρίως στις ελιές και στο 
ελαιόλαδο. (Το ελαιόλαδο έχει βιταμίνες και φυσικά αντιοξειδωτικά, που 
κάνουν πολύ καλό στην υγεία).
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●●  τα πολυακόρεστα Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα, μερικά εκ των οποίων ο ορ-
γανισμός μας δεν μπορεί να τα συνθέσει και χρειάζεται να τα πάρει από 
τροφές.

 3. Ακόρεστα λιπαρά – Πολυακόρεστα λιπαρά = βλαπτικά για την υγεία μας.
 Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα περιέχονται:

●● Στα τυποποιημένα τρόφιμα (όπου χρησιμοποιούνται επεξεργασμένα: 
σπορέλαια, ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο κ.ά.)

●● Στις μαγιονέζες 
●● Στα trans λιπαρά* ή υδρογονωμένα φυτικά λίπη που παράγονται με 

μια ειδική διαδικασία, της υδρογόνωσης, που περιλαμβάνει θέρμανση 
των φυτικών ελαίων με την προσθήκη υδρογόνου, ώστε να μετατρα-
πούν από υγρά σε ημιστερεά. 

 Τα trans λιπαρά παράγονται πολύ στην βιομηχανία ως τεχνητά συστατικά 
προϊόντων, όπως:

●●  οι μαργαρίνες
●●  οι ζύμες
●●  τα γλυκά

●●  τα μπισκότα
●●  τα παγωτά
●●  και τα σνακ.

 Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι τα τεχνητά trans λιπαρά στα τρόφιμα που 
έχουν υποστεί επεξεργασία (υδρογόνωση, τηγάνισμα, ψήσιμο), αυξάνουν την 
χοληστερίνη περισσότερο από τα κορεσμένα λιπαρά και περιέχονται σε τρόφι-
μα, όπως:
●● αρτοσκευάσματα
●● γλυκά
●● τηγανητές πατάτες fast foud*

ΠΕΤΡΟΣ: Ακόρεστα, κορεσμένα, μονοακόρεστα, κουρασμένα!!! κουρεμένα!!! Δεν 
καταλαβαίνω τίποτα, Μαρίνα!

ΜΑΡΙΝΑ: Έχεις δίκιο, Πέτρο, που μπερδεύεσαι με όλα αυτά τα ονόματα αλλά δεν 
είναι ανάγκη να τα μάθεις!

 Να θυμάσαι μόνο ότι ωφέλιμα λιπαρά είναι:
●●  το ελαιόλαδο (είναι το καλύτερο λάδι, γιατί έχει πολλές θρεπτικές ουσίες, 

βιταμίνες και φυσικά αντιοξειδωτικά, που προστατεύουν τον οργανισμό 
μας) 

●● οι ξηροί καρποί
●● οι ηλιόσποροι
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●● το ταχίνι
●● οι ελιές 
●● και άλλα φυτικά τρόφιμα στα οποία υπάρχουν κρυφά λιπαρά.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Νομίζω ότι στην σειρά του Ηλία και του Γιώργου θα μιλήσουμε περισ-
σότερο για τα βλαπτικά λιπαρά. Προτείνω να πάρω την σειρά μου για να διαβά-
σουμε μερικά δημοσιεύματα. Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ:  Εντάξει, Νικόλα, πάρε την σειρά σου!!!
ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, μισό λεπτό, έφερα λίγα φρούτα να φάτε και μετά συνεχίζε-

τε. 

Δυο πιατέλες με φέτες από πεπόνι, καρπούζι και μερικά σταφύλια ακούμπησε η γιαγιά 
στο τραπέζι.

ΓΙΑΓΙΑ: Φάτε, παιδιά μου, γευστικά φρούτα της περιοχής μας γιατί είναι πεντανό-
στιμα. Για τα σταφύλια, μάς έλεγε η δική μου γιαγιά, πως είναι ένα πλήρες φρού-
το και δυναμώνει την άμυνα του οργανισμού μας. Όχι μόνο τα σταφύλια αλλά 
και το κρασί, που βγαίνει από αυτά, είναι βάλσαμο για την καλή λειτουργία της 
καρδιάς.

 Ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί είναι απαραίτητο για εμάς τους μεγάλους μαζί με 
το φαγητό μας. Εσείς τα παιδιά, μέχρι 18 ετών, δεν πρέπει να πίνετε κρασί, αλλά 
μπορείτε να φάτε όσα σταφύλια θέλετε.

Τα παιδιά ευχαρίστησαν την γιαγιά, δροσίστηκαν με τα φρούτα και έδωσαν σειρά στον 
Νικόλα. 

2ος
 
Ο Νικόλας

ΝΙΚΟΛΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ, να πάρετε και να διαβάσετε προσεχτικά κάποια 
από τα δημοσιεύματα που έχει συγκεντρώσει ο παππούς, τα τελευταία 10-15 
χρόνια και είναι απλωμένα πάνω στο τραπέζι. Στη συνέχεια θα ελέγξουμε το εί-
δος και την ποσότητα των λιπαρών, που αναγράφονται στις διατροφικές πληρο-
φορίες των ετικετών κάποιων τροφίμων.

Τα παιδιά πήραν από ένα δημοσίευμα και άρχισαν να το διαβάζουν και να σχολιάζουν.

ΚΙΚΗ: Είναι τρομερό, κοιτάξτε τι γράφει εδώ: 
 «Μαθητές με πίεση»
 Η κακή διατροφή με πολλά λιπαρά και αλμυρά, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, 

κληρονομικότητα και το …άγχος ανεβάζουν την πίεση των μαθητών στη χώρα 
μας. (Ελευθεροτυπία, 16-1-2009)
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Προσέξτε αυτό το δημοσίευμα (Ε.Τ.,15-10-2008):
 «Δύο στους τρεις Έλληνες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι». Έρευνα επιβεβαιώ-

νει πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τη μεσογειακή δίαιτα.
 «Οι Κρητικοί ξέχασαν τη διατροφή τους».
 Στο νησί που διέθετε τους μακροβιότερους κατοίκους, σήμερα το 35% των παιδι-

ών πάσχει από παχυσαρκία και το 25% έχει πρόβλημα με τη χοληστερίνη του. 
ΝΙΚΟΛΑΣ:  Κοιτάξτε αυτό το δημοσίευμα: «Η πείνα θερίζει 800.000.000 κατοί-

κους της γης … και η χοληστερίνη τα Ελληνόπουλα». (Ελευθεροτυπία, 26-11-
2003).

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ: Εδώ διαβάζω (Ελευθεροτυπία, 5-5-2009).
 Βρεφικές τροφές γεμάτες λιπαρά και ζάχαρη…
 Έρευνα της Βρετανικής οργάνωσης για τη ασφάλεια των τροφίμων σε 107 βρεφι-

κές και παιδικές τροφές ευρείας κατανάλωσης στη χώρα, έδειξε ότι περιέχουν πολ-
λά λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη…. ενώ διαφημίζονται ως υγιεινές

ΝΤΙΝΑ: Εδώ διαβάζω (ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 24-10-2010)

 Προϊόντα διαίτης- Κατανάλωση με μέτρο.

…………………………………………………………………………………

 Τα light τρόφιμα όπως και τα αντίστοιχα κανονικά προϊόντα, αποβαίνουν εις βά-
ρος της υγείας μας μόνο όταν τα υπερκαταναλώνουμε. Δυστυχώς, όμως, αυτό γίνε-
ται πολύ πιο εύκολα, καθώς πληθώρα ερευνών επιβεβαιώνει ότι οι ενδείξεις 
«light», «lite», «low cal» ή διαίτης δημιουργούν στους καταναλωτές πλασματι-
κό αίσθημα ελευθερίας, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά έχουν 
μηδενικό περιεχόμενο σε θερμίδες. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει

 Π.χ. 22 γραμμάρια λίπους στα 100 γραμμάρια τροφίμου περιέχουν τα πατατάκια 
διαίτης, που δεν τα καθιστά και τόσο… light. Αν και περιέχουν μειωμένη ποσότη-
τα λίπους περιέχουν τριπλάσια ποσότητα ζάχαρης για να διατηρήσουν τα γευστικά 
χαρακτηριστικά τους.

 Επίσης τα δημητριακά πρωινού και κυρίως τα προϊόντα διαίτης ολικής άλεσης, 
αν και είναι χρήσιμα στο διαιτολόγιο καθώς αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών, 
περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και αλατιού, ενώ συχνά συνιστούν και 
θερμικές βόμβες, κυρίως όταν έχουν επικάλυψη σοκολάτας ή περιέχουν ξηρούς 
καρπούς.
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ΣΟΦΙΑ:  Εγώ βρήκα και διάβασα στο διαδίκτυο (30-10-2013) αυτή την είδηση: 
Προσοχή! ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ, ΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ!

 Μεταξύ των άλλων γράφει:
 Η μαργαρίνη έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα (trans fatty acids)
 Η μαργαρίνη παρέχει τριπλό κίνδυνο για την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου.
 Αν θέλετε να δείτε πόση πλαστική ουσία περιέχει η μαργαρίνη, ανοίξτε ένα κουτά-

κι μαργαρίνης και αφήστε το ανοιχτό σε ένα χώρο, εκτός ψυγείου, για αρκετές 
ημέρες. Ούτε μύγα, ούτε κουνουπάκι, ούτε άλλο ζωύφιο πλησιάζει το τρόφιμο!!!

ΣΟΦΙΑ: Σας διαβάζω αυτό το δημοσίευμα:
 «Ανακαλούνται αλλαντικά με διοξίνη* εξ Ιρλανδίας».
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου των Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε 

δέκα τόνους ανέρχονται τα αλλαντικά (μορταδέλα και πεπερόνε) με ιρλανδικές δι-
οξίνες τα οποία διακινήθηκαν στην ελληνική αγορά.

ΗΛΙΑΣ:  Νικόλα, από όσα διαβάσαμε μέχρι τώρα φαίνονται τα προβλήματα υγείας 
(παχυσαρκία, πίεση, χοληστερίνη, καρδιακές παθήσεις, μορφές καρκίνου κ.
λπ.) για τα οποία ευθύνονται τα βλαπτικά –κρυμμένα– λιπαρά που υπερκατανα-
λώνουμε, χωρίς να το γνωρίζουμε. Ακόμη και οι ενδείξεις «light»* πρέπει να 
μας προβληματίσουν!

 ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Φοβερό! Να έχουν ακόμη και οι βρεφικές τροφές τόσο πολλά λιπα-
ρά; Με ανησύχησαν πολύ και αυτά που άκουσα για τα αλλαντικά! 

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Μαριάννα μου, τα αλλαντικά να τα αποφεύγεις γιατί περιέχουν μεγά-
λη ποσότητα ζωικού λίπους. Περίπου το 20% του βάρους των αλλαντικών είναι 
λίπος, και το χειρότερο είναι, ότι οι βιομηχανίες κατά την παρασκευή των αλλα-
ντικών χρησιμοποιούν νιτρώδη άλατα* για συντηρητικά, τα οποία ευθύνο-
νται για κάποιες μορφές καρκίνου. Τα νιτρώδη άλατα είναι αυτά που δίνουν 
στα αλλαντικά το κόκκινο χρώμα και τα βοηθούν να διατηρούνται περισσότερο. 
Κανονικά τα αλλαντικά έχουν μαύρο χρώμα. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Παππού, βλέπω πολλούς ανθρώπους στα ψυγεία των υπεραγορών 
να αγοράζουν σαλάμια, ζαμπόν, μορταδέλα, λουκάνικα, μπέικον. Δεν γνωρίζουν 
ότι όλα αυτά βλάπτουν την υγεία τους;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Μάλλον δεν το γνωρίζουν, Μαριάννα, γιατί τα αλλαντικά στη χώρα 
μας υπερκαταναλώνονται, τα τελευταία χρόνια, από τους ενήλικες αλλά και από 
τα παιδιά. Αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης ζωικού λίπους και νιτρωδών 
είναι η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας, με συνέπεια την αύξηση των 
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καρδιοπαθειών και του κινδύνου προσβολής από διάφορες ασθένειες και 
μορφές καρκίνου.

ΗΛΙΑΣ:  Ο θείος ο Σωτήρης μάς είπε ότι τα ζωικά λίπη και τα αλλαντικά αυξάνουν 
την χοληστερόλη και τις λιποπρωτεΐνες στο αίμα, γεγονός που επιταχύνει την 
αθηροσκληρωτική διαδικασία και οδηγεί σε καρδιαγγειακά νοσήματα.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Για να προστατεύσουμε την υγεία μας από όλες τις βλαπτικές επι-
πτώσεις των αλλαντικών, καλό είναι, να αφαιρέσουμε ή να μειώσουμε στο 
ελάχιστο από το διαιτολόγιό μας τα παρακάτω:

●● το σαλάμι
●●  την μορταδέλα
●●  το μπέικον

●● το ζαμπόν
●●  τα λουκάνικα 

ΠΕΤΡΟΣ:  Μα πριν λίγο άκουσα, παππού, ότι το λίπος είναι ωφέλιμο, γιατί βοηθά-
ει να μεγαλώσουμε και να διατηρήσουμε την θερμοκρασία του σώματός μας. 
Από ποιες τροφές πρέπει να παίρνουμε λίπη;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Πέτρο, τα παιδιά πρέπει να παίρνετε κάθε μέρα λιπαρά από τρόφιμα 
που περιέχουν και άλλα απαραίτητα για την ανάπτυξή σας θρεπτικά συστα-
τικά (ασβέστιο, πρωτεΐνες, λευκώματα, βιταμίνες κ.λπ.) και τέτοια είναι:

●● το γάλα, που συνήθως  
το πίνετε πλήρες

●● τα αυγά
●● τα τυριά 

●● και το γιαούρτι
●● το ελαιόλαδο που μαγειρεύ-

ονται τα φαγητά μας

ΚΙΚΗ: Αυτά τα μπισκότα, που μου αρέσουν περιέχουν «καλά» λιπαρά;
ΠΑΙΔΙΑ: Κική, ίσως είναι καλύτερα να πάρουν σειρά τα φιλολογικά σου και μετά 

να μιλήσουμε για τα μπισκότα σου. Συμφωνείς;
ΚΙΚΗ:  Ναι, αρχίζω.

3η
 
Η Κική

ΚΙΚΗ:  Στις ετικέτες των συσκευασμένων τροφίμων τα λιπαρά αναγράφονται με 
τις λέξεις:
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●● «λιπαρά»
●● «φυτικά έλαια»
●● «διγλυκερίδια λιπαρών οξέ-

ων»*
●● «φυτικό λάδι»
●● «φυστικέλαιο»
●● «ολικά λιπαρά, εκ των ποίων 

κορεσμένα τόσο της %, μονοα-
κόρεστα τόσο της % και πολυ-
ακόρεστα τόσο της %»

●● «φυτικό λιπαρό»

●● «βούτυρο κακάο»
●● «φυτικό λιπαρό ελαιοφοίνικα»
●● «καριτέ»*
●● «βούτυρο γάλακτος»
●● «ελαιόλαδο»
●● «φυτικό έλαιο –κραμβέλαιο»
●● «φυτικό λιπαρό σταθερό»
●● «λιπαρές ύλες»
●● «ηλιέλαιο»
●● 0% λιπαρά κ.ά.

  Στα αγγλικά:
 «fat = λιπαρά» ή «free fat = ελεύθερα λίπους», «low fat = χαμηλής περιεκτικό-

τητας», «reduced fat = μειωμένης περιεκτικότητας», «light»*, «lite», «low 
cal».

 Διάλεξα μόνο τις λέξεις: «λίπος» και «έλαια» για να ασχοληθούμε, τις άλλες θα 
τις βρούμε στα λεξικά. 

● ☛●Ελάτε να συμπληρώσουμε το δέντρο:
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● ☛●Aς συζητήσουμε τα είδη του λίπους:
 υποδόριο  μαλλιά
 φυτικό   
λίπος ζωικό λιπαρά              
 μαγειρικό  οξέα     
 υγρό

☛●Να αντιστοιχίσουμε τις συνώνυμες λέξεις:

βούτυρο • • ελαιώδης
λιποβαρής • • μαργαρίνη

λιπώδης • • λειψός
λαρδί • • ξίγκι

χοντρός • • χοντρομπαλάς

  ☛●Να συζητήσουμε τα παρακάτω: 
κρέας
τυρί

άπαχο γιαούρτι
πίτα
ψάρι

 ☛●Να συμπληρώσουμε το δέντρο:
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☛●Να σχηματίσουμε τις σύνθετες λέξεις:

μουρούνα + έλαιον → ……………
φιστίκι + έλαιον → ……………
αμύγδαλο + έλαιον → ……………
έλαιον + χρώμα → ……………
έλαιον + σπόρος → σπορέλαιο
έλαιον + καρύδι → ……………
έλαιον + σουσάμι → ……………
έλαιον + ιχθύς → ……………
έλαιον + αραβόσιτος → ……………
έλαιον + καλαμπόκι → ……………
έλαιον + σόγια → ……………
έλαιον + παραγωγός → ……………

☛●Να γράψουμε πού χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο:

• στο μαγείρεμα του φαγητού • στην παραγωγή σαπουνιού
• στις σαλάτες • …………………………………..
• στην παραγωγή καλλυντικών • …………………………………..
• ………………………………….. • …………………………………..
• ………………………………….. • …………………………………..

☛●Να συμπληρώσουμε την ακροστιχίδα.

Ε _ _ _ Δέντρο που φύεται σε Μεσογειακό κλίμα.
Λ _ _ _ _ _ _ _ Αλλιώς το ελαιοτριβείο.
Α _ _ _ _ _ _ _ Λέγεται η ελιά που φυτρώνει από μόνη της.

Ι _ _ _ _ _ Κάθισε στον ίσκιο της ελιάς και προσευχήθηκε λίγο πριν 
σταυρωθεί.

Ο _ _ _ _ _ _ Όταν αγοράζεις λάδι πρέπει να ελέγχεις την …
Λ _ _ _ _ Μονάδα μέτρησης του λαδιού κι όλων των υγρών.
Α _ _ _ _ Θεά της σοφίας που δώρισε την ελιά στην Αθήνα.

Δ _ _ _ _ Έντομο που τρυπά και καταστρέφει τον καρπό της ελιάς.
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Ο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Με στεφάνι αγριελιάς στεφάνωναν στην αρχαιότητά τους 
….

Μόλις τελείωσε η Κική πήραν τη σειρά τους ο Ηλίας με τον Γιώργο.

4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

ΗΛΙΑΣ: Με τον Γιώργο γράψαμε σε έναν κατάλογο τα λιπαρά που αναγράφονται 
στις ετικέτες συσκευασίας μερικών τυποποιημένων τροφίμων. Προτείνω να 
ελέγξουμε, όλοι μαζί, την ποιότητα των λιπαρών που περιέχονται και σε άλλα 
συσκευασμένα τρόφιμα. 

 Προσοχή μην ξεχνάτε ότι:

 1. Υγιεινά λιπαρά είναι:
●● τα ακόρεστα
●● τα μονοακόρεστα

2. Βλαπτικά λιπαρά είναι:
●● τα κορεσμένα
●● τα πολυακόρεστα
●● τα υδρογονωμένα φυτικά λίπη

Ο Γιώργος μοίρασε σε κάθε παιδί μια φωτοτυπία ενός μισοσυμπληρωμένου πίνακα με 
τα λιπαρά κάποιων τυποποιημένων τροφίμων και έδειξε επάνω στο τραπέζι συσκευ-
ασίες και άλλων τυποποιημένων τροφίμων, όπως: από σοκολάτες, κρουασάν, σούπες 
κνορ, πίτες για πίτσα, σαλάμι, χάμπουργκερ, κάποιες καραμέλες, τυποποιημένα παγω-
τά κ.λπ. Τα παιδιά πήραν από μια συσκευασία, άρχισαν να συμπληρώνουν στον πίνακα 
το είδος και την ποσότητα των λιπαρών, που αναγραφόταν στα συστατικά της ετικέτας 
που κρατούσαν και ξεκίνησε η συζήτηση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναγραφόμενες ποσότητες θρεπτικών συστατικών σε ετικέτες συσκευασίας 

τροφίμων, ανά 100gr:

Προϊόν Λίπος-λιπαρά- fat Ζάχαρη Ενέργεια Φυτικές ίνες

Γαριδάκια 29gr, εκ των οποίων 
κορεσμένα 5 gr 4,5 gr 2180 KJ -520 Kcal 1,2 gr

Πατατάκια 35,0gr εκ των οποίων 
κορεσμένα 4,5 gr 0,6 gr 2210 KJ -530Kcal 4,5 gr

Μπισκότα 13,5 gr εκ των οποίων 
κορεσμένα 6,5 gr 19 gr 1866 KJ- 446 Kcal 2,3 gr

100gr ρυζιού  0,9 gr 340Kcal/1421KJoules 2 gr
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Καραμέλες 4,5% gr 7% δεν γράφει

Σοκοφρέτα

Κρουασάν δεν γράφει χωριστά δεν γράφει 
ποσοστό δεν γράφει

δεν γράφει
Σοκολάτα 

υγείας
30,5 gr εκ των οποίων 

κορεσμένα 18,0 gr 51,5 gr 2200 KJ -525 Kcal 6,9 gr

Πίτα για πίτσα

Σούπα κνορ

Σαλάμι

Έτοιμη πίτσα

Χάρμπουγκερ

Σημείωση: Τα παιδιά που θα πάρουν αυτό το βιβλίο πρέπει μόνα τους να συμπληρώσουν 
τα λιπαρά στον υπόλοιπο πίνακα.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Είναι σημαντικό να ελέγξουμε και την ποσότητα του τροφίμου στο 
οποίο αντιστοιχούν τα λιπαρά που αναγράφει ότι περιέχει.

ΚΙΚΗ: Εγώ, πρώτη, θα σας διαβάσω τα λιπαρά που αναγράφονται στα μπισκότα, 
που κρατώ. Ακούστε: Περιέχουν 13,5 gr (γραμμάρια) λιπαρά σε 100 gr (γραμ-
μάρια βάρος), εκ των οποίων κορεσμένα είναι τα 6,5 gr (γραμμάρια) Δεν το 
πιστεύω ότι τα μπισκότα έχουν τόσα πολλά λιπαρά, γιατί ούτε με το μάτι βλέπεις 
αυτά τα λιπαρά, ούτε στην γεύση τα καταλαβαίνεις, ούτε τα χέρια λαδώνουν.

ΗΛΙΑΣ: Κική, προτείνω να υπολογίσουμε τα λιπαρά που παίρνεις αν φας όλο το 
κουτί τα μπισκότα, το οποίο έχει βάρος 200 γραμμαρίων.

 Υπολόγισε:
●●  Το ένα (1) γραμμάριο λίπους έχει 9 μεγάλες θερμίδες
●●  Στα 100 γραμ. βάρους στα μπισκότα, τα λιπαρά είναι: 13,5 γραμ. 
●●  Στα 200 γραμ. συνολικό βάρος μπισκότων θα έχουμε 13,5 x 2 =27,0 γραμ. 

λιπαρά.
●●  Τα 27γραμ. λιπαρά θα σου δώσουν: 27 x 9 = 243 μεγάλες θερμίδες.

 Από αυτά τα λιπαρά τα κορεσμένα, που είναι βλαπτικά, είναι:
●●  100 γραμ. βάρος = 6,5γραμ. κορεσμένα λιπαρά 
●●  200 γραμ. βάρος είναι 6,5 x 2 = 13 γραμ. κορεσμένα λιπαρά
●●  13 x 9 = 117 μεγάλες θερμίδες από βλαπτικά κορεσμένα λιπαρά 

 Δηλαδή, παίρνεις 243 μεγάλες θερμίδες μόνο από τα λιπαρά των μπισκότων σου, 
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από τις οποίες οι 117 μεγάλες θερμίδες, οι μισές σχεδόν, είναι από κορεσμένα λι-
παρά, άρα βλαπτικές. Μην ξεχνάς ότι τα μπισκότα σου περιέχουν και άλλα συ-
στατικά, από τα οποία παίρνεις και άλλες θερμίδες, ιδίως από την ζάχαρη.

Τα παιδιά ανησύχησαν από τα πολλά λιπαρά και τις θερμίδες που βρήκαν ότι περιέ-
χονται στα μπισκότα και άρχισαν να ανακοινώνουν δυνατά το είδος και το βάρος των 
λιπαρών που αναγράφονταν στο τρόφιμο του οποίου έλεγχαν την ετικέτα:

●●  Π.χ. πατατάκια: 35 gr (γραμ.) λιπαρά σε 100 gr (γραμ.) βάρος, κορεσμένα 
4,5 gr (γραμ.)

●●  γαριδάκια: 29 gr (γραμ.) λιπαρά σε 100 gr (γραμ. βάρος), κορεσμένα 5 gr 
(γραμ.)

●●  σοκολάτα: 30,5 gr (γραμ.) λιπαρά σε 100 gr (γραμ.) βάρος, κορεσμένα 18 gr 
(γραμ.)

●●  Καραμέλες: 4,5 gr (γραμ). λιπαρά σε 100 gr (γραμ. βάρος)
●●  κρουασάν: φυτικά έλαια: φοινικέλαιο, βαμβακέλαιο ηλιέλαιο σε μεταβαλλό-

μενες αναλογίες, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο), μαργαρίνη: (φυτικά έλαια: ηλιέ-
λαιο, βαμβακέλαιο, σογιέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), φυτικά λίπη 
φοινικέλαιο).

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ας πάρουμε αφορμή από την ετικέτα του κρουασάν που δεν αναγράφει 
το ποσοστό των λιπαρών που περιέχει και ας προβληματιστούμε. Πόσο βαμβα-
κέλαιο, μαργαρίνη, σογιέλαιο κ.λπ. περιέχει και πόσο υδρογονωμένα είναι όλα 
αυτά; Κατά την επεξεργασία με το ψήσιμο ή το τηγάνισμα αυτά τα λιπαρά χά-
νουν την θρεπτική τους αξία και γίνονται βλαπτικά.

ΠΕΤΡΟΣ:  Σε αυτά τα τσιπς μπορείτε να με βοηθήσετε να υπολογίσουμε τα λιπα-
ρά;

ΗΛΙΑΣ: Λέγε μας, Πέτρο.

Ο Πέτρος διάβαζε τα λιπαρά στην ετικέτα και ο Ηλίας σημείωνε και υπολόγιζε.

 ✓ Τσιπς:
●●  Στα 100 gr (γραμ.) τροφίμου είναι 31 gr (γραμ.) τα λιπαρά 
●●  Στα 120 gr (γραμ). συνολικό βάρος θα είναι: 31Χ120/100 = 37,2 gr 

(γραμ.) τα λιπαρά 
●●  Το ένα (1 gr) γραμμάριο λίπους έχει 9 μεγάλες θερμίδες

 Άρα, τα 37,2 γραμ. λιπαρών έχουν 37,2Χ9 = 334,8 μεγάλες θερμίδες
●●  Στα 100 gr (γραμ.) λιπαρών τα 13,1 gr (γραμ.) είναι κορεσμένα λιπαρά
●●  Στα 120 gr (γραμ.) λιπαρών τα κορεσμένα λιπαρά είναι: 13,1Χ120/100 

= 15,72γραμ. 
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 Βλαπτικές θερμίδες από τα κορεσμένα λιπαρά: 15,72Χ9 = 141,48 μεγάλες 
θερμίδες

 Δηλαδή, Πέτρο, δεν παίρνεις μόνο πολλές θερμίδες 334,8 από τα λιπαρά των 
τσιπς, αλλά παίρνεις πολλές βλαπτικές θερμίδες, αφού από τις 334,8 μεγάλες 
θερμίδες οι 141, 48 οι μισές σχεδόν, είναι από κορεσμένα λιπαρά. Μην ξεχνάς 
ότι τα τσιπς δεν περιέχουν μόνο λιπαρά αλλά και πολλά άλλα επεξεργασμένα 
συστατικά που δίνουν και αυτά πολλές θερμίδες.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Καταλαβαίνεις τώρα, Πέτρο, πόσες πολλές θερμίδες χαμηλής ποιότη-
τας δίνουμε στον οργανισμό μας. Δεν βρήκαμε σε καμία ετικέτα τις λέξεις ακό-
ρεστα ή μονοακόρεστα λίπη.

ΠΕΤΡΟΣ:  Τώρα καταλαβαίνω, πολύ καλά, γιατί η μάνα μου φωνάζει να μην τα 
τρώω! Σας ευχαριστώ πολύ!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Μερικές ετικέτες αναγράφουν με πολύ μικρά γράμματα τις διατροφι-
κές πληροφορίες και τα συστατικά που είναι δύσκολο να τα διαβάσεις.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Χριστίνα, οι βιομηχανίες παρασκευής τροφίμων βρίσκουν τρόπους 
στις συσκευασίες να καλύπτουν, διπλώνοντας το χαρτί της συσκευασίας (το έχω 
δει σε τυποποιημένα κρουασάν και μηλόπιτες) στο τμήμα που είναι γραμμένα τα 
συστατικά. Επιπλέον παραπλανούν τους καταναλωτές, κυρίως τα παιδιά, με φα-
νταχτερά χρώματα συσκευασίας, ώστε να αποφεύγουν τον έλεγχο. Βέβαια εκμε-
ταλλεύονται την συνήθεια των καταναλωτών, που από άγνοια ή βιασύνη, δεν δι-
αβάζουν τα συστατικά του περιεχομένου. Δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε 
στις ετικέτες τυποποιημένων τροφίμων όλα τα συστατικά, ιδίως τα λιπαρά και 
το είδος τους. Τα περισσότερα λιπαρά είναι υδρογονωμένα και ίσως δεν αναγρά-
φεται.

 Θα σας διαβάσω και μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, στις 14-11-2013, που το επι-
σημαίνει:

 Ετικέτες για τα υδρογονωμένα λίπη στα τρόφιμα ζητούν οι ειδικοί.
 ……………………………………………………………………………………
 Με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση του βρετανικού ιατρικού συλλόγου, οι ερευ-

νητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ζητούν από τις Ευρωπαϊκές Αρχές να ακο-
λουθήσουν το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου οι ετικέτες των τροφίμων αναγράφουν 
την περιεκτικότητα όχι μόνο σε κορεσμένο λίπος, αλλά και σε υδρογονωμένα λίπη 
και σε χοληστερόλη.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Εγώ έχω διαβάσει σε ετικέτες κάποιων προϊόντων τις ενδείξεις 
«light», «lite», «low cal» ή διαίτης με 0% λιπαρά; Μπορώ να τρώω τέτοιες τρο-
φές;
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ΠΑΠΠΟΥΣ: Τα προϊόντα με τις ενδείξεις: «light», «lite», «low cal» ή διαίτης με 
0% λιπαρά, δεν πρέπει να τα καταναλώνετε καθόλου τα παιδιά. Τα παιδιά να 
παίρνετε λιπαρά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα και ιδιαίτερα από το γάλα. 
Επειδή ψηλώνετε, χρειάζεστε τις πρωτεΐνες του γάλακτος που είναι υψηλής βιο-
λογικής αξίας, καθώς και το λίπος του, που περιέχει απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα 
οποία βοηθούν στην ανάπτυξη των ιστών του σώματος και ιδίως του εγκεφά-
λου.

 Καλό είναι, να καταναλώνετε τουλάχιστον μισό λίτρο φρέσκο γάλα την ημέρα. 
Επειδή αυτό δεν είναι εύκολο, να ελέγχετε τον τρόπο τυποποίησης στο γάλα που 
αγοράζετε. Δηλαδή, να ελέγχετε στην ετικέτα συσκευασίας τις λέξεις: απλή ή 
υψηλή αποστείρωση, υψηλή παστερίωση, μακράς διαρκείας και την ημερο-
μηνία παραγωγής και λήξης. Καλύτερο είναι, σύμφωνα πάντα με τους διαιτολό-
γους, το γάλα της απλής αποστείρωσης, διότι δεν έχει υποστεί πολλή επεξερ-
γασία. 

 Τα συμπυκνωμένα γάλατα που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, καλό είναι να τα 
αποφεύγουμε. Όσο πιο αργά λήγει ένα τρόφιμο τόσο μεγαλύτερη επεξεργασία 
έχει υποστεί για να διατηρηθεί. Με την πολλή επεξεργασία χάνει τις βιταμίνες 
που περιέχει.

ΜΑΡΙΝΑ: Τα παιδιά δεν πρέπει να τρώνε καθόλου προϊόντα με μειωμένα λιπαρά 
«light», «lite», «low cal» ή διαίτης με 0% λιπαρά. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι 
όταν τρώμε «παγωτά» χωρίς ζάχαρη και λίπος ή πατατάκια διαίτης, και πίνουμε 
ακατάπαυστα αναψυκτικά με μηδενικές θερμίδες, συνεχίζουμε να παχαίνουμε. 
Η ζημιά οφείλεται στο ότι αυτά τα προϊόντα περιέχουν υποκατάστατα του λί-
πους ή της ζάχαρης, τα οποία είναι περισσότερο βλαπτικά.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, είναι πιο υγιεινό να φάτε μια φέτα ψωμί, ολικής άλεσης, 
με λίγο φρέσκο βούτυρο γάλακτος ή ελαιόλαδο και μέλι, παρά έτοιμα γαριδά-
κια, πατατάκια, κρουασάν, μπισκότα ή παγωτά και αναψυκτικά «lite» κ.λπ.

ΗΛΙΑΣ: Παππού, ο θείος ο Σωτήρης μάς είπε ότι έρευνα του Πανεπιστημίου Αθη-
νών που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2014, απέδειξε ότι το ελαιόλαδο είναι 
φάρμακο με σφραγίδα για την υγεία μας. Μας έδωσε, μάλιστα, μια σειρά από 
γραπτές οδηγίες για το ελαιόλαδο. Τις διαβάζω να τις ακούσουμε και θα τις μοι-
ράσω σε όλα τα παιδιά:
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    ✔●Μαγειρεύουμε πάντοτε με ελαιόλαδο τα φαγητά μας.
  ✔●Ρίχνουμε τη μισή ποσότητα του ελαιόλαδου στην αρχή του μαγειρέμα-

τος και την υπόλοιπη ποσότητα στο τέλος, μόλις κατεβάζουμε το φαγητό 
από τη φωτιά, για να μη βράζει. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν τις 
βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά που περιέχει το λάδι.

  ✔●Όταν τηγανίζουμε πρέπει να αλλάζουμε το λάδι σε κάθε τηγανιά. Αυτό 
δεν το κάνουν τα σουβλατζίδικα και τα εστιατόρια, αλλά επαναχρησιμοποι-
ούν το ίδιο λάδι στις φριτέζες, πολλές φορές. Δεν πρέπει να τρώμε ποτέ τη-
γανητά φαγητά εκτός του σπιτιού, είναι γεμάτα τοξίνες. 

  ✔●Το διαιτολόγιό μας να περιλαμβάνει πολλές σαλάτες με φρέσκα λαχανι-
κά εποχής και ωμό ελαιόλαδο.

  ✔●Διατηρούμε το ελαιόλαδο σε δροσερό ντουλάπι, χωρίς υγρασία, μακριά 
από σώματα καλοριφέρ και ηλεκτρικές συσκευές.

  ✔●Διατηρούμε το ελαιόλαδο καλά κλεισμένο σε σκούρα γυάλινα δοχεία ή 
ανοξείδωτους τενεκέδες. Αποφεύγουμε τα πλαστικά δοχεία για την φύλαξη 
του ελαιόλαδου. Η ζέστη και το φως καταστρέφουν το χρώμα του λαδιού 
και το ταγγίζουν.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, το ότι το ελαιόλαδο είναι φάρμακο για την υγεία μας το 
λέει μια κρητική μαντινάδα:

 «Που τρώει λάδι και ψωμί ή λαδωτό πιτάρι, 
 δεν τόνε πιάνου οι σαϊτιές του χαρομακελάρη».

 Δηλαδή, το λάδι μέχρι και τον χάρο νικάει.
 Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στα νησιά του 

Ιονίου, του Αιγαίου και στην Κύπρο, όπου οι άνθρωποι τρέφονταν σύμφωνα με 
την Μεσογειακή Διατροφή έδειξαν ότι ζουν σε μεγάλες ηλικίες. Το ελαιόλαδο 
που είναι η βάση της Μεσογειακής διατροφής δίνει μακροζωία και προστατεύει 
την καρδιά.

ΜΑΡΙΝΑ: Παππού, οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι σήμερα η υγεία πολλών 
παιδιών της πατρίδας μας κινδυνεύει, γιατί έχουν αυξημένη χοληστερίνη από 
την κακή διατροφή και την παχυσαρκία. Το διαβάσαμε και με τον Νικόλα στα 
δημοσιεύματα:

 «Η κακή διατροφή με πολλά λιπαρά και αλμυρά, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, 



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ  153

κληρονομικότητα και το… άγχος ανεβάζουν την πίεση των μαθητών στη χώρα 
μας».

  «Δύο στους τρεις Έλληνες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι». 
ΠΑΠΠΟΥΣ:  Δεν δικαιολογούμαστε οι Έλληνες, που είχαμε μια παράδοση στην 

υγιεινή Μεσογειακή διατροφή, να έχουμε τόσα παχύσαρκα παιδιά. Ξεχάσαμε 
την διατροφή μας, το τονίζει και το δημοσίευμα:

 Στο νησί –Κρήτη– που διέθετε τους μακροβιότερους κατοίκους, σήμερα το 35% 
των παιδιών πάσχει από παχυσαρκία και το 25% έχει πρόβλημα με την χολη-
στερίνη του. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Εμένα ο πατέρας μου έχει αυξημένη χοληστερίνη και η μάνα μου χρη-
σιμοποιεί στο φαγητό και στα γλυκά μόνο ελαιόλαδο, που το μαζεύουμε από τις 
δικές μας ελιές. Ο γιατρός έχει συστήσει ειδικό διαιτολόγιο στον πατέρα μου, 
χωρίς λιπαρά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Το ελαιόλαδο είναι το καλύτερο λάδι, μόνο που πρέπει να προσέχουμε 
να μην είναι ραφιναρισμένο και να έχει μικρό βαθμό οξύτητας. Όσο μικρότερη 
οξύτητα έχει το ελαιόλαδο τόσο καλύτερο είναι. Το ελαιόλαδο κρατάει τα αντιο-
ξειδωτικά και τις βιταμίνες του για δυο χρόνια από την ημέρα της παραγωγής 
του, όταν φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Επειδή συμβαίνουν νοθείες σε πολλά τρόφιμα, όταν αγοράζουμε 
ελαιόλαδο, που εύκολα ανακατεύεται με άλλα λάδια, θα πρέπει να το ελέγχουμε. 
Πρέπει να προσέχουμε στην ετικέτα συσκευασίας του τον τόπο παραγωγής, την 
εταιρεία που το συσκευάζει και αν έχει ελεγχθεί από τον Ενιαίο Φορέα Τροφί-
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μων (ΕΦΕΤ). Καλό είναι να μην προμηθευόμαστε χύμα ελαιόλαδο, αν δεν εμπι-
στευόμαστε τον παραγωγό ελαιόλαδου που το αγοράζουμε. Αν μπείτε στην ιστο-
σελίδα του (ΕΦΕΤ) θα βρείτε ανακοινώσεις με ανακλήσεις για ελαιόλαδα που 
κυκλοφορούν στην αγορά, όπως αυτή: 

 ΕΦΕΤ- Δελτίο Τύπου (22-4-2016)

 Ανάκληση νοθευμένου ελαιόλαδου.
 Ο Ενιαίος Φορέας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε χημικές αναλύσεις που διεξήγαγε δια-

πίστωσε την εμπορία προϊόντων, τα οποία, ενώ επισημαίνεται ως «Εξαιρετικά 
Παρθένο Ελαιόλαδο» ήταν στην πραγματικότητα σπορέλαια τεχνητά κεχρω-
σμένα αγνώστου προέλευσης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Η μητέρα μου αγοράζει ελαιόλαδο από τον αδελφό της, που έχει 
ελιές στο χωριό μας και το φυλάμε σε σκούρα γυάλινα δοχεία κάτω στην αποθή-
κη μας, που είναι δροσερή χειμώνα καλοκαίρι. Μόνο ελαιόλαδο χρησιμοποιού-
με σπίτι μας. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε φυτίνη, βούτυρο ή κρέμα γάλακτος στη 
μαγειρική μας. Έχουμε κολλήσει επάνω στο ψυγείο μας την πυραμίδα της Με-
σογειακής Διατροφής και την τηρούμε. Προτείνω να πάρω την σειρά μου, για να 
σας πω περισσότερα. Τι λέτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Άρχισε, Παναγιώτη, σε ακούμε.

5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Από τα παλιά χρόνια οι Μεσογειακοί λαοί χρησιμοποιούσαν τα 
τρία βασικά προϊόντα διατροφής: 

 1. το ελαιόλαδο
 2. το σιτάρι (ψωμί-άρτος)
 3. το κρασί (οίνος) 
 Έτρωγαν πολλά λαδερά φαγητά: όσπρια, λαχανικά, πατάτες, πολλά φρούτα, ξη-

ρούς καρπούς, πολλά ψάρια και λίγα κρέατα.
ΓΙΩΡΓΟΣ: Έτσι, οι Μεσογειακοί λαοί, χωρίς να το γνωρίζουν, είχαν την πιο υγιει-

νή διατροφή, την Μεσογειακή Διατροφή, όπως ονομάζεται σήμερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Στις βορειότερες περιοχές της Μεσογείου, όπου δεν φύεται η 

ελιά, χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν περισσότερο άλλα είδη λαδιών: κα-
λαμποκέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο ή και λίπος από ζώα, γιατί είναι φθη-
νότερα. Εμείς όμως, εδώ στην Ελλάδα, δεν πρέπει να μιμούμαστε τις βόρειες 
Χώρες και να τρώμε φοινικέλαιο, καλαμποκέλαιο, μαργαρίνες και άλλα λίπη, γι-
ατί έχουμε το ελαιόλαδο!
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ΠΑΠΠΟΥΣ: Δίκιο έχει ο Παναγιώτης, γιατί το ελαιόλαδο όχι μόνο είναι πιο υγιει-
νό, αλλά γιατί έχουμε και μεγάλη παραγωγή αρίστης ποιότητας και σε καλή τι-
μή. Μαγειρεύοντας μόνο με ελαιόλαδο, και τρώγοντας ελιές ντόπιας παραγω-
γής, προστατεύουμε την υγεία μας αλλά βοηθάμε και την οικονομία της πατρί-
δας μας. 

ΓΙΑΓΙΑ:  Παιδιά μου, το λαδάκι της ελιάς, είναι το καλύτερο από όλα τα άλλα λά-
δια και με αυτό μόνο να μαγειρεύετε. Αυτό το λαδάκι ή αλλιώς το ελαιόλαδο, 
όπως το λέμε, είναι ευλογημένο και δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Ο ίδιος ο Χριστός 
το ευλόγησε στον Μυστικό Δείπνο. Τον άρτον, τον οίνον και το έλαιον ευλόγη-
σε. Αν πεινάτε να ρίχνετε λίγο αγνό ελαιόλαδο σε ένα κομμάτι μαύρο ψωμί, με 
λίγη ρίγανη ή τοματοπολτό και θα έχετε ένα υγιεινό και γευστικό σνακ, όπως τα 
λέτε. Και για πρωινό, αντί τα δημητριακά με ενισχυτικά γεύσεις και πρόσθετα, 
μπορείτε να φάτε 5-6 ελιές με ψωμί ολικής άλεσης ή ένα κομμάτι ελιόπιττας και 
να πιείτε και το γάλα σας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Το ελαιόλαδο εκτός από την μαγειρική χρησιμοποιείται πολύ 
στην φαρμακευτική και στην παρασκευή πολλών καλλυντικών. Ο Ιπποκράτης, ο 
μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας, γνώριζε τις θεραπευτικές ιδιότητες του λαδι-
ού και το χρησιμοποιούσε ως φάρμακο.

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, η μακαρίτισσα η μάνα μου έφτιαχνε καλλυντικά με το ελαιό-
λαδο. Θυμάμαι την κεραλοιφή, που είναι και θεραπευτική. Έλιωνε σε μπεν μα-
ρί* ένα φλιτζάνι αγνό κερί μέλισσας, ακατέργαστο και το ανακάτευε με 3 φλι-
τζάνια ελαιόλαδο. Το έβαζε σε ένα γυάλινο βάζο και με αυτό άλειφε το πρόσω-
πο, τα χέρια ή κάποια πληγή, που γινόταν αμέσως καλά. Το κερί αναζωογονεί τα 
κύτταρα του σώματος και δεν χαλάει όσα χρόνια και αν περάσουν. Το ελαιόλαδο 
είναι από μόνο του άριστο καλλυντικό. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Και η μάνα μου, γιαγιά, φτιάχνει κεραλοιφή και την χρησιμοποιεί ως 
μαλακτική κρέμα για τις φτέρνες της. Μου έβαλε και εμένα στα χέρια μου, που 
είχαν σκάσει από το κρύο ένα χειμώνα και αμέσως έγιναν καλά. Θαύματα κάνει 
το ελαιόλαδο! Προτείνω να πάρω την σειρά μου, γιατί έχω κάτι μπερδεμένο 
ακόμη στο μυαλό μου και θέλω να σας ρωτήσω! Τι λέτε;

ΠΑΙΔΙΑ:  Άρχισε, Πέτρο!

6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ:  Αν θελήσω παγωτό, σοκολάτες ή άλλες λιχουδιές, πώς θα θυμάμαι ποια 
λιπαρά είναι ωφέλιμα και ποια βλαβερά;

ΓΙΩΡΓΟΣ: Πέτρο, πολλά τρόφιμα στις ετικέτες των συστατικών τους αναγράφουν 
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ότι περιέχουν και ακόρεστα και κορεσμένα λίπη και τότε μπορεί να μπερδευ-
τείς. Να προτιμήσεις αυτή τη συσκευασία που αναγράφει την μικρότερη ποσό-
τητα σε κορεσμένα και υδρογονωμένα λίπη*.

ΗΛΙΑΣ: Όταν διαβάζεις τις λέξεις ακόρεστα και μονοακόρεστα λίπη να γνωρίζεις 
ότι είναι υγιεινά. Σε αυτά ανήκει και το ελαιόλαδο. Όταν διαβάζεις τις λέξεις κο-
ρεσμένα λίπη, πολυακόρεστα και υδρογονωμένα φυτικά λίπη –έλαια– να τα απο-
φεύγεις, γιατί δεν είναι υγιεινά, είναι επεξεργασμένα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Πέτρο, είναι καλύτερα να συγκρατείσαι και να μην τρως λιχουδιές ή 
άλλα τρόφιμα με επεξεργασμένα λιπαρά, ούτε τηγανητές πατάτες από τα φαστ 
φουντς*, γιατί είναι γεμάτες τοξίνες*. Για να προστατεύουμε την υγεία μας από 
τα λιπαρά θα σας δώσω τον παρακάτω δεκάλογο οδηγιών:

1. Όσο περισσότερα κορεσμένα λίπη (ζωικά λίπη) τρώει κανείς, τόσο αυξάνει 
η χοληστερίνη στο αίμα, που έχει συνδεθεί με καρδιακά νοσήματα.

2. Γενικά, τα λίπη επειδή δίνουν πολλές θερμίδες, οδηγούν στο να γίνει κανείς 
υπέρβαρος και τελικά παχύσαρκος.

3. Για να διατρεφόμαστε υγιεινά να προτιμούμε το ελαιόλαδο. Να προτιμούμε 
τυριά, γάλα και γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά.

4. Να αποφεύγουμε την κρέμα γάλακτος και τις συνθετικές κρέμες.
5. Να προτιμάμε τροφές με φυτικά έλαια, όπως ξηρούς καρπούς, αραβοσιτέ-

λαιο, λάδι σόγιας.
6. Να προτιμάμε ψάρια, όπως πέστροφα, γαύρο, σαρδέλα.
7. Να τρώμε πιο συχνά ψάρια, κοτόπουλο, γαλοπούλα. 
8. Να αφαιρούμε την πέτσα από τα πουλερικά, για να φεύγει το πολύ λίπος.
9. Να προτιμάμε, όταν αγοράζουμε κρέας, τα λεπτότερα κομμάτια με λιγότερο 

λίπος.
10.  Να αποφεύγουμε τα γλυκά, τις σοκολάτες, τα μπισκότα, τα πατατάκια, τα 

έτοιμα φαγητά σε πακέτο, τα αλλαντικά και τις τυποποιημένες λιχουδιές.

ΠΕΤΡΟΣ: Α! Κατάλαβα, αυτός ο δεκάλογος γράφει τα ίδια με αυτά που μου λέει 
κάθε μέρα, η μάνα μου.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Έχω ανησυχήσει με όλα όσα πρέπει να αποφεύγουμε. Όχι το ένα, 
όχι το άλλο, έχω ζαλιστεί. Θέλω η ζωή μου να είναι ευχάριστη και το φαγητό να 
μη γίνει άγχος και απαγόρευση. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις και σας 
παρακαλώ να πάρω την σειρά μου. Τι λέτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Να αρχίσεις, Μαριάννα, δεν σε στεναχωρούμε άλλο.
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7η
 
Η Μαριάννα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Εγώ, παιδιά, σκέφτηκα όπως τα λιπαρά μπαίνουν κρυφά στον οργα-
νισμό μου έτσι και εγώ κρυφά να τα διώχνω με σωματική άσκηση και χορό. 
Εμπρός ελάτε εδώ πιαστείτε χέρι-χέρι να χορέψουμε και να χαρούμε. 

ΠΑΙΔΙΑ:  Ωραία η ιδέα σου, Μαριάννα, και πολύ ευχάριστη, σε ακολουθούμε!

Τα παιδιά αμέσως πιάστηκαν χέρι- χέρι σε κύκλο και το 
στήσανε στο χορό. Το γλέντι που έγινε δεν περιγράφε-
ται με λόγια. Η Ντίνα είχε φροντίσει για την μουσική, 
ενώ ο παππούς με τα μεγάλα παιδιά τραγουδούσαν νη-
σιώτικα τραγούδια.

Η γιαγιά έσυρε πολλές φορές πρώτη, τον χορό κάτω 
από τον ίσκιο της μουριάς. Όταν σταμάτησε είπε:

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, για να έχετε την υγειά σας σε 
όλη σας την ζωή να προσέχετε δυο πράγματα. 
Πρώτον, να ετοιμάζετε όσο μπορείτε, μόνοι σας, 
φρέσκο το φαγητό και τις λιχουδιές σας. Να μην 
ξεγελιέστε από τις πικάντικες γεύσεις των έτοι-
μων, σε χρωματιστές σακούλες, προϊόντων. Οι τυ-
ποποιημένες λιχουδιές περιέχουν επεξεργασμένα 
λάδια και κρύβουν πολλές άλλες ψεύτικες, χημικές ουσίες που σας βλάπτουν. 
Δεύτερον, να γνωρίζετε ότι οι στεναχώριες και το άγχος προκαλούν τα περισσό-
τερα προβλήματα υγείας, γι’ αυτό είναι απαραίτητο κάθε μέρα να γελάτε, να κι-
νείστε, να χορεύετε και να χαίρεστε.
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ΠΑΙΔΙΑ: Σε αγαπάμε πολύ, γιαγιά, γιατί μας λες πάντα το σωστό!

Ο χορός κράτησε πολλή ώρα, τα παιδιά εκτονώθηκαν και άλλαξαν διάθεση. 
Τα πρόσωπά τους ήταν ιδρωμένα και κόκκινα, αλλά έλαμπαν από ευχαρίστηση. 

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, «Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει», εμπρός σταματήστε τον χο-
ρό και ελάτε να πάμε στην κουζίνα να μαγειρέψουμε. Έχω έτοιμα τα υλικά και 
θα μαγειρέψουμε μαζί.

Τα παιδιά ακολούθησαν την γιαγιά αμέσως. Η γιαγιά με τον παππού είχαν έτοιμα τα 
υλικά για να φτιάξουν μπριάμ. Είχαν πλύνει και είχαν κόψει σε πιατέλες λεπτά κομ-
μάτια: πατάτες, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, καρότα, ντομάτες, πιπεριές, κρεμμυδάκια, 
σκόρδα, μαϊντανό και δυόσμο. Είχαν πλύνει και είχαν αλατίσει από ώρα τις μελιτζά-
νες. Τις έπλυναν πάλι, τις έστυψαν καλά, τα ανακάτεψαν όλα με λίγο αλάτι, έριξαν 
ελαιόλαδο και ελάχιστο πιπέρι και γέμισαν ένα ταψί που μπήκε στο φούρνο. Σε μια 
ώρα ψήθηκε το μπριάμ και ήταν έτοιμο. Σε άλλο ταψί στον φούρνο η γιαγιά είχε βάλει 
να ψηθεί λίγος γαύρος, που αγόρασε ο παππούς. 

Τα παιδιά έπλυναν τα χέρια τους και έστρωσαν το τραπέζι. Το φαγητό, αυτό το 
βράδυ ήταν διαφορετικό για τα παιδιά. Όλα τους φαίνονταν νοστιμότερα μια και συμ-
μετείχαν, έστω και με τα μάτια, στο μαγείρεμα.

Η γιαγιά σέρβιρε και ελιές στο τραπέζι, που η ίδια είχε αλατίσει πέρσι το Φθινό-
πωρο.
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ΠΑΠΠΟΥΣ: Δέκα με δώδεκα ελιές, αν τρώτε την ημέρα, παιδιά μου, παίρνετε τό-
σα θρεπτικά στοιχεία όσα αν φάτε μια μπριζόλα μοσχαρίσια. Να μην το ξεχνάτε 
αυτό, αν δεν έχετε έτοιμο φαγητό στο σπίτι, μην τρέχετε στις πιτσαρίες και στα 
φαστ φουντς, που δε μπορείτε να ελέγξετε τι υλικά και τι λάδια έχουν χρησιμο-
ποιήσει. Ετοιμάστε μόνοι σας μια τοματοσαλάτα με ελαιόλαδο, λίγο τυρί, λίγες 
ελιές, κόψτε μια φέτα μαύρο ψωμί και έχετε ένα πλήρες και υγιεινό γεύμα.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Γιαγιά, δεν ήξερα ότι είναι τόσο εύκολο να μαγειρέψει κανείς μπρι-
άμ. Μόνη μου θα μαγειρεύω αυτό το φαγητό, από δω και στο εξής. Σε παρακα-
λώ πολύ και στις επόμενες συναντήσεις να μαγειρεύουμε μαζί. Θέλω να μάθω 
να μαγειρεύω πολλά φαγητά.

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, αυτό θέλω και εγώ να σας μάθω να μαγειρεύετε μόνα σας, 
για να διατρέφεστε υγιεινά. Ελάτε να δοκιμάσετε και την έκπληξή μου, απόψε.

Η έκπληξη της βραδιάς, μετά το φαγητό, ήταν τα ψημένα φρέσκα καλαμπόκια. Τα 
έκοψε ο παππούς από τον κήπο τους, τα καθάρισαν, τα έψησαν και τους έριξαν λίγο 
αλατάκι. Ήταν πολύ νόστιμα.

ΠΑΙΔΙΑ: Μας τρελαίνεις με τις νοστιμιές σου, γιαγιά, σε ευχαριστούμε πολύ και 
εσένα και τον παππού! Καληνύχτα σας!

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ:  Καληνύχτα σας και πάντα χαρούμενα να είστε στη ζωή 
σας.





161

Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι το θέμα συζήτησης, στην έβδομη συνάντηση, είναι το 
αλάτι στην διατροφή μας και κυρίως το αλάτι που περιέχεται στα τυποποιημένα 
τρόφιμα. 

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΙΝΑ:  Το αλάτι είναι ένα συστατικό απαραίτητο στην διατροφή μας και χρησι-
μοποιείται από τα πολύ παλιά χρόνια για να νοστιμεύει και να συντηρεί τα 
τρόφιμα. Σήμερα με την χρήση των ψυγείων, των καταψυκτών και των συνθετι-
κών συντηρητικών, η κατανάλωσή του έχει μειωθεί, αλλά οι βιομηχανίες τροφί-
μων εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν ως ενισχυτικό γεύσης.

 Η υπερκατανάλωση αλατιού ευθύνεται για πολλές ασθένειες του σύγχρονου 
ανθρώπου.

ΗΛΙΑΣ:  Έρευνες έχουν δείξει ότι καταναλώνουμε κάθε μέρα δέκα φορές περισ-
σότερο αλάτι από όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας, χωρίς να το γνωρίζουμε.

ΜΑΡΙΝΑ:  Αυτό συμβαίνει γιατί οι βιομηχανίες τροφίμων, σήμερα, είναι ο κύριος 
προμηθευτής των προϊόντων διατροφής μας. Έρευνες, στην Ιταλία και την Βρε-
τανία, έδειξαν ότι το αλάτι που καταναλώνει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν 
το προσθέτουν οι ίδιοι αλλά οι βιομηχανίες τροφίμων.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Έχω διαβάσει ότι το αλάτι όταν καταναλώνεται σε υπερβολικές πο-
σότητες μπορεί να αποβεί επικίνδυνο, γιατί:
●●  αυξάνει την αρτηριακή πίεση ακόμη και από την παιδική ηλικία.
●●  Η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει τις πιθανότητες για έμφραγμα του 

μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου. 
ΠΕΤΡΟΣ:  Ποπό! Δηλαδή, το αλάτι μπορεί και να μας πεθάνει; Τότε γιατί το ρί-

χνουμε στα φαγητά μας; 

 Θέμα:

Τυποποιημένα τρόφιμα 

Αλάτι
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ΜΑΡΙΝΑ: Πέτρο, χρησιμοποιούμε το αλάτι γιατί δεν ζούμε χωρίς αλάτι. Το αλά-
τι νοστιμίζει τα τρόφιμα και τα προστατεύει από την σήψη. Πρέπει όμως να 
το χρησιμοποιούμε με μέτρο. 

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, το αλάτι/νάτριο είναι απαραίτητο στον οργανισμό μας 
για να λειτουργεί σωστά, όπως και διάφορα άλλα συστατικά και ιχνοστοιχεία, 
σε μικροποσότητες και σε ορισμένη αναλογία, Αν κάποιο ιχνοστοιχείο ή συστα-
τικό υπάρχει σε μεγαλύτερη ή σε μικρότερη ποσότητα, από αυτήν που χρειάζε-
ται ο οργανισμός μας, απορρυθμίζεται η λειτουργία του και δημιουργούνται 
προβλήματα υγείας. Το αλάτι συμμετέχει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών 
του οργανισμού και βοηθάει στην διατήρηση της ισορροπίας των σωματι-
κών υγρών.

ΗΛΙΑΣ: Όλα τα κύτταρα, ζωικά και φυτικά, περιέχουν νάτριο και συνεπώς, 
νάτριο υπάρχει σε όλα τα φυσικά τρόφιμα που καταναλώνουμε και δεν χρειά-
ζεται να ρίχνουμε επιπλέον αλάτι στα φαγητά μας.

ΠΕΤΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου απαντήσετε αν ο ιδρώτας μου, που εί-
ναι πολύ αλμυρός, ανήκει στα σωματικά υγρά;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ναι, Πέτρο, ο ιδρώτας ανήκει στα υγρά που ρυθμίζουν την λειτουρ-
γία του οργανισμού μας. Ο ιδρώτας και τα ούρα είναι σωματικά υγρά με τα 
οποία αποβάλλουμε εκτός των άλλων περιττών ουσιών και αρκετό νάτριο/
αλάτι. Στις εξετάσεις ούρων αναγράφεται η λέξη «Άλατα» και στις εξετάσεις 
αίματος π.χ. στους ηλεκτρολύτες ορού αναγράφονται οι τιμές του: Νατρίου, Κα-
λίου, Ασβεστίου και Φωσφόρου. Αυτά τα στοιχεία ρυθμίζουν την λειτουργία του 
οργανισμού μας. Για να αποβάλλει ο οργανισμός μας το περιττό νάτριο/αλάτι 
είναι απαραίτητη η καθημερινή σωματική άσκηση, ώστε να ιδρώνουμε.

ΗΛΙΑΣ:  Ο οργανισμός μας με τον ιδρώτα ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματός 
μας και αποβάλλει και αρκετές τοξίνες. Το καλοκαίρι, επειδή κάνει ζέστη, ιδρώ-
νουμε και διψάμε περισσότερο, γι’ αυτό χρειάζεται να πίνουμε πολύ νερό και να 
βάζουμε περισσότερο αλάτι στα φαγητά μας από ό,τι τον χειμώνα. Βέβαια, όταν 
ιδρώνουμε δεν πρέπει να καθόμαστε ιδρωμένοι σε ρεύματα αέρα, γιατί κινδυ-
νεύουμε να κρυώσουμε, όταν όμως ξεϊδρώσουμε πρέπει να πίνουμε αρκετό νε-
ρό.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, το μεγάλο πρόβλημα στην διατροφή μας, σήμερα, εί-
ναι ότι παίρνουμε πολύ αλάτι και λιπαρά από όλα τα έτοιμα φαγητά και τυ-
ποποιημένα προϊόντα και δεν το γνωρίζουμε. Έρευνες που έγιναν από την Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, προ ετών, είχαν δείξει ότι η μέση πρό-
σληψης άλατος – αλατιού- υπερβαίνει τα 10gr (γραμμάρια) την ημέρα. Όταν κα-
ταναλώνουμε περίπου δέκα φορές περισσότερο αλάτι, από όσο χρειάζεται ο 
οργανισμός μας, επόμενο είναι να δημιουργούνται προβλήματα υγείας, όπως η 
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αύξηση της παχυσαρκίας, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες ασθένειες. 
 Νομίζω ότι είναι ευθύνη του καθενός μας να ελέγχουμε τι τρώμε και να κάνουμε 

το αλάτι φίλο και όχι εχθρό μας.
ΝΙΚΟΛΑΣ:  Στην συνάντηση αυτή στόχος μας είναι να ελέγξουμε την κρυμμένη 

νοστιμιά, δηλαδή το αλάτι, στα τυποποιημένα τρόφιμα. Προτείνω να πάρω την 
σειρά μου να σας δείξω τα δημοσιεύματα που έχει συγκεντρώσει ο παππούς. 
Συμφωνείτε παιδιά;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, Νικόλα, άρχισε.

Την ώρα εκείνη η γιαγιά, η κυρία Κούλα, έβαλε μια μεγάλη πιατέλα στο τραπέζι, γεμά-
τη φρεσκοπλυμένα σταφύλια και ροδάκινα.

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, ελάτε να φάτε φρούτα, γιατί ωφελούν πολύ οι φυσικές βιτα-
μίνες και τα άλατα που περιέχουν.

ΠΑΙΔΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ, γιαγιά!

Τα παιδιά έφαγαν όλα τα φρούτα της πιατέλας και ο Νικόλας άρχισε.
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2ος
 
Ο Νικόλας

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Έχω απλώσει στο τραπέζι μερικά δημοσιεύματα και σας παρακαλώ, 
ελάτε να τα διαβάσουμε.

Τα παιδιά μοιράστηκαν τα δημοσιεύματα και άρχισαν να τα διαβάζουν.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Ακούστε τι γράφει αυτό το δημοσίευμα: 
 «Μαθητές με πίεση» 
 Η κακή διατροφή με πολλά λιπαρά και αλμυρά, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, η 

κληρονομικότητα αλλά και το… άγχος ανεβάζουν την πίεση των μαθητών στη χώ-
ρα μας. Έρευνα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου έδειξε ότι είχαν υψηλή πίεση 
σε ποσοστό 4%, ενώ άλλες έρευνες δείχνουν ότι η υπέρταση μπορεί να εμφανιστεί 
και από τη νηπιακή ηλικία.(Ελευθεροτυπία 16-1-2009).

ΚΙΚΗ:  Εδώ γράφει: 
 «Πιο νόστιμα χωρίς αλάτι»
 Οφέλη από τον περιορισμό του στις τροφές
 Πάντως, με την ανάλυση των συστατικών στοιχείων διαπιστώθηκε ότι η επισή-

μανση στις ετικέτες αντανακλά με ακρίβεια τα επίπεδα του νατρίου. Σε μερικές πε-
ριπτώσεις, το αλάτι προστίθεται σε τροφές με χαμηλά λιπαρά για να αντισταθμίσει 
την έλλειψη αρώματος και ο μόνος τρόπος για να το γνωρίζει κάποιος είναι ο 
έλεγχος της ετικέτας. (Ελευθεροτυπία 4-1-2009).

ΗΛΙΑΣ:  Στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ στο διαδίκτυο (http:www.efet.gr) διάβασα 
τα εξής:

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφί-
μων (EFSA) και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) συστήνουν τον 
περιορισμό του αλατιού στους ενήλικες και στα παιδιά σε 5-6 γραμμάρια την 
ημέρα. 

 Ακόμη διάβασα ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους σε συνεργασία με υγειονομι-
κές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας από το 2011 έως τις αρχές του 2013 πραγ-
ματοποίησε έλεγχο σε διάφορα συσκευασμένα τρόφιμα για τον προσδιορισμό της 
περιεκτικότητάς τους στο αλάτι. Η έρευνα έδειξε ότι το 70-75% της πρόληψης 
αλατιού προέρχεται από το κρυμμένο προστιθέμενο αλάτι ή νάτριο στις επε-
ξεργασμένες τροφές.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Εγώ στο διαδίκτυο διάβασα ότι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
(ΕΦΕΤ) είχε αρχίσει από τον Μάρτιο του 2014 εκστρατεία ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του πληθυσμού ως προς την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης αλα-
τιού σε συνεργασία με τις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥΑΕ). Διάβασα ακόμη ότι 
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ο (ΕΦΕΤ) από τον Μάρτιο του 2016 έχει αρχίσει ένα πρόγραμμα με τίτλο: «Στρα-
τηγική Μείωσης Αλατιού 2016-2020» με δράσεις για τη μείωση της πρόσληψης 
του αλατιού από τον Ελληνικό πληθυσμό.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο αλλά και σε Διεθνές Επίπεδο γί-
νονται προσπάθειες για να μειωθεί η κατανάλωση του αλατιού. Γίνονται έρευ-
νες, συλλέγονται δεδομένα, αξιολογούνται και προγραμματίζονται δράσεις, που 
ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν τον καταναλωτή, αλλά και τις βιομηχανίες 
επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, τους Συλλόγους Μαγείρων για να πε-
ριορίσουν την χρήση του αλατιού.

 Αυτό που εσείς πρέπει να κάνετε είναι να μειώσετε την πρόσληψη αλατιού. Να 
ελέγχετε το αλάτι το οποίο αναγράφεται ως νάτριο ή ενώσεις νατρίου στις ετικέ-
τες των επεξεργασμένων τροφίμων, σε τι ποσότητα είναι οι αναγραφόμενες τι-
μές, και σε τι ποσότητα τροφίμου αντιστοιχούν. Προσέξτε γιατί μερικές ετικέτες 
αναγράφουν το αλάτι –νάτριο– ανά 100 gr (γραμμάρια) και άλλες ανά μερίδα. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Δηλαδή, παππού, δεν πρέπει να τρώμε καθόλου επεξεργασμένα –βιομη-
χανοποιημένα– τρόφιμα γιατί περιέχουν κρυμμένο αλάτι;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Ναι, Πέτρο, καλό είναι να περιορίσουμε τα θελκτικά στην γεύση, αλ-
λά βομβαρδισμένα με ενισχυτικά γεύσης και αλάτι προϊόντα, που δεν είναι τόσο 
θρεπτικά. Οι βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούν το αλάτι σε συνδυασμό με 
την ζάχαρη, τα λιπαρά και τις πρόσθετες χημικές ουσίες, για να παρασκευάζουν 
περισσότερο γευστικά τρόφιμα. Προσθέτουν αλάτι και στα αλμυρά και στα 
γλυκά τρόφιμα, με αποτέλεσμα να παίρνουμε αλάτι ακόμη και όταν τρώμε γλυ-
κά τρόφιμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Εκτός από τον περιορισμό των επεξεργασμένων τροφίμων θα πρέπει 
να σταματήσουμε να ρίχνουμε αλάτι και κατά το μαγείρεμα της τροφής και στο 
πιάτο μας, όταν το τρώμε. 

ΚΙΚΗ: Εμένα η γιαγιά μου έχει υπέρταση και πολλές φορές δεν ρίχνει καθόλου 
αλάτι στο φαγητό της. Ο γιατρός τής έχει συστήσει ανάλατα φαγητά.

ΗΛΙΑΣ:  Καλά κάνει, Κική, η γιαγιά σου και τρώει ανάλατα τα φαγητά της, γιατί το 
νάτριο είναι συστατικό του αλατιού που ενοχοποιείται για την υπέρταση. Το πα-
ραπανίσιο νάτριο/αλάτι δημιουργεί κατακράτηση των υγρών του σώματος και 
υπέρταση. 

  Νομίζω όμως ότι ήλθε η ώρα να ελέγξουμε το αλάτι που περιέχουν τα τυποποιη-
μένα τρόφιμα, διαβάζοντας τις ετικέτες τους.

ΚΙΚΗ: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μήπως είναι καλύτερα να παρουσιάσω 
πρώτα τις ασκήσεις μου και μετά να ελέγξουμε τις ετικέτες;

ΠΑΙΔΙΑ: Δίκιο έχεις, Κική, άρχισε.
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3η
 
Η Κική

ΚΙΚΗ: Μην τρομάξετε γιατί σήμερα θα είναι λίγο «αλμυρούτσικες» οι ασκήσεις 
που θα σας δώσω, αλλά αλατισμένες με θαλασσινό αλάτι που έχει ιώδιο και 
ωφελεί! 

 Η λέξη «αλάτι» σχηματίστηκε από την αρχαία λέξη «ἅλς», που ως θηλυκό ουσι-
αστικό «ἡ ἅλς», σημαίνει θάλασσα και ως αρσενικό ουσιαστικό «ὁ ἅλς», σημαί-
νει το αλάτι. Από την λέξη «ἡ ἅλς» παράγονται πολλές λέξεις της Ελληνικής 
γλώσσας που συνδέονται με την θάλασσα, όπως:

 παρά + ἅλς = παράλιος, παραλία
 ενάλιος, αλιεία, αλιεύω, αλιεύς, Άλιμος, ύφαλος, άλμη, αλυκή, αλμυρός
 εν αιγί ἁλός = (στο κύμα της θάλασσας) αιγιαλός, Αγχίαλος, Αλόννησος
 παρά θιν’ ἁλός = στην ακρογιαλιά, στην παραλία
 Η λέξη «το αλάτι – ἅλας, Γενική του ἅλατος», στην αρχαία Ελληνική γλώσσα 

παίρνει δασεία «ἅλας», γι’ αυτό κατά τη σύνθεσή της με άλλες λέξεις έχουμε με-
τατροπές.

 Π.χ. υπό + ἁλμυρός → υφάλμυρος
  από + ἁλάτωση → αφαλάτωση
 Οι λέξεις που στην αρχαία Ελληνική γλώσσα παίρνουν δασεία όταν μπαίνουν 

ως δεύτερα συνθετικά στην σύνθεση με τις λέξεις: υπό-, επί-, από-, αντί-, κατά-, 
μετά-, πάντα-, πέντε-, μετατρέπουν τα σύμφωνα «τ» και «π» σε «θ» και «φ». 

 Π.χ.

αντί + ὑγεία → ανθυγιεινός επί + ἱδρώτας → εφίδρωση 
από + ὕπνος → αφυπνίζω, αφύπνιση, πρώτος + ὑπουργός → πρωθυπουργός 
από + αἵμα → αφαίμαξη, μετά + ὁδός → μέθοδος 
υπό + ἥλιος → υφήλιος, μετά + ὅριο → μεθόριος 
υπό + ὑπουργός → υφυπουργός, πέντε + ἡμέρες → πενθήμερο 
κ.λπ.
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☛●Να συζητήσετε τις ποικιλίες του αλατιού

●● θαλασσινό αλάτι
●● ανθός αλατιού 
●● ροζ αλάτι Ιμαλαΐων
●● αλάτι Αυστριακών Άλπεων
●● αλάτι Χαβάης 
●● κρύσταλλοι άλατος Περσίας

●● ανθός αλατιού και γκρι αλάτι 
Ατλαντικού

●● αρωματικά άλατα
●● άλατα μπάνιου
●● αλάτι από την έρημο Καλα-

χάρι

 ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο.

 ☛●Να γράψετε πώς λέγεται με μια λέξη, όπως στο παράδειγμα, αυτός που 
περιέχει:

 π.χ αλάτι → αλατούχος βιταμίνη → …………….
  ιώδιο → ……………. ζάχαρη → …………….
  χλώριο → ……………. σοκολάτα → …………….
  φθόριο → ……………. ασβέστιο → …………….

☛●Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με α΄ συνθετικό την λέξη «αλάτι».
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αλάτι { δοχείο αλατοδοχείο
θήκη ..................
πιπέρι ..................
ορυχείο ...................
νερό .................. 

Προσοχή, μην ανακατέψετε την σημασία των λέξεων: 

α)

 

γλυφός

υφάλμυρος, αλμυρούτσικος

αυτός που έχει την χαρακτηριστική γεύση της θαλασσινής αλμύ-
ρας, αυτός που είναι ελαφρώς αλμυρός, δηλαδή έχει μια γλυφάδα.

 γλυφίζω, γλυφαίνω = αποκτώ αλμυρή γεύση, παράγ.= γλυφάδα, γλυφός, 
γλυφάδα = γεύση ελαφρώς αλμυρή

 β)  γλύφω = λαξεύω, χαράσσω, σμιλεύω, παράγ.= γλύπτης, γλυφίδα-σμίλη, οδο-
ντογλυφίδα

 γλύφανο = σφηνοειδές αιχμηρό εργαλείο για κόψιμο ή σμίλευση ξύλου ή άλ-
λου υλικού.

 γλύφανο – γλυφίδα – σμίλη = εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην λάξευ-
ση.

 γ)  γλείφω = σύρω την γλώσσα μου πάνω σε κάτι, παράγ.= γλειφιτζούρι, γλεί-
φτης (κόλακας).

 ☛●●Να βάλετε σε ανιούσα διάταξη (από το λίγο στο πολύ) τις παρακάτω λέ-
ξεις: (αλμυρούτσικο, ανάλατο, παστό, λύσσα, αλμυρό, υφάλμυρο, αλατι-
σμένο)

…………………………………………………………………………………
ΗΛΙΑΣ: Κική, αλήθεια ήταν αλμυρούτσικες οι ασκήσεις σου, αλλά τόσο χρήσιμες 

όσο το αλάτι στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε πολύ και παίρνουμε την σειρά μας 
με τον Γιώργο.

4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

ΗΛΙΑΣ: Πριν αρχίσουμε τον έλεγχο των ετικετών θα σας δώσουμε μερικές επιπλέ-
ον πληροφορίες για το αλάτι. Το αλάτι λέγεται επιστημονικά Χλωριούχο Νάτριο 
(NaCl) γιατί είναι χημική ένωση του χλωρίου (Cl) και του νατρίου (Na). Το αλά-
τι στις ετικέτες των τροφίμων αναγράφεται ως Νάτριο (Na).
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 Μερικές φορές στα συστατικά των ετικετών των τροφίμων μπορεί να αναγραφεί 
και η λέξη: Άλατα. Αυτή η λέξη δεν αναφέρεται στο αλάτι αλλά σε μια μεγάλη 
κατηγορία χημικών ενώσεων π.χ. ιωδιούχο κάλιο, χλωριούχο μαγνήσιο κ.ά.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το αλάτι εκφράζεται πάντα στα τρόφιμα ως Νάτριο (Na) και συγκε-
κριμένα ως ιόν του Νατρίου (Na+). Δηλαδή η ποσότητα του αλατιού προσδιορί-
ζεται βάσει των ιόντων του Νατρίου που υπάρχουν στα τρόφιμα. Η ποσότητα 
του νατρίου πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 2,5 για να γίνει αναγωγή στην ποσό-
τητα αλατιού. Έρευνα που έγινε το 2011 έδειξε ότι μόνο το ¼ του Ελληνικού 
πληθυσμού γνωρίζει αυτήν την σχέση που έχει το νάτριο με την ποσότητα του 
αλατιού.

ΗΛΙΑΣ: Για να μην φορτώνουμε τον οργανισμό μας με πολύ αλάτι πρέπει να δια-
βάζουμε στις ετικέτες συσκευασίας την περιεκτικότητα των τροφίμων όχι μόνο 
σε νάτριο αλλά και στις ενώσεις του νατρίου, όπως είναι το διττανθρακικό 
νάτριο, δικαρβονικό νάτριο, το βενζοϊκό νάτριο, κ.ά. Όλα αυτά προστίθενται 
κατά την επεξεργασία των τροφίμων για νοστιμιά ή ως συντηρητικά.

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, στις συσκευασίες των τροφίμων θα ελέγχουμε το νάτριο αντί 
για το αλάτι;

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ναι, Πέτρο, γιατί το αλάτι είναι το χλωριούχο νάτριο, αλλά λίγες φορές 
θα το βρεις στις ετικέτες τροφίμων με την λέξη αλάτι ή «salt», στα αγγλικά. Το 
επιτραπέζιο/μαγειρικό αλάτι είναι το κρυσταλλικό σώμα, που εμφανίζεται κυρί-
ως ως συστατικό του θαλασσινού νερού και ως ορυκτό μαύρο/χοντρό αλάτι. 
Χρησιμοποιείται στην μαγειρική ως άρτυμα, στην συντήρηση των τροφίμων και 
στην χημική βιομηχανία.

ΗΛΙΑΣ: Έχω διαβάσει, ότι οι χρήσεις του αλατιού στην χημική βιομηχανία είναι 
πάρα πολλές. Το αλάτι χρησιμοποιείται εκτός από τις βιομηχανίες τροφίμων 
και:
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●●  στην κονσερβοποιΐα
●●  στα αλλαντικά
●●  στην επεξεργασία των εντέ-

ρων και των κρεάτων
●●  στην πτηνοτροφία
●●  την κτηνοτροφία
●●  στις ζωοτροφές
●●  στα φινιριστήρια ρούχων
●●  την αποσκλήρυνση του νε-

ρού

●●  για το εκχιονισμό των δρό-
μων

●●  στα χημικά λιπάσματα
●●  για την παραγωγή σαπουνιών 

και απορρυπαντικών
●●  για την επεξεργασία χάρτου
●●  για φαρμακευτικές εφαρμο-

γές
●●  για άλατα μπάνιου
●●  άλλα προϊόντα υγείας κ.ά. 

 
ΠΕΤΡΟΣ:  Τόσο πολύτιμο είναι το αλάτι;
ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ναι, Πέτρο, πολλά προϊόντα δεν μπορούν να παραχθούν χωρίς την 

ύπαρξη του αλατιού. Προτείνω να μιλήσουμε περισσότερο για το βρώσιμο αλά-
τι (αλάτι μαγειρικό) και για την χρήση του στα τρόφιμα.

ΗΛΙΑΣ: Πρέπει να προτιμούμε στα φαγητά μας το θαλασσινό αλάτι, γιατί πε-
ριέχει και ιώδιο, στοιχείο που είναι απαραίτητο για την υγεία μας. Αυτό δε 
σημαίνει ότι θα ρίχνουμε περισσότερο αλάτι στα φαγητά μας. Με τα φυσικά 
τρόφιμα παίρνουμε την περισσότερη ποσότητα νατρίου, που χρειάζεται ο οργα-
νισμός μας καθημερινά, και θα πρέπει να προσθέτουμε ελάχιστο ή καθόλου αλά-
τι.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ελάτε να ελέγξουμε μερικά τυποποιημένα τρόφιμα, και θα δούμε ότι το 
παραπανίσιο αλάτι δεν το προσθέτουμε εμείς, αλλά οι βιομηχανίες τροφίμων. 
Πάρετε όποια συσκευασία θέλετε και διαβάστε την ποσότητα του αλατιού-να-
τρίου, που αναγράφεται στα συστατικά.

Τα παιδιά πήραν ετικέτες συσκευασίας που είχαν συγκεντρώσει ο Ηλίας με τον Γιώρ-
γο και άρχισαν να διαβάζουν στα συστατικά τους την ποσότητα του αλατιού. Ήταν 
συσκευασίες από πατατάκια, γαριδάκια, κρουασάν, μπισκότα, τυποποιημένο ψωμί, 
σούπες κνορ, χυμούς, έτοιμες σάλτσες, μακαρόνια, ρύζι, βούτυρο, ψωμί τοστ, έτοιμες 
πίτες για πίτσα κ.λπ.

ΗΛΙΑΣ: Έχουμε ετοιμάσει, ήδη, έναν πίνακα όπου αναγράφουμε την ποσότητα του 
αλατιού που περιέχουν κάποια τρόφιμα και θα συμπληρώσουμε μαζί όσα εσείς 
θα μας διαβάσετε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
με τις αναγραφόμενες ποσότητες συστατικών σε ετικέτες συσκευασίας  

τροφίμων, ανά 100gr:

Προϊόν Πρωτεΐνες Λίπος Υδατάνθρακες Ζάχαρη Νερό Νάτριο

Γαριδάκια 6 g

29g, εκ 
των οποίων 
κορεσμένα 

5 g

59 g 4,5 g 0,94 g

Πατατάκια 6,5 g

35,0g, εκ 
των οποίων 
κορεσμένα 

4,5 g

48,0 gr 0,6 g Νάτριο
0,7 g

Μπισκότα 8 g

13,5 g εκ 
των οποίων 
κορεσμένα 

6,5 g

73 g 19 g 366m g

100gr ρυζιού 7 gr 0,9 gr 76 gr 45ppm
Νάτριο

καραμέλες 

Χυμός

Ψωμί τοστ

Κρουασάν

Έτοιμη πίτα

Σούπες κνορ

ΠΕΤΡΟΣ: Αυτά τα γαριδάκια έχουν 0,94 γραμμάρια στα 100 γραμμάρια βάρους!
ΝΙΚΟΛΑΣ: Αυτά τα πατατάκια περιέχουν 0,7 γραμμάρια νάτριο στα 100 γραμμά-

ρια βάρους!
ΚΙΚΗ: Εγώ διαβάζω ότι και τα μπισκότα μου περιέχουν αλάτι, παρόλο που έχουν 

γλυκιά γεύση. Γράφουν στα συστατικά τους ότι περιέχουν 366 mg/μικρογραμ-
μάρια νάτριο στα 100 γραμμάρια βάρους.

ΗΛΙΑΣ: Στο ψωμί που τρώμε, στα παξιμάδια, στα βουτήματα, στα τυριά, στα 
αλλαντικά προσθέτουν αλάτι και σε αρκετή ποσότητα, γι’ αυτό δεν πρέπει να 
προσθέτουμε καθόλου αλάτι στο φαγητό μας.

Τα παιδιά διάβασαν όλες τις ετικέτες τυποποιημένων τροφίμων που είχαν συγκεντρώ-
σει και συμπλήρωσαν στον πίνακα το νάτριο που περιέχουν. Βλέποντας τον συμπλη-
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ρωμένο πίνακα εξεπλάγησαν με τις ποσότητες νατρίου/αλατιού που περιείχαν και συ-
νέχισαν την συζήτηση. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Όπως καταλαβαίνετε, οι βιομηχανίες τροφίμων, σήμερα, γεμίζουν τα 
τραπέζια μας με όλα αυτά τα προϊόντα τους και χωρίς να το καταλαβαίνουμε 
ρυθμίζουν την υγεία μας.

ΠΕΤΡΟΣ: Εμένα, εκτός από τα πατατάκια και τα γαριδάκια, μου αρέσουν πολύ τα 
τυριά και οι ελιές, που είναι αλμυρά. Τι θα κάνω; Δεν θα τα τρώω;

ΜΑΡΙΝΑ: Πέτρο, το τυρί και οι ελιές έχουν αλάτι αλλά μας προσφέρουν πολλά 
θρεπτικά στοιχεία, οπότε πρέπει να τα τρώμε. Τα γαριδάκια και τα πατατάκια 
δεν έχουν μεγάλη θρεπτική αξία, οπότε δεν είναι απαραίτητα στην διατροφή 
μας.

ΚΙΚΗ: Εμένα, που μου αρέσουν οι ξηροί καρποί, που είναι υγιεινοί αλλά αλμυροί, 
τι να κάνω; Δεν πρέπει να τρώω ξηρούς καρπούς;

ΗΛΙΑΣ: Όχι, Κική, θα τρως ξηρούς καρπούς αλλά ανάλατους. Είναι πολύ πιο νό-
στιμα τα ανάλατα αμύγδαλα, φιστίκια, φουντούκια κ.ά. Έτσι θα παίρνεις πολλά 
θρεπτικά συστατικά, που δίνουν οι ξηροί καρποί, χωρίς να φορτώνεις τον οργα-
νισμό σου με περιττό αλάτι. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Σήμερα που υπάρχουν τα ψυγεία μπορούμε να καταργήσουμε το αλάτι 
και να συντηρούμε πολλά τρόφιμα στην ψύξη, όπως και τους ανάλατους ξηρούς 
καρπούς.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορές στην χρήση του αλα-
τιού στην διατροφή μας. Οι έρευνες δείχνουν ότι το αλάτι είναι δεύτερο σε προ-
τεραιότητα για την δημιουργία προβλημάτων υγείας. Το αλάτι δυσκολεύει την 
λειτουργία του λεμφικού συστήματος και εμποδίζει τον μηχανισμό φυσικής 
αποτοξίνωσης. Η υψηλή πρόσληψη αλατιού, εκτός των άλλων, αυξάνει το αί-
σθημα της δίψας και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή κατανάλωση αναψυκτικών 
και άλλων ποτών υψηλών σε σάκχαρα και θερμίδες. 

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, στο μαγείρεμα των φαγητών μας μπορούμε να περιορίσουμε 
το αλάτι και σε μερικά να το καταργήσουμε εντελώς. Για να είναι γευστικά τα 
φαγητά μας αντί για αλάτι είναι καλύτερα να ρίχνουμε λεμόνι, που ωφελεί 
πολύ, γιατί έχει βιταμίνη C, αλλά και πολλά αποξηραμένα μυρωδικά ή μπα-
χαρικά. Εμείς συνηθίσαμε, με τον παππού σας, να μην βάζουμε καθόλου αλάτι 
στα φαγητά, όταν τα μαγειρεύουμε, αλλά να προσθέτουμε στο πιάτο λεμόνι, ρί-
γανη, θυμάρι, σκόρδο, κρεμμύδι ή άλλα αποξηραμένα βότανα και μπαχαρικά. Οι 
πατάτες οι τηγανητές, για παράδειγμα, είναι πιο νόστιμες με ρίγανη ή θρούμπι 
αντί για αλάτι. Αντικαταστήσαμε την αλατιέρα στο τραπέζι μας με ανάλογες συ-
σκευασίες που περιέχουν αποξηραμένα μυρωδικά και μπαχαρικά. Έχουμε συ-
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σκευασίες με κόλιανδρο, άνιθο, φύλλα δάφνης, πάπρικα, θυμάρι, δεντρολί-
βανο, μπαχάρι, κύμινο, γλυκάνισο, κουρκούμη κ.ά. που δίνουν πικάντικη γεύ-
ση στα φαγητά μας.

 Μην ξεχνάτε ότι το λεμόνι, που υπάρχει άφθονο στην πατρίδα μας, νοστιμίζει 
όλα τα φαγητά και τα κάνει πολύ γευστικά!

ΠΕΤΡΟΣ: Α! κατάλαβα, γιαγιά! Πρέπει να ρίχνω στα φαγητά μου λεμόνι και μυ-
ρωδικά ή μπαχαρικά αντί για αλάτι. Πρέπει να περιορίσω τις συσκευασμένες λι-
χουδιές. Πρέπει να γυμνάζομαι κάθε μέρα, για να φεύγουν τα άλατα και οι τοξί-
νες, πρέπει να…, πρέπει να… Σαν πολλά και δύσκολα μου φαίνονται όλα αυτά 
τα «πρέπει». Δεν τα αντέχω.

ΗΛΙΑΣ: Πέτρο, είναι χρέος μας να ελέγχουμε την ποσότητα του αλατιού για να 
προστατεύουμε την υγεία μας. 

 Να ξέρεις ότι πολύ αλάτι κρύβεται:

●●  στα επεξεργασμένα κρέατα
●●  στα αλλαντικά
●●  στα καπνιστά
●●  στα παστά
●●  στα έτοιμα κατεψυγμένα 

μπιφτέκια
●●  στο τυρί
●●  στα τουρσιά
●●  στις έτοιμες σάλτσες
●●  σούπες
●●  πίτσες

●●  πίτες
●●  στα σνακ: πατατάκια, πα-

τατάκια light, γαριδάκια
●●  στο βούτυρο
●●  στα έτοιμα κονσερβοποιη-

μένα γεύματα
●●  στα στιγμιαία προϊόντα
●●  στους ξηρούς καρπούς
●●  ακόμη και στις φρυγανιές 

και στα δημητριακά πρωι-
νού.

 
 Πολλά γλυκίσματα ή τρόφιμα με γλυκιά γεύση μπορεί να περιέχουν αρκετό 

αλάτι, όπως:

●●  τα κέικ
●●  τα ντόναντς
●●  τα κρουασάν
●●  τα μπισκότα

●●  τα δημητριακά πρωινού (ακό-
μη και αν είναι ολικής άλε-
σης)

●●  αλλά και η σοκολάτα, ιδίως 
αν περιέχει ξηρούς καρπούς 
ή καραμέλα.  

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Πέτρο, πρέπει να περιορίσουμε όλα αυτά τα τρόφιμα που κρύβεται το 
αλάτι. Αν καταγράψει ο καθένας μας τις συνήθειές του, γύρω από την χρήση του 
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αλατιού, θα μάθουμε με πόσο παραπάνω αλάτι φορτώνουμε τον οργανισμό μας. 
Ελάτε να συμπληρώσουμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Τα παιδιά δέχτηκαν, παρά τις αντιδράσεις μερικών, να συμπληρώσουν το παρακάτω 
Ερωτηματολόγιο, που τους μοίρασε ο Ηλίας.
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

3. Σου αρέσει να τρως αλμυρό ή ανάλατο το φαγητό σου; £ NAI  £ OXI
4. Συνηθίζεις να έχεις την αλατιέρα δίπλα σου, την ώρα του φαγητού;  

£ NAI   £ OXI
5. Γνωρίζεις ότι ο οργανισμός σου παίρνει νάτριο/αλάτι από όλα τα τρόφι-

μα: ψωμί, δημητριακά, χορταρικά, κρέας, φρούτα κ.λπ.; £ NAI  £ OXI
6. Τα γλυκά αρτοσκευάσματα, τα κέικ, τα μπισκότα, οι φρυγανιές κ.ά. γιατί 

νομίζεις ότι αλατίζονται; 
……………………………………………………………………………

7. Έχεις παρατηρήσει την ποσότητα του μαγειρικού αλατιού που ρίχνει στο 
φαγητό η μητέρα σου, ή όποιος άλλος μαγειρεύει; £ NAI  £ OXI  
Με τι μετράτε το αλάτι που ρίχνετε στα φαγητά; ………………………..

8. Συνηθίζεις να διαβάζεις την αναγραφόμενη ποσότητα του νατρίου/ αλα-
τιού στην ετικέτα των τυποποιημένων τροφίμων που αγοράζεις;   
£ NAI  £ OXI

9. Να ελέγξεις ποιο από τα τυποποιημένα τρόφιμα που αγοράζεις περιέχει 
την μεγαλύτερη ποσότητα νατρίου/αλατιού; ……………………………

10. Πόσες φορές την εβδομάδα καταναλώνεις αλλαντικά ή έτοιμα φαγητά σε 
πακέτο;  £ 2   £ 3   £ 4  £ Περισσότερες 
……………………………………………………………………………

11. Γυμνάζεσαι ή περπατάς κάθε μέρα τόσο που να ζεσταθείς και να ιδρώ-
σεις;   £ NAI   £ OXI

12. Γνωρίζεις αν σε κάποιο άτομο, από το συγγενικό σου περιβάλλον, ο για-
τρός έχει συστήσει δίαιτα με ανάλατα φαγητά. £ NAI  £ OXI  
Ρώτησέ το για ποιον λόγο. ……………………………………….………

Τα παιδιά έδωσαν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια στον Ηλία, που έριξε μια ματιά, 
και τα φύλαξε για να τα δώσει στον θείο τον Σωτήρη, ενώ ο Παναγιώτης πήρε την 
σειρά του.
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5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Την παλιά εποχή τα τρόφιμα συντηρούνταν κυρίως με αλάτι. 
Ακόμη και σήμερα το αλάτι συντηρεί πολλά τρόφιμα και για να σας το αποδείξω 
έφερα, από την αποθήκη της γιαγιάς, μερικά τρόφιμα.

 Ο Παναγιώτης, με την βοήθεια της γιαγιάς, έφερε δυο καλάθια γεμάτα τρόφιμα: 
μυζήθρες, κεφαλοτύρια, χυλοπίτες, τραχανάδες, θρούμπες ελιές, σπιτικό τοματο-
πολτό, τουρσιά από κουνουπίδι, πιπεριές και αγγούρια καθώς και παστά: λουκάνι-
κα καπνιστά, βακαλάο ξερό, ρέγκες, κονσέρβες με σαρδέλες και λακέρδα.

ΓΙΑΓΙΑ:  Παιδιά μου, τα τρόφιμα αυτά συντηρούνται εκτός ψυγείου με αλάτι ή ξί-
δι. Για το τυρί και τις ελιές, φτιάχνω αλατόνερο που λέγεται άλμη ή άρμη και μέ-
σα σε αυτό τα συντηρώ. Στα τουρσιά ρίχνω και λίγο ξίδι, γιατί είναι ισχυρό συ-
ντηρητικό. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Εμείς, παιδιά μου, με τέτοια τρόφιμα περνούσαμε παλαιότερα όλο 
τον χειμώνα. Ακόμη και τώρα παστώνουμε μερικά τρόφιμα το καλοκαίρι και τα 
φυλάμε στο υπόγειο, που είναι δροσερό. Τα περισσότερα πριν τα φάμε τα ξαλ-
μυρίζουμε.

ΓΙΑΓΙΑ:  Παιδιά μου, όταν θέλουμε να ξαλμυρίσουμε τις ελιές, το τυρί και τα 
τουρσιά βγάζουμε λίγη ποσότητα από την άλμη και την βάζουμε σε ένα γυά-
λινο βάζο, με σκέτο νερό, που το τοποθετούμε στο ψυγείο, για 24 ώρες. Την 
άλλη μέρα αδειάζουμε το νερό που έχει πάρει την πολλή αλμύρα και τα τρώμε. 
Έτσι και εσείς μπορείτε να ξαλμυρίζετε κάθε τι που είναι πολύ αλμυρό. Τα τρό-
φιμα που είναι σε κονσέρβες, όταν είναι δυνατόν, να τα πλένετε με άφθονο νερό 
πριν τα φάτε. Μόλις ανοίξετε μια κονσέρβα, αν δεν χρησιμοποιήσετε όλο το πε-
ριεχόμενό της αδειάστε το αμέσως από το αλουμινένιο κουτί και συντηρείστε το 
σε γυάλινο δοχείο στο ψυγείο. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, δεν εννοείται νοικοκυριό χωρίς αλάτι. Ο ίδιος, ο Χρι-
στός, είπε στους μαθητές του: «Είστε το αλάτι της γης», δηλαδή εσείς δίνετε αξία 
και ομορφαίνετε την ζωή. Το αλάτι και σήμερα εξακολουθεί να είναι πολύτιμο 
φυσικό αγαθό στην ζωή μας, είναι δώρο της φύσης στον άνθρωπο, αρκεί να το 
χρησιμοποιούμε με μέτρο, ώστε να μην γίνεται επικίνδυνο για την υγεία μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Διάβασα ότι ο άνθρωπος, από τη νεολιθική εποχή, γνώριζε και 
έβρισκε το θαλασσινό αλάτι στις αλυκές και το ορυκτό αλάτι κρυμμένο βαθιά 
στις αγκαλιές της γης. Η οικονομική αξία του αλατιού, παλαιότερα, ήταν τόσο 
μεγάλη που, εξαιτίας του, έγιναν πόλεμοι, δημιουργήθηκαν ή καταστράφηκαν 
πόλεις και εξεγέρθηκαν λαοί. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, η ανάγκη μεταφοράς του αλατιού δημιούργησε τους μυ-
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θικούς δρόμους του αλατιού σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Το αλάτι, λόγω της 
αξίας του, απέκτησε ανταλλακτική αξία. Ανταλλασσόταν με άλλα είδη διατρο-
φής, και χρησιμοποιήθηκε ως είδος μέτρησης και μονάδα συναλλαγής, ως νόμι-
σμα.

ΜΑΡΙΝΑ: Έχω ακούσει ότι το αλάτι, λόγω της αξίας του, έγινε σύμβολο μαγικό 
και ότι από πολύ παλιά αναφέρεται στην μυθολογία, στην λογοτεχνία, στην φι-
λοσοφία, στην θρησκεία, στις καθημερινές εκφράσεις κ.ά.

ΚΙΚΗ: Μερικές καθημερινές εκφράσεις για το αλάτι λέμε και σήμερα, όπως: 
 «Φάγαμε ψωμί και αλάτι μαζί».
 «Όσα είπαμε νερό και αλάτι».
ΠΕΤΡΟΣ: Κική, ξέρεις τι σημαίνει η φράση: «Τον έκανε του αλατιού στο ξύλο»; 

Αν την ξέρεις προτείνω να πάρω την σειρά μου για να τελειώνουμε! Συμφωνεί-
τε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, Πέτρο, άρχισε.

6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ: Άκουσα από τον Παναγιώτη ότι έχουμε θαλασσινό και ορυκτό αλάτι. 
Μπορείτε να μου πείτε πώς παίρνουμε το θαλασσινό αλάτι και πια είναι η δια-
φορά του από το ορυκτό αλάτι; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σε πολλά μέρη της γης, αλλά και της πατρίδας μας λειτουργούν 
πολλές αλυκές και βγάζουν θαλασσινό αλάτι. Οι μεγαλύτερες αλυκές, εδώ στην 
Ελλάδα, βρίσκονται στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Ονομαστές ήταν και 
οι αλυκές της Ελούντας, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, που δεν λειτουργούν 
πια. Αν πλησιάσεις μια αλυκή θα δεις άσπρες πυραμίδες από αλάτι. Από τις αλυ-
κές φορτώνουν το αλάτι και το πηγαίνουν σε αποθήκες-εργοστάσια, για να το 
επεξεργαστούν. 

ΠΕΤΡΟΣ: Τι είναι οι αλυκές;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Πέτρο, η αλυκή είναι μια ειδική, ρηχή δεξαμενή, φυσική ή τεχνητή, 

διαμορφωμένη σε επίπεδη παραλιακή έκταση, με πλούσιο σε άργιλο υπέδαφος. 
Μέσα σε αυτή την έκταση μαζεύεται το θαλασσινό νερό και μετά την εξάτμισή 
του, από τον ήλιο και τον αέρα, μένει στο βάθος –στον πάτο– το αλάτι, που το 
μαζεύουν, το εξάγουν, όπως λέγεται. 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ: Πέτρο, για το ορυκτό αλάτι θα σου πω εγώ. Επειδή έχω ταξιδέψει, 
με την μητέρα μου, στην Πολωνία έχω επισκεφθεί την πόλη Βιλίτσκα, που είναι 
ολόκληρη υπόγεια πόλη Μουσείο από ορυκτό αλάτι. Εκεί οι ξεναγοί, μάς εξήγη-
σαν ότι το ορυκτό αλάτι έχει δημιουργηθεί στα βάθη της γης από θάλασσες, που 



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΛΑΤΙ  177

υπήρχαν εκεί πριν, και χάθηκαν. Δηλαδή, στα εκατομμύρια χρόνια της ζωής της 
γης, με τις αλλαγές του φλοιού της, έμειναν κλεισμένα βαθιά απομεινάρια από 
όλο τον φυτικό και ζωικό κόσμο των θαλασσών και μετατράπηκαν σε ορυκτό 
αλάτι. Υπάρχουν χιλιάδες είδη αλατιού!

ΠΕΤΡΟΣ: Και πώς το μαζεύουν το ορυκτό αλάτι;
ΗΛΙΑΣ: Δεν το μαζεύουν, Πέτρο, το ορυκτό αλάτι, αλλά σκάβουν βαθιά στα ορυ-

χεία και το εξάγουν. Σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχουν ορυχεία που εξάγουν 
ορυκτό αλάτι, το οποίο χρησιμοποιείται όπως και το θαλασσινό αλάτι.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, εμείς, που τόσες θάλασσες βρέχουν την Ελλάδα μας, 
πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερο το θαλασσινό αλάτι, που έχει και ιώδιο.

ΠΕΤΡΟΣ: Παππού, τι σημαίνει η λέξη αφαλάτωση; Είδα στον δρόμο μια πινακίδα 
που έγραφε «Εργοστάσιο Αφαλάτωσης».

ΠΑΠΠΟΥΣ: Η αφαλάτωση είναι η διαδικασία αφαίρεσης του αλατιού, κυρίως από 
θαλασσινό νερό, ώστε να καταστεί πόσιμο. Λόγω της ανομβρίας τα τελευταία 
χρόνια, πολλά νησιά, δεν έχουμε νερό κατάλληλο για πόσιμο, γιατί το νερό των 
πηγαδιών είναι γλυφό και δεν πίνεται. Αν δεν είχαμε το εργοστάσιο της αφαλά-
τωσης δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε στο νησί. 

ΠΕΤΡΟΣ: Δηλαδή, με την αφαλάτωση παίρνουν το θαλασσινό νερό του βγάζουν 
το αλάτι με ειδικά μηχανήματα και το κάνουν πόσιμο;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ακριβώς, Πέτρο, η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού έχει σώσει 
πολλά νησιά. Αγαπώ την θάλασσα και το αλάτι της αλλά όταν μας γλυφίζει το 
νερό των πηγαδιών θυμώνω μαζί της! Ελάτε τώρα να ξεκουραστείτε από τα δύ-
σκολα και να κάνουμε ένα πείραμα με το αλάτι. Ελάτε να φτιάξουμε ένα πυκνό-
μετρο.

ΠΕΤΡΟΣ: Τι είναι, παππού, το πυκνόμετρο με αλάτι;
ΠΑΠΠΟΥΣ:  Αμέσως θα σου δείξω, έλα να με βοηθήσεις να το φτιάξουμε.

Πήραν ένα δοχείο, έριξαν 10 ποτήρια νερό και έβαλαν μέσα ένα αυγό άβραστο. Το 
αυγό παρατήρησαν ότι έκατσε στον πάτο –πυθμένα– του δοχείου. Το έβγαλαν.

Μετά έριξαν μέσα στο νερό μισή σακούλα αλάτι ψιλό, το ανακάτεψαν καλά να 
λιώσει και ξαναέβαλαν μέσα το αυγό. Παρατήρησαν ότι το αυγό δεν ήταν στον πάτο 
αλλά στη μέση του νερού. Συνέχισαν να ρίχνουν κι άλλο αλάτι και να το λιώνουν και 
παρατήρησαν ότι το αυγό, όσο περισσότερο αλάτι έριχναν, τόσο πιο πολύ ανέβαινε 
στην επιφάνεια του νερού, μέχρι που επέπλεε.

ΝΙΚΟΛΑΣ: Α! Το έχουμε κάνει στην Φυσική, στο μάθημα της άνωσης, αυτό το 
πείραμα και ο δάσκαλος μάς είπε: «Όσο περισσότερο αλάτι (μεγαλύτερη πυκνό-
τητα) έχει το νερό της θάλασσας, τόσο ευκολότερα κολυμπάμε (μεγαλύτερη 
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άνωση δεχόμαστε) και επιπλέουμε. Στο γλυκό νερό της λίμνης δεν δεχόμαστε 
μεγάλη άνωση και κινδυνεύουμε να πνιγούμε».

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Πολύ σωστά, γι’ αυτό εμείς που έχουμε την θάλασσα, καλό είναι, να 
αποφεύγουμε το κολύμπι στις λίμνες και στα ποτάμια.

ΠΕΤΡΟΣ: Αν όμως τελειώσει το αλάτι στο νερό της θάλασσας, παππού, από πού 
θα παίρνουμε θαλασσινό αλάτι και πού θα κολυμπάμε; 

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Α! Πέτρο μου, δεν τελειώνει ποτέ το αλάτι της θάλασσας, γιατί συνέ-
χεια τα ποτάμια κατεβάζουν στην θάλασσα τα νερά της βροχής, που παρασύ-
ρουν από τα πετρώματα της γης άλατα και άλλα υλικά. Αυτά κατακάθονται στο 
βυθό και εμπλουτίζουν, συνεχώς, το θαλασσινό νερό.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Πέτρο, όλο δύσκολες ερωτήσεις κάνεις, το αλάτι της θάλασσας δεν 
πρόκειται να τελειώσει ποτέ! Εσύ σε παρακαλώ να τελειώνεις γιατί ετοιμάζο-
νται τα φαγητά και πρέπει να αρχίσω εγώ.

ΠΕΤΡΟΣ: Τελείωσα, Μαριάννα, λέγε εσύ τα δικά σου.

7η
 
Η Μαριάννα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Σήμερα δεν έχω ετοιμάσει παιχνίδια για σωματική άσκηση αλλά 
παιχνίδια γευστικής άσκησης και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ αν περάσετε 
στο τραπέζι, για φαγητό.

Τα παιδιά έπλυναν τα χέρια τους και κάθισαν γύρω από το τραπέζι. 

Η Μαριάννα σε συνεννόηση με την γιαγιά είχαν ετοιμάσει δυο ειδών φαγητά: πολύ 
αλμυρά και εντελώς ανάλατα. Μαγείρεψαν ρεβίθια με σπανάκι χωρίς αλάτι και έκο-
ψαν σαλάτες που δεν τις αλάτισαν. Στο τραπέζι σέρβιραν το ανάλατο φαγητό, τις ανά-
λατες σαλάτες και τα αλμυρά τυριά, μυζήθρες, ξιδάτες ελιές, τουρσιά κ.ά. χωρίς να 
πουν τίποτε. Έψησαν και σε εφημερίδες παστές ρέγκες και μοσχομύρισε η γειτονιά. 
Έβαλαν στο τραπέζι ψωμί, νερό, κρασί αλλά δεν έβαλαν αλατιέρα. Ο παππούς έκανε 
τον σταυρό του και ευχήθηκε καλή όρεξη. Το φαγοπότι άρχισε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Δώστε μου λίγο το αλάτι, σας παρακαλώ;
ΠΕΤΡΟΣ: Δεν υπάρχει αλατιέρα. Το φαγητό δεν θέλει αλάτι. Είναι λίγο ανάλατες 

οι σαλάτες και τα ρεβίθια, αλλά αν φας λίγο τυρί ή ελιές και λίγη ρέγκα σε κάθε 
μπουκιά, θα νοστιμίσουν.

ΠΑΙΔΙΑ: Δίκιο έχει ο Πέτρος.
ΓΙΑΓΙΑ: Εγώ δεν έβαλα καθόλου αλάτι στα ρεβίθια και στις σαλάτες, γιατί είναι 

αρκετά αλμυρά τα υπόλοιπα φαγητά. 
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ΠΑΠΠΟΥΣ: Είπαμε ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε το αλάτι στα 
φαγητά μας. Αφού τρώμε αρκετά αλμυρά ελιές, ρέγκες και τυρί παίρνουμε αρκε-
τό αλάτι και καταργούμε την αλατιέρα. Θα σας ξαφνιάσω άμα σας πω ότι το 
αλάτι που χρησιμοποιούμε το μαζεύω από τις δικές μας αλυκές.

ΠΕΤΡΟΣ: Έχεις και εσύ, παππού, αλυκές;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Ναι, αλλά όχι επίπεδες. Οι δικές μου αλυκές είναι πάνω στα βράχια. 

Σε λίγο, αν θέλετε, θα περπατήσουμε σιγά-σιγά να τις δείτε. Είπαμε πως αν περ-
πατάμε, τρέχουμε και γυμναζόμαστε, δεν παχαίνουμε.

Μέχρι να μιλήσουν τα παιδιά, για τις αλυκές στα βράχια, έφθασε στο τραπέζι και η έκ-
πληξη της βραδιάς, από την γιαγιά, που ήταν το σπιτικό παγωτό.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Ωχ! Διαμαρτύρομαι, γυναίκα! Πάλι γλυκά, κερνάς τα παιδιά! Μα το 
παγωτό έχει και κρέμα γάλακτος! 

ΓΙΑΓΙΑ: Είναι προτιμότερο να τρώνε τα παιδιά, κάπου – κάπου, σπιτικό παγωτό, 
που ξέρουμε ότι δεν έχει συντηρητικά. Μην ανησυχείς για τα δόντια τους, θα 
τους δώσω αμέσως αλατόνερο να τα ξεπλύνουν. Και πρέπει να γνωρίζουν ότι το 
αλατόνερο απολυμαίνει το στόμα, προστατεύει τα δόντια από τα βακτηρίδια και 
ψήνει τα ούλα. Θυμάμαι, όταν ήμουνα μικρή και έβγαζα δόντι, η μητέρα μου 
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●● ελαιόλαδο
●● βιολογικά
●● κρέας χωρίς πολύ λίπος

●● φρέσκα λαχανικά κ.λπ.
●● και βάζουμε όση ποσότητα 

θέλουμε.

έβραζε νερό, έριχνε αλάτι μέσα και έφτιαχνε αλατόνερο, για να κάνω γαργάρες 
να θρέψουν γρήγορα τα ούλα. Δεν είχαμε τότε άλλα απολυμαντικά στόματος. 

Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ με το παγωτό. Αμέσως μετά ξέπλυναν τα δόντια τους 
με το αλατόνερο της γιαγιάς και έφυγαν για τα βράχια στην άκρη της θάλασσας. Μόνο 
η Χριστίνα έμεινε σπίτι να βοηθήσει την γιαγιά, να καθαρίσουν την κουζίνα.

Ο περίπατος κράτησε αρκετή ώρα και ο παππούς, έως ότου να φτάσουν, εξηγούσε 
στα παιδιά πώς μαζεύει το αλάτι από τα βράχια.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Είναι συνήθειο εμείς οι νησιώτες, από τα παλιά χρόνια, να μαζεύουμε 
μόνοι μας το θαλασσινό αλάτι. Όπου οι βράχοι, στην άκρη της θάλασσας, έχουν 
λακκούβες, μπαίνει με το κύμα το θαλασσινό νερό, που με τον ήλιο και την ζέ-
στη εξατμίζεται και μένει μόνο το αλάτι. Τότε, κυρίως την Άνοιξη και στις αρχές 
του Φθινοπώρου, πάμε και το μαζεύουμε. Αυτό το αλάτι είναι πολύ νόστιμο. Εί-
ναι χοντρό και έτσι ακατέργαστο το χρησιμοποιούμε.

Μόλις έφτασαν στον πρώτο, μεγάλο, βράχο με τις λακκούβες, τα παιδιά δεν πίστευαν 
ότι υπήρχαν ακόμη κρύσταλλοι αλατιού. Έσκυψαν και έπιασαν με τα χέρια τους κρυ-
στάλλους του αλατιού και μάλιστα τους γεύτηκαν.

ΠΕΤΡΟΣ: Παππού, είναι πολύ αλμυρό και νόστιμο αυτό το αλάτι.
ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ναι, παιδιά μου, είναι και πολύ υγιεινό γιατί είναι εντελώς φυσικό και 

γεμάτο ιώδιο. Όταν γυρίσουμε στο σπίτι, θα σας δώσω από μια σακούλα τέτοιο 
αλάτι να το πάρετε μαζί σας, στην Αθήνα.

Με την αλμυρή γεύση του αλατιού των βράχων, που μοσχομύριζε θάλασσα, πήραν 
όλοι το δρόμο της επιστροφής. Μόλις έφτασαν στην αυλή τούς περίμενε η γιαγιά με 
την Χριστίνα, κρατώντας τις συνταγές της μαγειρικής και μια χάρτινη σακούλα με θα-
λασσινό αλάτι από τα βράχια. Τα παιδιά τα πήραν και έφυγαν χαιρετώντας. 
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ΠΑΙΔΙΑ: Σας ευχαριστούμε πολύ, παππού και γιαγιά, περάσαμε απίθανα σήμερα! 
Καληνύχτα!

ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑ:  Καληνύχτα παιδιά, να έχετε την ευχή μας!
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❧ Σ Υ Ν ΤΑ Γ Ε Σ

Ρεβίθια με σπανάκι
❍●●Υλικά
5 φλιτζάνια ρεβίθια • 1φλιτζάνι του τσαγιού λάδι • 1 κιλό σπανάκι καθαρισμένο • 2-3 
κρεμμύδια ψιλοκομμένα • 2 κουταλιές σόδα • αλάτι • πιπέρι • λεμόνι.

❍●●Εκτέλεση
Βάζουμε από το βράδυ τα ρεβίθια σε πήλινη λεκάνη σε χλιαρό νερό να μουσκέ-
ψουν. Την άλλη μέρα τα στραγγίζουμε και τα πασπαλίζουμε με τη σόδα. Τα αφή-
νουμε να μείνουν 15 λεπτά, τα ξεπλένουμε με ζεστό νερό και βάζοντας λίγα-λίγα σε 
μια πετσέτα, τα τρίβουμε να βγουν τα φλούδια. (Πωλούνται και ρεβίθια ξεφλουδι-
σμένα). Τα πλένουμε καλά μέσα σε τρυπητό και τα βάζουμε σε κατσαρόλα να βρά-
σουν με μπόλικο νερό. Τα ξαφρίζουμε, ρίχνουμε το κρεμμύδι, αλάτι και πιπέρι, τη 
μισή ποσότητα λαδιού, μισοσκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να σιγοβρά-
σουν. Όταν αρχίσουν να χυλώνουν έχουμε ζεματίσει το σπανάκι και το ρίχνουμε 
μέσα. Τα αφήνουμε να βράσουν 15 λεπτά της ώρας, τα κατεβάζουμε και ρίχνουμε 
την υπόλοιπη ποσότητα λαδιού. Σερβίρονται με λεμόνι.

Κρέμα παγωτό χωρίς αυγά
❍●●Υλικά
1 κουτί κρέμα γάλακτος (500 γραμμ.) • 1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη άχνη • 3 χαρτάκια 
βανίλια • 1 κουτί γάλα εβαπορέ (άγλυκο)

❍●●Εκτέλεση
Ανοίγετε το κουτί και αδειάζετε την κρέμα στο μπολ του μίξερ. Αρχίζετε να την 
χτυπάτε με το μίξερ, ενώ προσθέτετε σιγά-σιγά τη ζάχαρη, περασμένη από συρμά-
τινο τρυπητό. Ρίχνετε και τις βανίλιες και αρχίζετε να προσθέτετε λίγο-λίγο το γά-
λα. Χτυπάτε πάντοτε καλά, μέχρις ότου το μείγμα γίνει αφράτο και κάνει μικρές 
φούσκες. Αδειάζετε σε ειδικό μπολ και βάζετε στην κατάψυξη. Μετά από 4-5 ώρες 
θα έχετε ένα θαυμάσιο παγωτό, που σερβίρεται με λίγα καβουρδισμένα αμύγδαλα 
και σιρόπι βύσσινου, φράουλας κ.λπ.

Σημείωση: Το γάλα θα το προσθέσετε όπως είναι, αδιάλυτο.
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Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι το θέμα της όγδοης συνάντησης είναι το σπιτικό φαγητό 
και οι επιπτώσεις του έτοιμου φαγητού σε πακέτο στην υγεία μας. 

Η έκπληξη, σε αυτή την συνάντηση, ήταν η παρουσία του θείου του Σωτήρη, που είναι 
διατροφολόγος και βρισκόταν λίγες μέρες για διακοπές στο νησί. Ήρθε για να ακούσει 
και να καμαρώσει τα ανίψια του. Κάθισε στο τραπέζι και με προσοχή παρακολουθού-
σε την συζήτηση. 

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΙΝΑ: Η ζωή του ανθρώπου άλλαξε από τότε που χρησιμοποίησε την φωτιά 
στο μαγείρεμα της τροφής του. Τα φαγητά όταν μαγειρεύονται αποκτούν:

●● καλύτερη γεύση
●● καλύτερη μυρωδιά

●● χωνεύονται ευκολότερα
●● γίνονται πιο θρεπτικά και 

πιο υγιεινά.  

 Θέμα:

Διατροφή
      Σπιτικό φαγητό 

Έτοιμο φαγητό σε πακέτο
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ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, η μαγειρική με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε σε 
επιστήμη και τέχνη και σήμερα οι μάγειροι σπουδάζουν σε Σχολές Μαγειρικής, 
Γαστρονομίας και Γευσιγνωσίας. Σήμερα οι οθόνες της τηλεόρασης είναι γε-
μάτες από εκπομπές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, αλλά πολλοί άνθρωποι 
μόνο τις βλέπουν, δεν μαγειρεύουν.

ΜΑΡΙΝΑ: Οι έρευνες δείχνουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι, σε όλον τον κόσμο δια-
τρέφονται καθημερινά με έτοιμα –πρόχειρα- φαγητά, χάμπουργκερς και χοτ 
ντογκς, τα οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό:
●● για την αύξηση της παχυσαρκίας
●● των καρδιαγγειακών παθήσεων
●● και του καρκίνου.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, είναι γεγονός ότι, από τότε που εφεύρε ο άνθρωπος την 
φωτιά μέχρι σήμερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει πολύ τον τρόπο 
που διατρεφόμαστε. Η εξέλιξη της χημικής βιομηχανίας παρεμβαίνει στην πα-
ραγωγή και την παρασκευή των τροφίμων για να τα βελτιώσει, αλλά νομίζω ότι 
δεν τα καταφέρνει πάντοτε και ξεφεύγει από τα όρια του φυσικού. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Τι σημαίνει, παππού, ξεφεύγει από τα όρια του φυσικού;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Πέτρο, ο σύγχρονος άνθρωπος παρασύρεται από τα έτοιμα, πρόχειρα 

φαγητά, που ετοιμάζουν τα φαστ φουντς. Αυτά τα καταστήματα, που συνήθως 
είναι αλυσίδες εστιατορίων, για να βελτιώσουν, όπως ισχυρίζονται, τα φαγητά 
που παρασκευάζουν χρησιμοποιούν όλο και περισσότερες τεχνητές ύλες και 
ενισχυτικά γεύσης. Έτσι τα έτοιμα φαγητά που τρώμε δεν είναι φυσικά, 
αγνά.

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Όταν εκατομμύρια οικογένειες κάθε ημέρα τρώνε ή προμη-
θεύονται έτοιμο φαγητό από αυτά τα καταστήματα, τα ταχυφαγεία όπως λέμε, 
επόμενο είναι, η μεγάλη ζήτηση να μειώνει την ποιότητα και να συντομεύει το 
χρόνο μαγειρέματος. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, οι μεγάλες εταιρείες εστιατορίων, τα τελευταία χρόνια, 
δημιούργησαν τις αλυσίδες καταστημάτων πρόχειρου φαγητού, σε ολόκληρο 
τον κόσμο γιατί εκμεταλλεύονται:
●● την έλλειψη διάθεσης του σύγχρονου ανθρώπου να μαγειρεύει σπίτι
●● καθώς και την αδυναμία του να διαχειριστεί σωστά τον ελεύθερο χρό-

νο του. 
 Τα πρόχειρα φαγητά διαφημίζονται με πολλούς τρόπους, σε περιοδικά, εφημερί-

δες, τηλεόραση κ.λπ. και κάθε μέρα αυξάνεται η κατανάλωσή τους.
ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Βλέπετε, παιδιά μου, έχουν γίνει μόδα σε όλον τον κόσμο, τα 
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έτοιμα φαγητά σε πακέτο, από τις αλυσίδες εστιατορίων. Αυτό έχει πολλές επι-
πτώσεις στην υγιεία του ανθρώπου και κυρίως των παιδιών. 

 Τα έτοιμα αυτά φαγητά περιέχουν:
●● μεγάλες ποσότητες λίπους
●● πολύ αλάτι
●● σάλτσες με χημικά ενισχυτικά γεύσης

 Τα έτοιμα φαγητά σε πακέτο ευθύνονται για την αύξηση της παχυσαρκίας και 
την εμφάνιση πολλών ασθενειών ακόμη και σε μικρά παιδιά.

ΚΙΚΗ: Θείε, δεν νομίζω ότι είναι μόδα του σύγχρονου ανθρώπου το έτοιμο φαγη-
τό, σε πακέτο, αλλά ανάγκη της εποχής μας, αφού πολλοί γονείς λείπουν, πολλές 
ώρες, από το σπίτι και δεν έχουν χρόνο να μαγειρέψουν.

ΕΛΕΝΗ: Η μάνα μου, παρόλο που εργάζεται πολλές ώρες έξω από το σπίτι, προ-
λαβαίνει και μας μαγειρεύει σπιτικό φαγητό.

ΚΙΚΗ: Και πώς τα προλαβαίνει όλα;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, νομίζω ότι για να μπορέσει η οικογένεια να εκπληρώσει 

το ρόλο της, χρειάζεται ένας καλός προγραμματισμός και μια συνεννόηση μετα-
ξύ των μελών της. Αν όλοι βοηθούν και το φαγητό θα ετοιμάσει η μητέρα ή ο 
πατέρας, όποιος επιστρέψει πρώτος στο σπίτι, και όλα θα γίνουν. 

ΠΕΤΡΟΣ: Εμένα η μάνα μου ετοιμάζει από το βράδυ τα φαγητά της επόμενης ημέ-
ρας. Πολλές φορές, άμα έχουμε τελειώσει τα μαθήματα, μάς καλεί στην κουζίνα 
να την βοηθήσουμε. Ελάτε, μας λέει, γιατί: «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πει-
νάσουν μαγειρεύουν». Ετοιμάζουμε όλα τα φαγητά από το βράδυ και τα βάζουμε 
στο ψυγείο.

ΜΑΡΙΝΑ: Εγώ με τον αδερφό μου, όταν γυρίζουμε από το σχολείο, βγάζουμε το 
μαγειρεμένο φαγητό από το ψυγείο, το ζεσταίνουμε και τρώμε. 

ΠΕΤΡΟΣ: Πέρυσι, που παρακολουθούσα το Ολοήμερο Τμήμα του Σχολείου μου, 
έπαιρνα πάντοτε μαγειρευτό φαγητό μαζί μου και το έτρωγα. Πολλά παιδιά δεν 
έτρωγαν φαγητό, αλλά πατατάκια, σοκολάτες και εγώ τα λυπόμουν.

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, αν δεν φάτε μαγειρευτό, σπιτικό, φαγητό δεν μεγαλώνετε 
σωστά. Ο τρόπος που μαγειρεύουμε ένα φαγητό καθορίζει την ποιότητα, αλλά 
και τη νοστιμιά του.

 Όταν μαγειρεύουμε μόνοι μας:
●● διαλέγουμε τα υλικά και τον τρόπο που θα μαγειρέψουμε το φαγητό 

μας
●● του δίνουμε την δική μας, μοναδική νοστιμιά και γεύση, που είναι δια-

φορετική ακόμη και στο ίδιο φαγητό, αν το μαγειρέψει κάποιος άλλος.
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ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Το σημαντικότερο είναι πως, όταν μαγειρεύουμε μόνοι μας, 
χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας προϊόντα:

●● ελαιόλαδο
●● βιολογικά
●● κρέας χωρίς πολύ λίπος

●● φρέσκα λαχανικά κ.λπ.
●● και βάζουμε όση ποσότητα 

θέλουμε.

 Είναι φοβερό, να μας επιβάλλουν οι αλυσίδες εστιατορίων τις δικές τους επιλο-
γές, με ορισμένα φαγητά, που μαγειρεύονται με τα ίδια υλικά και τον ίδιο τρόπο 
για όλους. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, οι αλυσίδες εστιατορίων, σε όλον τον κόσμο, κάνουν 
τους ανθρώπους ρομποτάκια και τρώνε τις ίδιες γεύσεις, με τα ίδια υλικά, που, 
τις περισσότερες φορές, είναι και αμφιβόλου ποιότητας, αλλά την καλύπτουν με 
χημικά ενισχυτικά γεύσης.

ΠΕΤΡΟΣ: Παππού, είναι αλήθεια ότι τα βραστά και τα ψητά φαγητά είναι περισ-
σότερο υγιεινά;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Ναι, Πέτρο, τα βραστά και τα ψητά φαγητά είναι πιο υγιεινά γιατί 
είναι πιο ευκολοχώνευτα. Μόνο που πρέπει να προσέχουμε, όταν ψήνουμε κρέ-
ατα και ψάρια στα κάρβουνα ή στις ψηστιέρες, να μην καίγονται –καρβουνιά-
ζουν– γιατί γίνονται πολύ ανθυγιεινά.

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Ο τρόπος που μαγειρεύετε ένα τρόφιμο επηρεάζει την θερ-
μιδική απόδοσή του και την ποιότητά του. Οι πατάτες π.χ. οι τηγανητές έχουν 
περισσότερες θερμίδες από τις βραστές πατάτες. Τα φαγητά, όταν μαγειρεύονται 
σε πολύ λάδι και υψηλές θερμοκρασίες για να εξοικονόμηση χρόνου, και πολλές 
από τις βιταμίνες τους χάνουν και δυσκολοχώνευτα γίνονται. Δεν πρέπει να μα-
γειρεύουμε σε χύτρες ταχύτητας, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέ-
φουν τις βιταμίνες των τροφών. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε την χρήση 
φούρνου μικροκυμάτων, για μαγείρεμα ή ζέσταμα του φαγητού, γιατί οι τε-
λευταίες έρευνες δείχνουν ότι εκπέμπει επικίνδυνη ακτινοβολία. 

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, το φαγητό για να γίνει νόστιμο και υγιεινό θέλει να χρησιμο-
ποιήσεις γνήσια υλικά και να το μαγειρέψεις σε χαμηλές θερμοκρασίες, σιγά-σιγά.

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Το καλό ψήσιμο του φαγητού, εκτός από την γευστική από-
λαυση που προσφέρει, διευκολύνει την πέψη. Πολλές τροφές δημιουργούν σο-
βαρά προβλήματα στο στομάχι, όταν δεν είναι σωστά μαγειρεμένες. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Σε ένα ταξίδι, με τους γονείς μου στη Γαλλία, βρεθήκαμε σε ένα εστια-
τόριο και παραγγείλαμε μπριζόλες. Μας τις σέρβιραν σχεδόν άψητες, με το αί-
μα. Εξήγησε η μητέρα μου στους σερβιτόρους, ότι εμείς τρώμε το κρέας πολύ 
καλά ψημένο και τους παρακάλεσε και το ξαναέψησαν.
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ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Πρέπει να τρώμε πολύ καλά ψημένα όλα τα κρέατα και κυρί-
ως το χοιρινό, γιατί αν στα σφαγεία έχει διαφύγει τον υγειονομικό έλεγχο, μπο-
ρεί το ωμό κρέας να μας μεταδώσει ασθένειες.

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, το ωμό κρέας όχι μόνο αν το φάμε, αλλά και αν το ακουμπή-
σουμε στον πάγκο της κουζίνας, για να το κόψουμε, υπάρχει κίνδυνος να μας με-
ταδώσει ασθένειες, αν δεν σαπουνίσουμε, αμέσως μετά, καλά τον πάγκο και τα 
μαχαίρια, που χρησιμοποιήσαμε. Για εμένα η καθαριότητα στην κουζίνα είναι 
η αρχή της υγιεινής διατροφής. Πριν μπείτε στην κουζίνα, να σαπουνίζετε 
καλά τα χέρια σας και να βγάζετε τα ρούχα, που φοράτε στην δουλειά σας ή 
στο σχολείο.

ΜΑΡΙΝΑ: Έχεις δίκιο, γιαγιά, γιατί η δασκάλα στο σχολείο, μάς μοίρασε ένα έντυ-
πο, που έχει εκδώσει ο Ε.Ε.Σ (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός) και περιέχει οδηγίες 
για να διατηρούμε την κουζίνα καθαρή. Το έχω φωτοτυπήσει και θα το μοιράσω 
σε όλα τα παιδιά. Το διαβάζω: 

Καθαριότητα 
●➤ Η καθαριότητα στην κουζίνα και στην παρασκευή του φαγητού μας είναι σο-

βαρή υπόθεση και μας εξασφαλίζει υγεία, γι’ αυτό πρέπει:
●➤ Οι χώροι όπου προετοιμάζω το φαγητό και όλα τα βαζάκια, κατσαρόλες και 

εξαρτήματα, όπως μαχαίρια, πιρούνια και κουτάλια να είναι καθαρά πριν την 
προετοιμασία του φαγητού. Αυτά πρέπει να καθαριστούν ξανά μετά.

●➤ Τα φρούτα και τα λαχανικά και ας μην φαίνονται βρώμικα, πρέπει να τα πλύ-
νω σε καθαρό νερό πριν την προετοιμασία για μαγείρεμα. Τα φρούτα και τα 
λαχανικά, τα οποία τα τρώγω αμαγείρευτα, πρέπει πάντα να τα πλένω με κα-
θαρό νερό.

●➤ Όταν πλένω βαζάκια, κατσαρολάκια και εξαρτήματα, όπως μαχαίρια πιρού-
νια και κουτάλια, να χρησιμοποιώ ζεστό νερό και απορρυπαντικό και μετά να 
τα ξεπλύνω σε καθαρό νερό. Αλλάζω το νερό καθαρισμού και ξεβγάλματος 
συχνά.

●➤ Προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι το νερό που χρησιμοποιώ, για μαγείρεμα και 
πλύσιμο, προέρχεται από ασφαλή πηγή.

●➤ Θυμάμαι ότι οι άνθρωποι, τα έντομα και πολλοί ακόμα παράγοντες, μπορεί 
να μετατρέψουν καθαρά πράγματα σε βρώμικα, έστω και αν φαίνονται καθα-
ρά. 

●➤ Πλένω τα χέρια μου με σαπούνι και καθαρό νερό πριν την προετοιμασία ή 
την κατανάλωση φαγητού.

●➤ Αποφεύγω το βήξιμο ή φτάρνισμα κοντά στην τροφή ή την επαφή με τις μύτες, 
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το στόμα, τα μαλλιά ή ο,τιδήποτε είναι πιθανόν να είναι βρώμικο κατά την 
προετοιμασία του φαγητού.

●➤ Αποφεύγω να προετοιμάζω φαγητό αν είμαι άρρωστος/η ή έχω πληγές ή εκ-
δορές στα χέρια μου. Όποιος είναι άρρωστος ή έχει πληγές και δεν μπορεί να 
αποφύγει την προετοιμασία του φαγητού πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη φροντί-
δα, για να δουλέψει καθαρά.

●➤ Κρατάω τα έντομα, τα ζωύφια, τα ζώα, τα πουλιά, καθώς επίσης και τη σκόνη 
και τους καπνούς, μακριά από το φαγητό.

●➤ Κρατάω τις σακούλες απορριμμάτων κλειστές και τις απομακρύνω από τα 
τρόφιμα.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Α! Πολύ απλές είναι αυτές οι οδηγίες, που γράφει το έντυπο του 
Ε.Ε.Σ. Είναι γνωστά πράγματα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Φαίνονται απλές αυτές οι οδηγίες, Μαριάννα, αλλά αν δεν τις μάθεις 
από μικρός, δεν τις τηρείς. Πρέπει να συνηθίσουμε στην καθαριότητα και να σα-
πουνίζουμε πολύ καλά τα χέρια μας, μόλις γυρίζουμε στο σπίτι, όταν μπαί-
νουμε στην κουζίνα και όταν καθόμαστε να φάμε. Επίσης να πλένουμε με ζε-
στό νερό και σαπούνι τα πιατικά και κυρίως τα ποτήρια και τα φλιτζάνια, που 
χρησιμοποιούμε.

ΜΑΡΙΝΑ: Πολλές νοικοκυρές ξεπλένουν με κρύο νερό τα πιατικά και τα ποτήρια, 
γιατί φαίνονται καθαρά. Τα μικρόβια δεν φαίνονται με το μάτι, αλλά δρουν και 
μας μολύνουν. Μόνο με ζεστό νερό και απορρυπαντικό να καθαρίζουμε τα πια-
τικά, αν δεν τα πλένουμε σε πλυντήριο πιάτων.

ΚΙΚΗ: Τα εστιατόρια και τα ταχυφαγεία τηρούν αυτούς τους κανόνες καθαριότη-
τας; 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Βέβαια, Κική, πρέπει να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας, γιατί 
υπάρχει η Υγειονομική Υπηρεσία που ελέγχει όλα τα καταστήματα. Αλίμονό 
μας, αν δεν υπήρχε έλεγχος!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Νομίζω ότι, πολλές οικογένειες αναγκάζονται να αγοράζουν πρόχει-
ρα, έτοιμα φαγητά όχι μόνο γιατί δεν διαθέτουν χρόνο να μαγειρέψουν, αλλά πε-
ρισσότερο γιατί δεν διαθέτουν χρόνο να πλύνουν τα πιατικά και τα κατσαρολικά 
της κουζίνας.

ΓΙΑΓΙΑ:  Αυτές είναι δικαιολογίες, παιδιά μου, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σή-
μερα έχουν ελεύθερο χρόνο, αλλά δεν τον χειρίζονται σωστά. Ξοδεύουν πολλές 
ώρες μπροστά στην τηλεόραση, στις οθόνες των υπολογιστών και στα κινητά 
τηλέφωνα. Επί πλέον αποφεύγουν να μαγειρεύουν. Όποιος αγαπάει την ζωή του, 
βάζει προτεραιότητες και βρίσκει χρόνο να μαγειρεύει σπιτικό φαγητό, γιατί, 
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όπως είπαμε, είναι πιο υγιεινό και πιο νόστιμο. Όσο για το πλύσιμο των πιατι-
κών σήμερα υπάρχουν τα ηλεκτρικά πλυντήρια πιάτων, που λύνουν τα χέρια της 
κάθε νοικοκυράς. Αρκεί, να υπάρχει συνεννόηση και κατανόηση στην οικογέ-
νεια, ώστε να δίνουν όλοι ένα χεράκι βοήθειας στην κουζίνα.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, εγώ όσο μπορώ, βοηθούσα και βοηθώ την γιαγιά σας 
στις δουλειές της κουζίνας. Ελάτε όμως τώρα να φάτε λίγα σύκα, που έκοψα από 
την συκιά μας. Aυτή την συκιά την έχω φυτέψει ο ίδιος, όταν ήμουν μικρός, 
στην ηλικία σας. 

 Δοκιμάστε τα σύκα και μετά συνεχίζετε.
ΠΑΙΔΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ, παππού!
Ο θείος ο Σωτήρης και τα παιδιά γεύτηκαν τα σύκα και έδωσαν σειρά στον Νικόλα.

2ος
 
Ο Νικόλας

ΝΙΚΟΛΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ, να διαβάσουμε και να συζητήσουμε μερικά δη-
μοσιεύματα, που από χρόνια έχει συγκεντρώσει ο παππούς. Το πρόβλημα με το 
έτοιμο φαγητό απασχολεί, έντονα, τους ειδικούς τα τελευταία 30 χρόνια.

Τα παιδιά πήραν από το τραπέζι τα δημοσιεύματα τα διάβαζαν και συζητούσαν.

ΜΑΡΙΝΑ:  Για προσέξτε τι γράφει αυτό το δημοσίευμα: 
 «Αύξηση 956% του έτοιμου φαγητού».
 Σε μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας έχει εξελιχθεί πλέον η παιδική παχυσαρκία 

στη χώρα μας, καθώς τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που διήρκεσε πέντε χρό-
νια έδειξαν ότι, ενώ το 2003 το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων μαθη-
τών της Β΄ και Γ΄ Δημοτικού έφτανε το 33%, σήμερα (έτος 2008) αγγίζει το 40%. 
Η Ελλάδα κατέχει πλέον την πρώτη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παιδική πα-
χυσαρκία, ενώ από το 1984 η κατανάλωση έτοιμου φαγητού στη χώρα μας αυ-
ξήθηκε κατά 956%.

 ………………………………………………………………………………………………
 Τα παιδιά είναι σήμερα θύματα του σύγχρονου τρόπου ζωής, καθώς στερούνται 

όχι μόνο το σπιτικό φαγητό, αλλά και την ατμόσφαιρα του οικογενειακού τραπεζι-
ού, καθώς στην πλειονότητά τους δεν τρώνε ποτέ μαζί με τους γονείς τους. 
(Ελευθεροτυπία, 31-7-2008)

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Εδώ μαζί με άλλα πολλά, γράφει:
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 «Μια συνεχιζόμενη τάση στην διατροφική κατανάλωση είναι η ροπή των κατανα-
λωτών να τρώνε περισσότερο. Οι διατροφικές επιλογές 100% βοηθάνε στην αύ-
ξηση του βάρους, όταν έχουν να κάνουν με το έτοιμο φαγητό.

 Οι διατροφολόγοι συνδέουν άμεσα την αύξηση της παγκόσμιας παχυσαρκίας όχι 
μόνο με την ποιότητα του φαγητού των φασφουντάδικων αλλά και το μέγεθος της 
μερίδας που προσφέρουν. Το μέγεθος της μερίδας πολλών εστιατορίων είναι τόσο 
μεγάλο και ελκυστικό, ώστε να το προτιμούμε. Οι μερίδες στα εστιατόρια είναι 2 
με 4 φορές μεγαλύτερες από τις προτεινόμενες, για προσέλκυση πελατών.

 Τα αναψυκτικά αρχικά κυκλοφορούσαν σε συσκευασία των 240ml, αργότερα σε 
συσκευασίες των 330 ml και σήμερα πλέον διατίθενται σε συσκευασίες μισού λί-
τρου 242 Kcd, υπερδιπλασιάζοντας ουσιαστικά την μερίδα άρα και τις θερμίδες 
και την ζάχαρη σε μια μόνο συσκευασία…». (ΒΗΜΑ-ΥΓΕΙΑ, 20-8-2017).

ΚΙΚΗ: Διαβάζω: 
 «Μας παχαίνει το έτοιμο φαγητό;»
 Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Χαρο-

κοπείου Πανεπιστημίου, βρέθηκε ότι τα άτομα που παραγγέλνουν περισσότερο 
από δυο φορές την εβδομάδα φαγητό απ’ έξω, καταναλώνουν συνολικά 250 θερμί-
δες περισσότερες ημερησίως από εκείνες που καταναλώνουν με σπιτικό φαγητό. 
Οφείλονται οι θερμίδες στο αυξημένο ποσοστό λίπους.(Διαδίκτυο, 11-1-2015)

ΝΙΚΟΛΑΣ: Εδώ γράφει: 
 «Το γρήγορο πρόχειρο φαγητό είναι καταστροφή».
 Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ζούμε στον αιώνα της ταχύτητας. Οι κανόνες υγιει-

νής στις αλυσίδες που προσφέρουν γρήγορο φαγητό είναι πολύ αυστηροί, αλλά τα 
στάνταρ της ποιότητας δεν είναι τα αντίστοιχα υψηλά. Επίσης δεν υπάρχει έκπλη-
ξη, τα πράγματα είναι τυποποιημένα και έτσι χάνεται ένα μεγάλο κομμάτι από τη 
χαρά του φαγητού. Ακόμα όμως και στα ταχυφαγεία υπάρχουν λύσεις. Σε όλα 
υπάρχει, ας πούμε salade bar, μπορούμε να αποφύγουμε τις πατάτες ή να διαλέ-
ξουμε ένα σάντουιτς με τυρί και ντομάτα. Γρήγορα δεν σημαίνει πάντα πρόχειρο. 
Και στο σπίτι μπορούμε να κατασκευάσουμε εύκολα και γρήγορα νόστιμα και υγι-
εινά φαγητά.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ:  Αυτό το δημοσίευμα γράφει:
 Τσιπς και χάμπουργκερς μειώνουν το IQ των παιδιών.
 Τα χάρμπουργκερς, τα τσιπς, τα συσκευασμένα γλυκά και οι έτοιμες τροφές όχι μό-
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νο δεν κάνουν καλό στην υγεία, αλλά περιορίζουν και τη νοητική ικανότητα των 
παιδιών (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 9-2-2011)

ΓΙΩΡΓΟΣ: Αυτό δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις (8-8-2012).
 Έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, που παρουσιάστηκε στο 93ο Συνέδριο 

της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας στη Βοστώνη, καταλήγει:
 Η «ασθένεια» του φαστ φουντ μας κάνει να τρώμε περισσότερο.
 Το πρόχειρο, έτοιμο φαγητό εκτός από το να μας φορτώνει με άχρηστες θερμίδες, 

καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα που ελέγχουν το βάρος με αποτέλεσμα να οδη-
γούμαστε στην παχυσαρκία…

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, όλα όσα διαβάσατε αποδεικνύουν ότι η μεγάλη αύξηση 
κατανάλωσης έτοιμου φαγητού έχει αυξήσει την παιδική παχυσαρκία και έχει 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα υγείας σε μικρές ηλικίες, όπως αυξημένη χο-
ληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση κ.α.

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Το χειρότερο είναι ότι, οι θερμίδες που περιέχονται στα έτοι-
μα φαγητά προέρχονται κυρίως από τα λίπη ή τα έλαια, που επαναχρησιμοποι-
ούνται στο τηγάνισμα, στις φριτέζες, πολλές φορές, λόγω εξοικονόμησης χρό-
νου και χρημάτων. Το αποτέλεσμα είναι να αποκτούν βλαβερές τοξίνες. Οι βλα-
βερές αυτές τοξίνες, τα συντηρητικά και τα ενισχυτικά γεύσης ευθύνονται για 
την αύξηση πολλών μορφών καρκίνου και αλλεργιών.

ΚΙΚΗ:  Από όσα κατάλαβα, η μόνη λύση είναι να μαγειρεύουμε μόνοι μας το φαγη-
τό μας.

ΣΟΦΙΑ: Ναι, Κική, πρόσεξε αυτό δημοσίευμα που γράφει:
 «Μάθε, παιδί μου, να μαγειρεύεις».
 Επειδή μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε χωρίς να αποκτήσει σχέση με τη μαγειρική, 

οι γονείς από το φόβο της επιδημίας της παχυσαρκίας, προσπαθούν να διδάξουν 
τα παιδιά τους πώς θα αντισταθούν στο σνακ φουντ. 

 Βρετανία: εργαστήρια διδάσκουν σε εφήβους τα οφέλη της υγιεινής κουζίνας. (Τα 
ΝΕΑ, 8-9-2009) 

ΠΕΤΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτό το δημοσίευμα;
Η σπιτική κουζίνα είναι ένα πολύτιμο οικογενειακό κεφάλαιο, που κληροδοτείται 
στις νεώτερες γενιές μέσω μια μακρόχρονης και ιδιότυπης «εκπαιδευτικής» διαδι-
κασίας, η οποία διεξάγεται πάντοτε μέσα στο σπίτι: Βλέπουμε, τρώμε και μαθαί-
νουμε, έστω και με το ζόρι!

ΠΑΠΠΟΥΣ: Πέτρο, αυτό σημαίνει ότι το να μαγειρεύεις στο σπίτι σου και να τρως 
σωστά το μαθαίνεις από τους γονείς σου ή από κάποιον ενήλικα, που ζει στο 
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σπίτι που μεγαλώνεις. Η σπιτική κουζίνα είναι κληρονομιά οικογενειακή και κα-
νένας άλλος δεν μπορεί να σου την δώσει. Εκπαιδεύεσαι, πρακτικά σιγά-σιγά, 
χωρίς να το καταλάβεις, με το να βλέπεις το μαγείρεμα, με το να τρως νόστιμα ή 
άνοστα φαγητά και εμπλέκεσαι σε μια πολύτιμη διαδικασία μάθησης, που κανέ-
να σχολείο δεν μπορεί να σου διδάξει.

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, η μητέρα μου, από πολύ μικρή ηλικία, μας έπαιρνε τα κορί-
τσια στην κουζίνα για να μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε, ώστε όταν μεγαλώσουμε 
να γίνουμε καλές μανάδες και νοικοκυρές. Νομίζω ότι σήμερα, που η γυναίκα εί-
ναι εργαζόμενη εκτός του σπιτιού, τα πράγματα έχουν αλλάξει και είναι ανάγκη 
να μάθουν να μαγειρεύουν όχι μόνο τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια. Γι’ αυτό θέ-
λω, όλοι μαζί αγόρια και κορίτσια, να έρχεστε στην κουζίνα να μαγειρεύουμε.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, θέλω κι εγώ να μάθετε να μαγειρεύετε. Στεναχωριέμαι 
πολύ όταν βλέπω τα σημερινά παιδιά, που είναι τόσο έξυπνα, έχουν τόσες γνώ-
σεις, χειρίζονται με άνεση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα κινητά τηλέ-
φωνα, να μη μπορούν να βράσουν ένα αυγό ή να καθαρίσουν ένα μήλο, για να 
φάνε. Δυστυχώς, φταίνε οι γονείς, γιατί έμαθαν τα σημερινά παιδιά να τα θέλουν 
όλα έτοιμα. Έτσι τα συνηθίζουν και στο έτοιμο φαγητό.

ΠΕΤΡΟΣ:  Εμένα η μάνα μου, πολλές φορές, με φωνάζει στην κουζίνα και την βο-
ηθάω στο μαγείρεμα.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Καλά κάνει, Πέτρο, γιατί είναι υποχρέωση των γονιών και γενικά των 
μεγάλων προς τα παιδιά να διαθέτουν χρόνο ώστε να τα μαθαίνουν να μαγειρεύ-
ουν, να διατρέφονται υγιεινά, να επιλέγουν ό,τι τρώνε και να χαίρονται την ώρα 
του φαγητού. Είναι καλό, οι γονείς ή οι κηδεμόνες, από πολύ μικρή ηλικία, να 
παίρνουν μαζί τους τα παιδιά και στις αγορές, για να τα μαθαίνουν τι είναι ποιο-
τικό και τι όχι. 

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, αν ο γονιός δείξει στο παιδί τα χαρακτηριστικά που πρέπει 
να έχει π.χ. το φρέσκο ψάρι και πώς θα το ξεχωρίζει από το μπαγιάτικο, το παιδί 
αποκτά σημαντική γνώση, που θα το προστατεύει σε όλη του την ζωή. Το ίδιο με 
τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το φρέσκο κρέας, το φρέσκο σέλινο, τα 
φρέσκα φρούτα κ.λπ.

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Είναι σημαντικό, ο γονιός να ενημερώνεται ο ίδιος και να μι-
λάει, συνεχώς, στα παιδιά του για τα λιπαρά και τις χημικές προσθετικές ουσίες 
που προσθέτουν στα τρόφιμα και στα έτοιμα φαγητά. Ο γονιός, πριν αγοράσει 
τυποποιημένα τρόφιμα και έτοιμα φαγητά, πρέπει να διαβάζει προσεχτικά, ο ίδι-
ος μαζί με το παιδί του, όλα τα συστατικά που αναγράφονται στις ετικέτες συ-
σκευασίας ή στον κατάλογο του ταχυφαγείου, αντίστοιχα. Το παιδί μιμείται τους 
γονείς και έτσι θα μάθει να ελέγχει ό,τι αγοράζει. 
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Θείε, τα έτοιμα σε πακέτο φαγητά αναγράφουν τα συστατικά και τις 
θερμίδες που περιέχουν;

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Πολλές αλυσίδες καταστημάτων έτοιμων φαγητών αναγρά-
φουν στον κατάλογο δίπλα στην τιμή και τις θερμίδες κάθε μερίδας φαγητού, 
ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι τρώει. Αυτό έχει ξεκινήσει με Νόμο από την 
Αμερική και εξαπλώνεται σιγά-σιγά σε πολλά ταχυφαγεία και εστιατόρια.

ΚΙΚΗ: Καλό θα ήταν ο Νόμος να υποχρεώνει τα ταχυφαγεία και τα σουβλατζίδικα, 
εκτός από τις θερμίδες, να αναγράφουν στον κατάλογο και τον τόπο προέλευσης 
των προϊόντων, που χρησιμοποιούν.

  Τώρα θέλω να ασχοληθείτε για λίγο με τα δικά μου μαγειρέματα με λέξεις και 
να μου δώσετε την σειρά μου. Τι λέτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Εντάξει, Κική, άρχισε.

3η
 
Η Κική

ΚΙΚΗ: Ξεκινώ με τις λέξεις «μαγειρεύω» και «φαγητό».

 ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο.

 
 Το μαγειρείο, το λέμε και μαγειριό, και είναι ο ειδικός χώρος σε εστιατόρια ή 

ιδρύματα, όπου γίνεται το μαγείρεμα, δηλαδή η παρασκευή των φαγητών.
 ☛●Ελάτε να συζητήσουμε για τα παρακάτω είδη μαγειρείων:
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μαγειρείο
μαγέρικο 

νοσοκομείου 
εστιατορίου
γηροκομείου
στρατοπέδου
της γειτονιάς
του λιμανιού
του πλοίου
οινομαγειρείον

 ☛●●Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του 
ρήματος «μαγειρεύω» και να συζητήσετε την σημασία τους:

 Σήμερα θα φάμε πρόχειρα γιατί δε ………………. . 
 Πάντα …………… με λάδι ελιάς.
 Της αρέσει να ……………….., όχι όμως να πλένει τα πιάτα. 
 Η υπόθεση ………….. καλά από πριν. 
 Αισθάνομαι ότι κάτι κακό μού …………….. και ανησυχώ. 
 Νομίζω πως κάτι …………. πίσω από την πλάτη μου.
 …………….. τα εκλογικά αποτελέσματα πριν να τα ανακοινώσουν.
 Μάθετε ότι, η λέξη «μαγεριά» σημαίνει την ποσότητα τροφίμων, που είναι 

αρκετή για την παρασκευή ενός γεύματος.

 ☛●Να συμπληρώσετε κι άλλες τροφές που μετράμε με : 

μαγεριά → μακαρόνια,……………...…………......... ...……….

τηγανιά → πατάτες, ψάρια, κεφτέδες,.......................................

χούφτα → αλάτι,……………...…………......... ...………........

κουταλιά → γλυκό,……………………….....…………..............

κουτάλα → λάδι ,……………………….....…………..............

πιρουνιά → χόρτα,……………………….…………..................

μερίδα → κοτόπουλο,…………….………….....……………

γουλιά → νερό,…………....………….....……………...........

μεζές → κρέας,………….....………….....……………........
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σταγόνα → λεμόνι,………….………….……………...............

χεριά → λουλούδια,…………..………….…………….......

αγκαλιά → χόρτα,…………..………….……………..............

δεμάτι → ξύλα,………….………………………...................

τελάρο → πιπεριές,………….……………………….............

τενεκές → βούτυρο,…………..………….……………...........

πρέζα → ζάχαρη,………….………….…………….............

ματσάκι → μαϊντανό,………….………….……………............

ποτήρι → κρασί,…………………….……………..................

φλιτζάνι → αλεύρι,…………………….…………….................

φέτα → ψωμί,…………………….……………...................

μπουκάλι → ούζο,………..………….……………....................

σακούλα → μήλα,………..…………..……………...................

ταψί → μπακλαβάς,………..…………..……………..........

βαρέλι → τυρί,………..………….…………….......................

● ☛●●Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που φανερώνουν 
την ποσότητα που μπορεί να χωρέσει καθένα από τα παρακάτω:

 (τηγανιά, κουταλιά, πιρουνιά, γουλιά, χεριά, χούφτα, μπουκιά, αγκαλιά).
 Έφαγα μια ……………. πατάτες.
 Δοκίμασε μια ……….. χόρτα.
 Μια ……….σούπα έφαγε και κάηκε.
 Ο γαμπρός έφερε μια ………… λουλούδια στην νύφη.
 Ήπιε μόνο μια…………. νερό.
 Δεν έβαλε ………….. στο στόμα από την στεναχώρια του.
 Της έδωσε μια ……………. σπασμένα αμύγδαλα.
 Ρίξε μια ………….. χόρτα στα κουνέλια.
 Η λέξη «φαγητό» παράγεται από τον Αόριστο του ρήματος «τρώω», αρχικοί 

χρόνοι: (τρώω, έτρωγα, έφαγα, θα φάω, θα τρώω, έχω φάει, είχα φάει, θα 
έχω φάει).
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 ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο:

 
 ☛●●Να συμπληρώσετε κι άλλα επίθετα που προσδιορίζουν το ουσιαστικό 

«φαγητό»:

φαγητό{ ψητό πρόχειρο ......................
κρύο τυποποιημένο ......................
μαγειρευτό πικάντικο ......................
τηγανητό ………….. ......................

 ☛●Να συμπληρώσετε κι άλλα τρόφιμα που τρώγονται βραστά:

βραστό{ αυγό, ………………………...
κρέας, ……………………….
πατάτες, …………………......
λαχανικά, ……………………
κουκιά, ………………………

 ☛●Να φτιάξετε δικές σας προτάσεις με τα παρακάτω φραστικά ονόματα:

είναι (φαγητό) τής ώρας είναι (προϊόν) εισαγωγής
» τής σειράς » πρώτης διαλογής
» τής πλάκας » τής εποχής
» τής μόδας  » του κουτιού

 ☛●●Να γράψετε για κάθε φράση την σημασία της που βρίσκεται στην πα-
ρένθεση:
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 (μασώ και καταπίνω, γευματίζω-δειπνώ, σπαταλώ, βασανίζω, σκοτώνω, νι-
κώ, δε νηστεύω, μαλώνω)

    

Δε μπορώ τώρα, τρώω το φαγητό μου.  → …………………………..
Αυτός ο καημός θα τον φάει.  → …………………………..
Έφαγε όλη του την περιουσία..  → …………………………..
Τον έφαγε ύπουλα ο εχθρός.  → …………………………..
Αυτές οι δυο τρώγονται συνεχώς.  → …………………………..
Τρώει ακόμη και τη Μ. Παρασκευή.  → …………………………..
Τον έφαγε στο τρέξιμο.  → …………………………..
Είναι ώρα να φάμε  → …………………………..

ΠΕΤΡΟΣ: Μπράβο, Κική, είναι πολύ πλούσιες οι ασκήσεις σου, αλλά παραλίγο: 
«Να μας ψήσεις το ψάρι στα χείλη», μέχρι να τελειώσουν. Γιώργο, σε παρακαλώ 
πάρε την σειρά σου. Εσείς τι λέτε παιδιά;

ΠΑΙΔΙΑ: Συμφωνούμε!!!! Άρχισε Γιώργο.

4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

ΓΙΩΡΓΟΣ: Προτείνω να συζητήσουμε ένα άλλο είδος μαγειρικής, μοντέρνας, που 
την ονομάζουν μοριακή γαστρονομία και φιλοδοξεί να φέρει την επιστήμη στην 
κουζίνα.

 Έχω διαβάσει ότι, με την μοριακή γαστρονομία σταγόνες χυμού μετατρέπονται 
σε διάφανα φύλλα γαρνιτούρας, λαχανικά τηγανίζονται στο νερό, το κρέας γίνε-
ται τρυφερό σαν ψάρι και πολλά από αυτά που ξέρουμε για το μαγείρεμα μπορεί 
σύντομα να ανατραπούν. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Τι σημαίνει μοριακή γαστρονομία; Πρώτη φορά ακούω αυτές τις λέ-
ξεις. 

ΗΛΙΑΣ:  Πέτρο, μοριακή γαστρονομία σημαίνει να μπει η Φυσική και η Χη-
μεία στην μαγειρική.

ΠΕΤΡΟΣ:  Δηλαδή, θα κάνουμε πειράματα όταν μαγειρεύουμε;
ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Όχι, Πέτρο, αλλά να γνωρίζεις ότι η μαγειρική είναι χημεία, 

αν αναλογιστούμε πως όλες οι μέθοδοι μαγειρικής προκαλούν χημικές και μο-
ριακές αλλαγές στην τροφή, επηρεάζοντας την γεύση, την μυρωδιά, την εμ-
φάνιση, καθώς και τα θρεπτικά συστατικά της. Το πρόβλημα είναι πόσο νοιά-
ζεται η μοριακή γαστρονομία για την υγιεινή διατροφή μας.
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Βρήκα και διάβασα στο διαδίκτυο ότι η μοριακή γαστρονομία θεσπί-
στηκε ως Πανεπιστημιακό μάθημα στο Χάρβαντ από το 1992. Διδάσκονται 
στους φοιτητές βασικές αρχές της Φυσικής και της Χημείας, μέσα από συνταγές 
της λεγόμενης «μοριακής γαστρονομίας». Το κίνημα αυτό προσαρμόζει τις συ-
νταγές με βάση την επιστημονική γνώση, προτείνει νέους συνδυασμούς τρο-
φών και συνταγές, αλλά και τρόπους σερβιρίσματος και παρουσίασης των 
φαγητών και ανακαλύπτει καινούριες μεθόδους παρασκευής φαγητών και 
ποτών.

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Είμαι επιφυλακτικός για τις μεθόδους της μοριακής γαστρονο-
μίας όχι γιατί είμαι αντίθετος με την εξέλιξη της επιστήμης και την αξιοποίησή 
της στην μαγειρική, αλλά από όσα γνωρίζω στόχος της είναι η μέγιστη απολαυ-
στική εμπειρία. Τα τρία χαρακτηριστικά της μοριακής γαστρονομίας είναι: 
●● η τελειότητα
●● η ειλικρίνεια
●● και η ανοχή στο καινούριο.

 Θα προτιμούσα, οι νέες μέθοδοι μαγειρέματος να έχουν ως πρώτο χαρακτηρι-
στικό αντί της τέλειας γευστικής απόλαυσης το πόσο υγιεινό είναι αυτό που 
μαγειρεύουμε. Φοβάμαι πως η τελειότητα στην γευστική απόλαυση οδηγεί στην 
αύξηση των χημικών ενισχυτικών γεύσης στα τρόφιμα και θέτει σε δεύτερη θέ-
ση τις επιπτώσεις τους στην υγεία μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Θείε, δεν έχει τύχει να φάω σε εστιατόριο τέτοια φαγητά αλλά, 
πολλές φορές, όταν έχουμε παρέα στο σπίτι, παραγγέλνουμε πίτσες, σουβλάκια 
ή άλλα φαγητά από ταχυφαγεία. Πόσο μας βλάπτουν;

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Παναγιώτη, το κρέας που χρησιμοποιείται για σουβλάκια, 
στα σουβλατζίδικα, είναι κυρίως χοιρινό, που περιέχει πολλά λιπαρά. Επίσης 
στις πίτσες χρησιμοποιούνται κορεσμένα λίπη και τυριά με πολλά λιπαρά. Είναι 
μεγάλος κίνδυνος για την υγεία των παιδιών τα αυξημένα λιπαρά.

ΗΛΙΑΣ:  Για εμάς τους νέους, θείε, το γρήγορο φαγητό στα φαστ-φουντς είναι τρό-
πος ζωής και διασκέδασης, εκτός σπιτιού. Εκεί συναντάμε και τους φίλους μας 
και πολλές φορές συνοδεύουμε το φαγητό με λίγο αλκοόλ ή αναψυκτικά, τύπου 
«κόλα», που στο σπίτι μάς τα απαγορεύουν.

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ :  Είναι πραγματικότητα αυτό που επεσήμανες, Ηλία, αλλά δεν 
σας έχει εξηγήσει κάποιος ειδικός γιατί δεν πρέπει να πίνετε αλκοόλ και αναψυ-
κτικά τύπου «κόλα». Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αναψυκτικά περιέχουν επεξεργα-
σμένη ζάχαρη και ευνοούν τον ζαχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία. Ένα κου-
τάκι αναψυκτικό περιέχει 7-8 κουταλιές ζάχαρης και αν είναι τύπου «κόλα» 
περιέχει καφεΐνη, η οποία είναι μια ουσία που διεγείρει το νευρικό σύστημα.
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ΠΑΠΠΟΥΣ: Το αλκοόλ, δεν επιτρέπεται στα παιδιά έως την ηλικία των 18 
ετών, γιατί η κατανάλωσή του εμποδίζει την ανάπτυξη και δημιουργεί προ-
βλήματα στο συκώτι. Το αλκοόλ έχει πολλές θερμίδες και καθόλου ή λίγα θρε-
πτικά συστατικά και βιταμίνες. Μόνο οι ενήλικες πρέπει να πίνουν μικρές ποσό-
τητες αλκοόλ, γιατί σε μεγάλες ποσότητες δρα σαν δηλητήριο. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δηλαδή, θείε, να μην πηγαίνουμε καθόλου στα φαστ-φουντς;
ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Δεν είπα αυτό, Παναγιώτη, γιατί το πρόχειρο γεύμα δεν είναι 

τόσο κακό σε ώρα ανάγκης, αν ακολουθείτε γενικά μια ισορροπημένη διατροφή. 
Αρκεί αυτό να μην γίνει καθημερινός τρόπος διατροφής. Για να καταλάβετε ότι 
τα πρόχειρα γεύματα μπορούν να ενταχθούν σε ένα ισορροπημένο υγιεινό διαι-
τολόγιο, σάς λέω ότι πρέπει. Αν, σε ένα γεύμα σας, καταναλώσετε τρόφιμα 
πλούσια σε λιπαρά, στο επόμενο γεύμα της ημέρας να επιλέγετε τρόφιμα χα-
μηλά σε λιπαρά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Κατάλαβα, θείε, μόνος μου πρέπει να φροντίζω το διαιτολόγιό 
μου και να ελέγχω κάθε τι που τρώω. Νομίζω, όμως, ότι ήλθε η ώρα να πάρω 
την σειρά μου; Τι λέτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, Παναγιώτη, ξεκίνα!!!

5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σήμερα θα πάρω μια συνέντευξη από την γιαγιά και τον παππού, 
σχετικά με τις διαιτητικές τους συνήθειες, όταν ήταν μικροί. Ανοίγω το μαγνητό-
φωνο και καταγράφω. Έχω ετοιμάσει δυο ερωτήσεις για τον καθένα. Ακούστε 
τες με προσοχή:

➜●Πρώτη ερώτηση:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Γιαγιά, ποια ήταν τα αγαπημένα σου φαγητά όταν ήσουν μικρή; 
ΓΙΑΓΙΑ: Εμείς, παιδιά μου, όταν ήμουν μικρή, δεν είχαμε πολλές επιλογές στο φα-

γητό, γιατί υπήρχε φτώχια και δεν είχαμε χρήματα να αγοράσουμε πολλά τρόφι-
μα. Τρώγαμε ότι μαγείρευε η μητέρα μας και όσα λαχανικά και φρούτα μαζεύα-
με από το περιβόλι μας, την κάθε εποχή. Η μητέρα μου, για να μας ευχαριστεί, 
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μαγείρευε διάφορους συνδυασμούς φαγητών. Έκανε: ρεβίθια με σπανάκι, πατά-
τες με χυλοπίτες ή κοκκινιστές με σέλινο, κρέας με τραχανά, χοιρινό με σέλινο, 
σπανακόριζο, φάβα, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες κ.ά. Μαζευόμαστε 
όλοι γύρω από το τραπέζι και τρώγαμε μαζί και μας φαινόταν πιο νόστιμο το φα-
γητό. Αγαπημένο μου φαγητό ήταν και είναι οι κολοκυθοκεφτέδες.

➜●Δεύτερη ερώτηση:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Γιαγιά, ποια είναι η γνώμη σου για την ποιότητα των τροφίμων σή-

μερα, σε σχέση με το παρελθόν; 
ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, όταν ήμουν μικρή, δεν κινδυνεύαμε από τα συντηρητικά και 

τα ενισχυτικά γεύσης, γιατί τα μαγαζιά δεν πουλάγανε ούτε τυποποιημένα τρό-
φιμα ούτε έτοιμα φαγητά. Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, καλυτέρεψε 
ο τρόπος που ζούμε, έχουμε ψυγεία, έχουμε κουζίνες ηλεκτρικές, φούρνους γρή-
γορους, είναι πιο εύκολο το μαγείρεμα, έχουμε ανέσεις κ.ά., αλλά νομίζω πως 
κάτι δεν πάει καλά.

  Μάλλον ο άνθρωπος, έχει μπερδευτεί με τα πολλά τρόφιμα, την διαφήμιση και 
την ταχύτητα του τρόπου ζωής, γι’ αυτό δεν προλαβαίνει ούτε να μαγειρέψει ού-
τε να χαρεί την ζωή του. 

  Αν συνεχίσουν οι νέες γενιές να μεγαλώνουν τρώγοντας έτοιμα φαγητά, που 
έχουν πολλά λιπαρά και χημικά ενισχυτικά, όχι μόνο οι αρρώστιες θα αυξηθούν, 
αλλά θα χάσουμε και τις τεχνικές και τις μυρωδιές των φαγητών μας. Σε λίγα 
χρόνια, αν δεν μαγειρεύουμε σπιτικά φαγητά, θα χαθούν όλες οι ωραίες γεύσεις 
των παραδοσιακών φαγητών που έχουμε. 

  Αν θέλετε να διατρέφεστε υγιεινά, να μάθετε να μαγειρεύετε όλα τα φαγητά, να 
φτιάχνετε ψωμί, γιαούρτι, χορτόπιτες, δικές σας σάλτσες, τουρσιά κ.ά. Να αφιε-
ρώνετε χρόνο στο μαγείρεμα και να χαίρεστε το φαγητό σας, τρώγοντας όλη η 
οικογένεια μαζί γύρω από το τραπέζι. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Ευχαριστώ πολύ γιαγιά. Κάνω τις ίδιες ερωτήσεις στον παππού.

➜●Πρώτη ερώτηση:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Παππού, ποια ήταν τα αγαπημένα σου φαγητά όταν ήσουν μικρός;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, θα σας απαντήσω τα ίδια, που σας είπε η γιαγιά σας. 

Όταν ήμουν μικρός, τρώγαμε τα πάντα, όταν είχαμε. Κάθε εποχή είχε για εμάς 
την ομορφιά της και τις νοστιμιές της. Θυμάμαι την γιαγιά μου που μαγείρευε 
πριν το Πάσχα τα πράσινα, φρέσκα κουκιά, από τον κήπο μας και μοσχομύριζε η 
γειτονιά. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι οι πατάτες γιαχνί με σέλινο που μαγεί-
ρευε, πολύ συχνά, η μακαρίτισσα η μάνα μου.
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➜●Δεύτερη ερώτηση:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Παππού, ποια είναι η γνώμη σου για την ποιότητα των τροφίμων 

σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν; 
ΠΑΠΠΟΥΣ: Σήμερα, ο άνθρωπος έχει πολλά αλλά δεν ευχαριστιέται. Υπάρχουν 

πολλά τρόφιμα αλλά αμφιβάλεις για την ποιότητά τους. Φοβάσαι να τα φας, για-
τί δε γνωρίζεις αν αυτά σε τρώνε, αντί να σε ωφελούν.

 Τα λαχανικά και τα φρούτα, επειδή οι γεωργοί χρησιμοποιούν χημικά λιπά-
σματα και ορμόνες, έχουν αλλάξει και ενώ είναι όμορφα και μεγάλα, δεν έχουν 
την γεύση που είχαν παλιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κρεατικά, επειδή τρέφο-
νται τα ζώα σε σταύλους και τα κοτόπουλα σε κλειστά κοτέτσια, δεν είναι νόστι-
μο το κρέας τους. Έχω ακούσει, ότι οι κτηνοτρόφοι βιάζονται να μεγαλώσουν 
γρήγορα τα ζώα τους, για να τα πουλήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη τους, γι’ 
αυτό τα ταΐζουν ενισχυμένες τροφές, φυράματα, μεταλλαγμένο καλαμπόκι 
και τους ρίχνουν και αντιβιοτικά. Πώς να μην αμφιβάλλουμε σήμερα για την 
τροφή μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν.

 Προχθές αγόρασα ένα ρόδι, εδώ από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας, και 
ενώ ήταν κόκκινο, μεγάλο και γυαλιστερό, μόλις το δοκίμασα ήταν άνοστο και 
ξινό. Τα ρόδια, που έκανε, παλιά, η ροδιά μας ήταν κακομούτσουνα και μικρά, 
αλλά μοσχοβολούσαν και ευχαριστιόσουν να τα τρως. Μάλλον θα προέρχεται 
από μεταλλαγμένους σπόρους.

 Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι εκτός από τα συντηρητικά και ενισχυτικά γεύ-
σης που προσθέτουν οι βιομηχανίες στα τυποποιημένα τρόφιμα χρησιμοποιούν 
και τροποποιημένες πρώτες ύλες, χωρίς να το γνωρίζουμε. 

 Οι βιομηχανίες τροφίμων, η παγκοσμιοποίηση και η γενετική μηχανική με τα 
μεταλλαγμένα, αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας, εκτός από τις ασθένειες που θα 
αυξήσουν, θα εξαφανίσουν σιγά-σιγά τις νόστιμες ποικιλίες των παραδοσιακών 
μας προϊόντων. Θα χάσουμε τις γεύσεις, τα χρώματα και τις μυρωδιές των τρο-
φίμων του τόπου μας. Θα χάσουμε την ομορφιά της ταυτότητάς μας. 

 Για να μην τα χάσουμε όλα αυτά, οι γονείς πρέπει να μαθαίνουν στα παιδιά τους 
να μαγειρεύουν με τις παραδοσιακές σπιτικές συνταγές και να χρησιμοποι-
ούν τα προϊόντα εποχής και του τόπου τους.

 Είναι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε την υγεία μας, το περιβάλλον, αλ-
λά και την μαγειρική μας. Η μαγειρική μας είναι ένα τμήμα του λαϊκού πολιτι-
σμού της πατρίδας μας και έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Ευχαριστώ πολύ, παππού!
Μόλις τελείωσε ο Παναγιώτης πήρε την σειρά του ο Πέτρος, με φανερή την ανησυχία 
στο πρόσωπό του.
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6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ: Θείε, ανησυχώ επειδή αρκετές φορές παρασύρομαι από τα εξαδέλφια 
μου και τους φίλους μας και τρώμε στα φαστ φουντς. Αν αρνηθώ να πάω μαζί 
τους, θα με κοροϊδεύουν. Είναι δύσκολη η θέση μου, όταν βγαίνουμε. Τι να κά-
νω;

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Μην στεναχωριέσαι, Πέτρο, για όλα υπάρχει λύση. Αν βρί-
σκεσαι με μια παρέα έξω από ένα φαστ φουντ ή ένα σουβλατζίδικο και σου προ-
τείνουν να καθίσετε για φαγητό, πριν μπείτε στο κατάστημα, συζητήστε πρώτα 
ποια φαγητά θα επιλέξετε τα οποία θα είναι περισσότερο υγιεινά. π.χ. Αντί για 
γύρο με πίτα, μπορείτε να επιλέξετε σουβλάκι από κοτόπουλο, σαλάτα εποχής, 
σάντουιτς με τυρί και ντομάτα, ψητή πατάτα στο φούρνο, σάντουιτς με γαλο-
πούλα, μαρούλι ή λάχανο και φυσικούς χυμούς. 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, όταν βρίσκεστε σε ένα φαστ φουντ ή ένα σουβλατζίδικο, 
όπως είπαμε και προηγουμένως, να αποφεύγετε τις τηγανητές πατάτες και το 
τυποποιημένο ψωμί, τύπου χάμπουργκερ, που περιέχει συντηρητικά. Να 
προτιμάτε ψωμί ολικής άλεσης και αντί για αναψυκτικά να προτιμάτε τους φρέ-
σκους χυμούς φρούτων. 

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Πέτρο, ενημέρωσε τους φίλους σου, ότι για να έχουν υγεία 
πρέπει να διατρέφονται υγιεινά. Και πάλι, αν για κάποιο λόγο στο πρόχειρο γεύ-
μα, που παραγγείλατε στο φαστ φουντ, πήρατε πολλές θερμίδες, στο επόμενο 
γεύμα, που θα έχετε στο σπίτι σας, να προτιμήσετε φρούτο, μια σαλάτα, ένα για-
ούρτι, δημητριακά με γιαούρτι ή γάλα και ανάλατους ξηρούς καρπούς. Να απο-
φεύγετε τα γαριδάκια, τα πατατάκια, τα γλυκά, τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά.

ΝΤΙΝΑ: Μια άλλη λύση, Πέτρο, είναι να καλείτε τους φίλους σας στο σπίτι και να 
φτιάχνετε μόνοι σας πρόχειρα φαγητά, να τρώτε. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Αν θέλετε να μάθετε πόσο εύκολα ετοιμάζονται τα πρόχειρα φαγητά 
στο σπίτι ακολουθήστε μας στην κουζίνα, σας έχουμε μια έκπληξη με την για-
γιά!

Τα παιδιά ακολούθησαν την Μαριάννα και την γιαγιά στην κουζίνα, όπου άρχισαν τα 
μαγειρέματα.

7η
 
Η Μαριάννα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Γιαγιά, σήμερα, μας είπες ότι θα φάμε πρόχειρα –γρήγορα– φαγητά, 
γι’ αυτό ήρθαμε όλα τα παιδιά να σε βοηθήσουμε. 
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ΓΙΑΓΙΑ:  Εντάξει, παιδιά μου, ελάτε να αρχίσουμε.
Τα κορίτσια τριγύρισαν την γιαγιά κι έπλυναν τα λαχανικά, που είχαν κόψει από τον 
κήπο ο παππούς, με τον Πέτρο.
Τα αγόρια έπλυναν τα χέρια τους και άρχισαν να κόβουν τις σαλάτες. Έκοψαν ντομά-
τες, αγγουράκια, πιπεριές, φρέσκα κρεμμυδάκια και τα έβαλαν στις σαλατιέρες. Πρό-
σθεσαν κάπαρι, θρούμπες ελιές, λάδι, ρίγανη και λίγο αλάτι. 
Η Μαρίνα με την Κική ανέλαβαν να βράσουν φρέσκες πατάτες με την φλούδα, που τις 
είχαν πλύνει με άφθονο νερό. Μόλις έβρασαν, τις ξεφλούδισαν, τις έβαλαν σε μια με-
γάλη πιατέλα, τις αλάτισαν λίγο, έριξαν ελαιόλαδο, μπόλικο λεμόνι, ρίγανη, σκόρδο 
και μαϊντανό ψιλοκομμένα. Τα ανακάτεψαν όλα και η πατατοσαλάτα ήταν έτοιμη.
Ο Ηλίας με τον Γιώργο ανέλαβαν να φτιάξουν 10 αυγά «ποσέ». Με τις οδηγίες της  
γιαγιάς έβαλαν σε μια κατσαρόλα νερό με λίγο αλάτι να βράσει. Μόλις το νερό πήρε 
βράση και άρχισε να κοχλάζει έσπασαν ένα-ένα τα αυγά και τα έριξαν μέσα στην κα-
τσαρόλα. Τα άφησαν να βράσουν λίγη ώρα. Αφού έβρασαν και άσπρισαν, τα έβγαλαν 
με την τρυπητή κουτάλα σε μια πιατέλα, έριξαν ελαιόλαδο, λεμόνι και ελάχιστο πιπέ-
ρι. Μοσχομύριζαν.
Η Φραγκίσκη με την Ελένη έπλυναν και καθάρισαν περίπου 2 κιλά κολοκυθάκια και 
τα έβρασαν σε λίγο νερό. Μόλις έβρασαν, τα έβγαλαν, τα έλιωσαν και τα άφησαν να 
στραγγίσουν. Η Σοφία με τον Πέτρο έπλυναν και έκοψαν τον δυόσμο, τον μαϊντανό 
και τις ντομάτες και τα έδωσαν, μαζί με το τριμμένο τυρί και την φρυγανιά, στην 
Φραγκίσκη. Εκείνη τα πρόσθεσε στα κολοκύθια και έπλασε τους κολοκυθοκεφτέδες. 
Η Μαρίνα είχε αναλάβει το τηγάνισμα. Η Κική, που δεν είδε πώς έφτιαχναν τους κο-
λοκυθοκεφτέδες, διαμαρτυρήθηκε, γι’ αυτό της είπαν να τους αλευρώσει και να βοη-
θήσει στο τηγάνισμα. Σε λίγο ήταν έτοιμοι και οι κολοκυθοκεφτέδες.
Η Μαριάννα και ο Νικόλας, με τις οδηγίες της γιαγιάς, άπλωσαν σε μια πιατέλα φέτες 
ψωμί ολικής άλεσης και παξιμάδια «ντάκους κρητικούς», που τους έβρεξαν με λίγο 
νερό. Μετά έριξαν επάνω λίγο λάδι, έβαλαν τυρί φέτα, ψιλοκομμένη ντομάτα και λίγη 
ρίγανη. 
Μέσα σε μισή ώρα όλα ήταν έτοιμα, τα σέρβιραν στο τραπέζι και κάθισαν τριγύρω.
Καλή όρεξη, ευχήθηκε ο παππούς, κάνοντας τον σταυρό του και όλοι άρχισαν να τρώνε.

ΠΕΤΡΟΣ: Υπέροχα είναι όλα! Ποπό! Πόσο μου αρέσουν οι βραστές πατάτες! Δεν 
περίμενα ότι θα είναι τόσο νόστιμες.

Στην κεφαλή του τραπεζιού καθόταν ο θείος ο Σωτήρης που χαιρόταν τις νοστιμιές 
και καμάρωνε τα ανίψια του, γιατί έμαθαν να φτιάχνουν τόσο πολλά φαγητά, τόσο 
γρήγορα. 

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Αν όλα τα παιδιά του κόσμου είχαν τέτοιες ευκαιρίες και βιώ-
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ματα θα είχαν κλείσει τα ταχυφαγεία και πολλά παιδιά θα γλύτωναν από την πα-
χυσαρκία.

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν το τοπικό γιαούρτι, της γιαγιάς, με μέλι και καρύδια.
Όταν τελείωσαν το φαγητό, τα αγόρια άρχισαν την συζήτηση με το θείο τον Σωτήρη 
και τον παππού, ενώ τα κορίτσια, με αρχηγό την Μαριάννα, σηκώθηκαν από το τρα-
πέζι σιγά-σιγά, χωρίς να πούνε τίποτε, και πήγαν στην κουζίνα. Σε λίγα λεπτά της 
ώρας, γύρισαν στην αυλή, κρατώντας στα χέρια τους: γυάλινα βάζα, κουτάλες, κουτά-
λια, τηγάνια, κατσαρόλες, μπρίκια, άδειες χάρτινες σακούλες από συσκευασίες τροφί-
μων, ζελατίνες κ.ά. 
Μόλις τις είδαν οι άλλοι τα έχασαν, αλλά δεν πρόλαβαν να πούνε τίποτε, γιατί άρχι-
σαν όλες να χτυπάνε ρυθμικά τα κατσαρολικά και τις κουτάλες.
Παρουσίασαν μια καταπληκτική αυτοσχέδια μουσική συναυλία, που την συνόδευαν 
τραγουδώντας δυνατά το τραγούδι:
ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Εμπρός! Αρχίζουμε: ένα, δύο, τρία! 

«Αν όλα τα παιδιά της γης μαθαίναμε να τρώμε υγιεινά,   
όλα τα κρεβάτια στα νοσοκομεία θα ήταν αδειανά.
Αν όλα τα παιδιά της γης απόφαση επαίρναμε στα φαστ φουντάδικα να μην πατάμε, 
οι εκμεταλλευτές του φαγητού στα σκουπίδια τα πακέτα θα πετάνε.
Αν όλα τα παιδιά της γης μαθαίναμε να ελέγχουμε τι τρώμε,  
ούτε από τα χημικά ούτε από τα μεταλλαγμένα θα κινδύνευε η ζωή ολωνόνε.
Αν όλα τα παιδιά της γης στην εκμετάλλευση των βιομηχανιών αντισταθούμε, 
υπάρχει ελπίδα από ό,τι τρώμε να σωθούμε».

ΠΑΙΔΙΑ: Μπράβο, συγχαρητήρια κορίτσια!
ΗΛΙΑΣ: Είναι καταπληκτικοί οι στίχοι του τραγουδιού σας και πολύ εύστοχα τα 

μηνύματα που στέλνετε. Μπράβο σας!
ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Μπράβο, κορίτσια! Αυτή είναι η δύναμη του ανθρώπου, όταν 

θέλει, τα πάντα μπορεί να καταφέρει, μέσα σε λίγο χρόνο και χωρίς έξοδα. 
ΠΑΠΠΟΥΣ: Μπράβο σας, παιδιά μου, δεν σας κρύβω ότι έχω εμπιστοσύνη στον 

άνθρωπο και περισσότερο στα παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά δεν θα αφή-
σουν τις βιομηχανίες τροφίμων και τους εμπόρους να θησαυρίζουν, σε βάρος 
της υγείας τους.

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Κι εγώ πιστεύω, πως όταν όλα τα παιδιά ενημερωθούν σωστά 
θα αντισταθούν, κάθε ένα χωριστά και όλα μαζί, σε αυτά που συμβαίνουν γύρω 
μας, κυρίως, στον χώρο των τροφίμων. Σύντομα, τα παιδιά όλου του κόσμου θα 
περιφρονήσουν τα έτοιμα και τυποποιημένα φαγητά και θα σωθούν.
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Τα παιδιά ευχαριστημένα από τις νοστιμιές, που τα ίδια έφτιαξαν και έφαγαν, καληνύ-
χτησαν και ευχαρίστησαν τον παππού, την γιαγιά και τον θείο τον Σωτήρη. Έφυγαν 
για τα σπίτια τους, παίρνοντας την συνταγή της ημέρας.

❧ Σ Υ Ν ΤΑ Γ H
Κολοκυθοκεφτέδες

❍●●Υλικά
1 κιλό κολοκυθάκια μικρά • 1 φλιτζάνι κεφαλοτύρι τριμμένο • 1 φλιτζάνι φρυγανιά 
τριμμένη • 2 αυγά • 4 κουταλιές της σούπας κρεμμύδι ψιλοκομμένο • 2 κουταλιές της 
σούπας μαϊντανός ψιλοκομμένος • 2 κουταλιές λάδι • λίγο αλεύρι • αλάτι • πιπέρι • 
λάδι για το τηγάνισμα.

❍●●Εκτέλεση
Καθαρίζετε και πλένετε τα κολοκυθάκια. Τα ρίχνετε να βράσουν σε αλατισμένο νε-
ρό. Όταν βράσουν, τα βάζετε σε σουρωτήρι να στραγγίσουν πολύ καλά. Στο μετα-
ξύ, βάζετε σε ένα τηγανάκι δυο κουταλιές λάδι να κάψει και ρίχνετε το ψιλοκομμέ-
νο κρεμμύδι να ξανθίσει (να μην καεί). Ρίχνετε τα κολοκυθάκια σε μια βαθιά σουπι-
έρα και τα λιώνετε. Προσθέτετε το καβουρδισμένο κρεμμύδι, το τυρί, τη φρυγανιά 
και το μαϊντανό, σπάζετε και τα δυο αυγά και προσθέτετε λίγο αλάτι και πιπέρι. Τα 
ζυμώνετε όλα πολύ καλά να γίνουν μια σφιχτή μάζα (αν είναι αραιή, θα προσθέσετε 
λίγη φρυγανιά ή λίγο αλεύρι). Την αφήνετε 10 λεπτά και κατόπιν παίρνοντας λίγη- 
λίγη, πλάθετε κεφτέδες, τους αλευρώνετε και τους τηγανίζετε σε καφτό λάδι να ρο-
δίσουν ελαφρά. Γίνονται νόστιμοι και αφράτοι.
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Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι το θέμα της ένατης συνάντησης είναι η παχυσαρκία.

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΙΝΑ: Η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 
των ανεπτυγμένων χωρών, γιατί ο αριθμός των παχύσαρκων ατόμων έχει τρι-
πλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η εξαπλούμενη επιδημία της εποχής μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία και κυρί-
ως η παιδική παχυσαρκία είναι η μάστιγα της εποχής μας. Δημοσίευμα της 
εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 3-1-2016 έγραφε:

 «Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη αλλά και Διεθνώς στην Παιδική Παχυσαρκία. Η 
τελευταία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟ-
ΣΑ) δείχνει ότι το 44% των αγοριών και το 38% των κοριτσιών σχολικής ηλικίας 
στην Ελλάδα είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα».

 Θέμα:

Διατροφή 
και

           παχυσαρκία
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ΜΑΡΙΝΑ: Πράγματι, η παχυσαρκία έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας και 
συνδέεται με πολλές ασθένειες, όπως:
●● τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
●● τα καρδιαγγειακά
●● την υψηλή πίεση

●● τα εγκεφαλικά
●● ορισμένες μορφές καρκίνου κ.ά.

 Επίσης, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η παιδική παχυσαρκία συνδέεται με επιπλο-
κές τόσο κατά την παιδική ηλικία όσο και κατά την ενήλικη ζωή. Τα παιδιά, που 
είναι σήμερα παχύσαρκα, θα έχουν σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις και στην 
ενήλικη ζωή τους.

ΗΛΙΑΣ:  Επειδή η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται, πλέον, ως παγκόσμια νόσος, τα 
κράτη προσπαθούν με έρευνες και διάφορα προγράμματα πρόληψης να την κα-
ταπολεμήσουν. Έχει θεσπιστεί ακόμη και Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, 
για άλλους η 11η Οκτωβρίου και για άλλους η 24η Οκτωβρίου. Σκοπός αυτών 
των ερευνών και των προγραμμάτων είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να 
προληφθεί η παιδική παχυσαρκία, προτού αυξηθεί περισσότερο.

ΠΕΤΡΟΣ: Πολύ με φοβίζουν αυτά που ακούω! Τι σημαίνει παχυσαρκία και πόσα 
κιλά πρέπει να ζυγίζω για να θεωρηθώ παχύσαρκος;

ΜΑΡΙΝΑ: Σιγά-σιγά, Πέτρο, θα τα πούμε όλα. Η παχυσαρκία συμβαίνει όταν ο 
οργανισμός μας παίρνει περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνουμε 
σε σωματική άσκηση. Αυτή η παραπάνω ενέργεια αποθηκεύεται υπό μορφή λί-
πους στο σώμα μας. Όταν μαζεύεται υπερβολική ποσότητα λίπους, κυρίως 
κάτω από το δέρμα, αλλά και σε διάφορα όργανα του σώματος, τότε η παχυ-
σαρκία θεωρείται παθολογική κατάσταση, δηλαδή νόσος-ασθένεια.

ΗΛΙΑΣ: Το πόσα κιλά θα είσαι, Πέτρο, για να θεωρηθείς παχύσαρκος, εξαρτώνται 
από το ύψος σου, γιατί οι ειδικοί για να υπολογίσουν την παχυσαρκία χρησι-
μοποιούν την σχέση που έχει το ύψος του ατόμου με το βάρος του σώματός 
του, την ονομάζουν Δείκτη Μάζας Σώματος και την παρουσιάζουν με τον τύ-
πο: (ΔΜΣ) ή τον διεθνή τύπο: (ΒΜΙ).

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) βρίσκεται αν διαιρέσουμε το βάρος 
μας δια του τετραγώνου του ύψους μας. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τον εξής τύ-
πο: Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) = Βάρος / Ύψος2 (ύψος x ύψος). Τον 
αριθμό που βρίσκουμε από αυτήν την διαίρεση τον συγκρίνουμε με τους αριθ-
μούς που βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος μας δείχνει τα πρότυπα 
που είναι αποδεκτά σήμερα για το σωματικό βάρος.

 Π.χ. Αν κάποιος έχεις ύψος 1.65 μέτρα και βάρος 53 κιλά, τότε (ΔΜΣ) = 53 / 
(1.65 x 1.65) = 19.47. Ο αριθμός αυτός δείχνει ότι χαρακτηρίζεται «Λιπόβαρης 
-αδύνατος/η», γιατί το 19.47 είναι μικρότερο του 20, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα του (ΔΜΣ).
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ΔΜΣ= Δείκτης Μάζας Σώματος
Μικρότερος του 20 Λιπόβαρης-Αδύνατος
Μεταξύ του 20 και 25 Φυσιολογικός
Μεταξύ του 25.1 και 30 Υπέρβαρος (1ος βαθμός παχυσαρκίας)
Μεταξύ του 30.1 και 40 Παχύσαρκος (2ος βαθμός παχυσαρκίας)
Πάνω από 40 Μεγάλου βαθμού παχυσαρκία (3ος βαθ-

μός παχυσαρκίας)

ΗΛΙΑΣ:  Αν o Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) δίνει αριθμό από το 20 έως το 25 
το βάρος του ατόμου θα είναι κανονικό. Αν ο (ΔΜΣ) δίνει αριθμό από το 25.1 
έως και 30 θα είναι υπέρβαρος (1ος βαθμός παχυσαρκίας), αν ο αριθμός (ΔΜΣ) 
είναι από 30.1 έως και 40 θα είναι παχύσαρκος (2ος βαθμός παχυσαρκίας) και αν 
ο (ΔΜΣ) είναι πάνω από 40 τότε θα έχει μεγάλου βαθμού παχυσαρκία (3ος βαθ-
μός παχυσαρκίας).

ΠΕΤΡΟΣ:  Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου βρείτε ποιος είναι ο δικός μου 
Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ); Θέλω να μάθω αν είμαι υπέρβαρος ή παχύσαρ-
κος.

ΚΙΚΗ:  Πέτρο, προτείνω να συζητήσουμε πρώτα για τα αίτια της παχυσαρκίας και 
την πρόληψή της και μετά να βρούμε τον δικό μας Δείκτη Μάζας Σώματος 
(ΔΜΣ). Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι!
ΠΕΤΡΟΣ:  Τότε πείτε μου, λοιπόν, για ποιους λόγους οι άνθρωποι γίνονται παχύ-

σαρκοι; 
ΜΑΡΙΝΑ: Οι σοβαρότερες αιτίες της παχυσαρκίας, σύμφωνα με τις έρευνες και 

τις μελέτες, είναι τρεις:
●● οι γενετικοί παράγοντες
●● η υπερβολική πρόσληψη φαγητού 
●● η σωματική αδράνεια.

ΠΕΤΡΟΣ: Τι σημαίνει γενετικοί παράγοντες;
ΜΑΡΙΝΑ: Γενετικοί παράγοντες είναι τα γονίδιά μας στο DNA μας, που κληρονο-

μούμε από τους γονείς μας όταν γεννιόμαστε. Αυτόν τον παράγοντα, δυστυχώς, 
δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε.

ΗΛΙΑΣ: Θεωρώ ως την σοβαρότερη αιτία, που ευνοεί την παχυσαρκία, τον δεύ-
τερο παράγοντα, δηλαδή την υπερβολική πρόσληψη θερμίδων, την διατροφή 
που είναι πλούσια σε λίπη, ζάχαρη, αλάτι, αναψυκτικά και οινοπνευματώδη 
ποτά. Αν δεν φας, δεν παχαίνεις.
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ΜΑΡΙΝΑ: Συμφωνώ, Ηλία, ότι άμα παίρνεις πολλές θερμίδες παχαίνεις, αλλά οι 
τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι η αύξηση της παχυσαρκίας, τα τελευταία χρό-
νια, οφείλεται πολύ και στην καθιστική ζωή, στον τρίτο παράγοντα, αυτόν που 
λέμε σωματική αδράνεια. Οι άνθρωποι στην εποχή μας, ενήλικες και παιδιά, 
δεν κινούμαστε, δεν γυμναζόμαστε, δεν περπατάμε ώστε να καταναλώνουμε τις 
θερμίδες που παίρνουμε με τις τροφές.

ΗΛΙΑΣ: Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι, σήμερα δεν περπατάνε, αλλά μετακινού-
νται με λεωφορεία ή αυτοκίνητα. Επί πλέον εργάζονται καθισμένοι σχεδόν όλη 
μέρα μπροστά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Περνούν πολλές ώρες ακίνη-
τοι μπροστά στις οθόνες των τηλεοράσεων, μιλούν με τις ώρες στα κινητά τηλέ-
φωνα κ.ά. Αυτός ο περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό 
με την κακή διατροφή έχει αυξήσει τον αριθμό των παχύσαρκων ατόμων και 
έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία σε όσους ασχολούνται με την υγεία.

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Έχω ακούσει ότι οι διαιτολόγοι, σήμερα, μαζί με τις δίαιτες που συ-
στήνουν στους ασθενείς τους, συστήνουν και ειδικές ασκήσεις για σωματική 
άσκηση, κίνηση. 

 Θα ήθελα όμως να πάρω την σειρά μου, συμφωνείτε;
ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, άρχισε Νικόλα.

Ο Νικόλας ήταν έτοιμος να πάρει την σειρά του αλλά ακούστηκε η φωνή της γιαγιάς 
που τον διέκοψε.

ΓΙΑΓΙΑ (κ. Κούλα): Παιδιά μου, ακούστε δυο λεπτά: Για να μην παχαίνετε, η μόνη 
λύση είναι να τρώτε μόνο τροφές και λιχουδιές που δεν περιέχουν ζάχαρη και λί-
πη, αλλά είναι θρεπτικές. Τέτοιες έφερα να σας κεράσω.

Η γιαγιά ακούμπησε στο τραπέζι μια μεγάλη πιατέλα, γεμάτη κομμένα καρότα, με λίγο 
λεμόνι και αγγουράκια αλατισμένα, με λίγο θαλασσινό αλάτι, από αυτό που μαζεύει ο 
παππούς στα βράχια. Τα παιδιά ευχαρίστησαν την γιαγιά και έκαναν νόημα στον Νι-
κόλα να συνεχίσει.

2ος
 
Ο Νικόλας

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Σας παρακαλώ πολύ, ελάτε να διαβάσουμε δημοσιεύματα που έχει συ-
γκεντρώσει ο παππούς.

Τα παιδιά πήραν από ένα δημοσίευμα το διάβαζαν και συζητούσαν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σας διαβάζω: (ΥΓΕΙΑ, 21-5-2016). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας χρησιμοποιεί τις παρακάτω φράσεις για την παχυσαρκία:

 «Καλπάζει η παιδική Παχυσαρκία στην Ελλάδα. Είναι εξαπλούμενη επιδη-
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μία. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Δημόσιας Υγείας του 21ου αι-
ώνα».

ΣΟΦΙΑ: Εγώ σας διαβάζω: 
 «ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»

 Σύμφωνα με έρευνα του Σεπτεμβρίου του 2010, η Ελλάδα είναι μεταξύ των 
πρώτων χωρών στην Ευρώπη σε ποσοστό υπέρβαρων μαθητών. Το ποσοστό 
των παχύσαρκων ή των υπέρβαρων παιδιών στην Ελλάδα ξεπερνά το 50% για 
τις ηλικίες 6-11 ετών, ενώ φτάνει περίπου το 40% για εφήβους από 12-17 ετών. 
(Τύπος της Κυριακής, 19-9-2010).

ΗΛΙΑΣ:  «Μελέτη ΡΕΑ» Διαδίκτυο, 3-1-2016» 
 «ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ» 

 Για άλλη μια χρονιά στην πρώτη θέση παγκοσμίως η Ελλάδα στην παιδική παχυ-
σαρκία. Αιτίες της Παχυσαρκίας δεν είναι μόνο η πρόσληψη τροφής και η χαμηλή 
φυσική άσκηση αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως τα πρώτα χρόνια της ζωής του 
παιδιού». 

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Διάβασα στο διαδίκτυο (Έρευνα ΥΔΡΙΑ, Έτος 2016)
 6 στους 10 Έλληνες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. 
ΜΑΡΙΝΑ:  (6-10-2015, ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ)
 «Η κρίση παχαίνει τα παιδιά»
 Το πρόβλημα της παχυσαρκίας οξύνθηκε στα χρόνια της Οικονομικής Κρίσης, 

αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, κατανα-
λώνουμε «φθηνή και κακή τροφή».

ΚΙΚΗ:  «Πεινασμένα αλλά και παχύσαρκα τα παιδιά της Ελλάδας της κρίσης»
 Αθηνά Λιανού, Καθηγήτρια Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος 

του Ινστιτούτου Prolepsis (3-7-2014). 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Η γη «Βαραίνει από την Παχυσαρκία». Ο πλανήτης έχει γεμίσει 

παχύσαρκους σε σημείο που ο αριθμός των υπέρβαρων υπερβαίνει αυτόν των 
λιποβαρών- αδύνατων. Αυτό προκύπτει από τις νεότερες διεθνείς επιστημονικές 
έρευνες. Το ποσοστό των υπέρβαρων ανδρών έχει παγκοσμίως υπετριπλασια-
σθεί στο 8% από το 3,2% που ήταν το 1975 και το ποσοστό των παχύσαρκων 
γυναικών έχει διπλασιασθεί στο 14,9% από το 6,4%. (Υγεία, 20-8-2017).

ΕΛΕΝΗ:  «Νέα στοιχεία για το πώς η παχυσαρκία ευνοεί την εκδήλωση καρκί-
νου». (ΒΗΜΑ, 3-9-2017)

 «Με 13 μορφές καρκίνου σχετίζεται η παχυσαρκία». Αυτό έδειξε έκθεση των 
Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στις ΗΠΑ (ΒΗΜΑ, 4-10-2017).
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ΠΕΤΡΟΣ:  Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε! Δεν αντέχω άλλο. Φοβάμαι πολύ και 
δεν θέλω να κολλήσω την αρρώστια της παχυσαρκίας.

ΜΑΡΙΝΑ: Α! Πέτρο, μην φοβάσαι, δεν είναι μεταδοτική αρρώστια η παχυσαρκία, 
αν προσέχεις την διατροφή σου και αν γυμνάζεσαι δεν παχαίνεις. Όπως άκουσες 
και σε έρευνα του 2010 και σε έρευνα του 2016 η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση 
στην παιδική παχυσαρκία και σχεδόν το ένα στα δύο Ελληνόπουλα είναι υπέρ-
βαρο ή παχύσαρκο. 

ΠΕΤΡΟΣ: Τι φταίει που όλο και περισσότερα παιδιά γίνονται παχύσαρκα; Εγώ τι 
μπορώ να κάνω;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Πέτρο, παραδοσιακά στην Ελλάδα οι άνθρωποι δεν χρειαζόμαστε κα-
τευθύνσεις για την διατροφή μας. Από γενιά σε γενιά μαθαίναμε τι πρέπει να 
τρώμε, πώς να το τρώμε, ποιες ώρες, υπό ποιες συνθήκες.

 Αυτό όμως σιγά-σιγά έχει εκλείψει, λόγω της παγκοσμιοποίησης που έφερε 
στην ελληνική διατροφική αγορά άλλες μορφές τροφίμων, τα τυποποιημένα 
– επεξεργασμένα- τρόφιμα. Έτσι τα παιδιά, σήμερα, καταναλώνουν περισσότε-
ρες θερμίδες εξ αιτίας της ευρύτερης διάθεσης τροφίμων φθηνών, νόστιμων που 
τα προωθεί έντονα η διαφήμιση και επιπλέον κάνουν καθιστική ζωή. 

 Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, Πέτρο, για την παχυσαρκία, είναι να αλλά-
ξουμε διατροφικές συνήθειες, να επιστρέψουμε στην παραδοσιακή Μεσογεια-
κή διατροφή τόσο σε επίπεδο συστατικών όσο και σε τρόπο παρασκευής (μα-
γειρέματος) και κατανάλωσης. Ακόμη να βάλουμε την σωματική άσκηση κα-
θημερινά στη ζωή μας, έστω και με το απλό περπάτημα. 

 Πρώτη η οικογένεια θα δώσει το παράδειγμα στο παιδί για υγιεινό τρόπο δια-
τροφής, με σωστές επιλογές. Μέσα στο σπίτι το παιδί θα αποκτήσει τις γευστι-
κές εκείνες εμπειρίες που θα σφραγίσουν τις επιλογές του σε όλη του την ζωή. 
Στην συνέχεια πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο των συσκευασμένων 
τροφίμων, να μειωθεί η διαφήμιση του πρόχειρου φαγητού και των αναψυκτι-
κών. Χρειάζεται να γίνουν μαζικά προγράμματα σε Σχολεία, Ιδρύματα, χώρους 
εργασίας κ.ά. που να ενθαρρύνουν την υγιεινή διατροφή και να αποθαρρύνουν 
την τηλεόραση, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το κινητό, το tablet, γενικά την 
καθιστική ζωή.

ΗΛΙΑΣ:  Παππού, έχω ακούσει ότι σε πολλά σχολεία του εξωτερικού οι Σύλλογοι 
Γονέων αναλαμβάνουν κάθε μέρα να πηγαίνουν φρέσκα φρούτα στο σχολείο να 
τρώνε οι μαθητές. Έχω διαβάσει ότι το Υπουργείο Υγείας και άλλοι Φορείς, για 
να αντιμετωπίσουν την αύξηση της παχυσαρκίας, έχουν αρχίσει κάποια προ-
γράμματα και εδώ στην Ελλάδα. Όταν έλθει η σειρά μας με τον Γιώργο, θα σας 
τα αναφέρουμε.
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ΚΙΚΗ:  Παππού, πώς εμείς οι μαθητές μπορούμε να περιορίσουμε την καθιστική 
ζωή, αφού όλο το πρωί καθόμαστε σχεδόν ακίνητοι στο θρανίο του σχολείου; Το 
απόγευμα γυρίζουμε σπίτι, καθόμαστε άλλες 2-3 ώρες να γράψουμε και να δια-
βάσουμε ή πάμε στα φροντιστήρια, πάλι καθόμαστε 1-2 ώρες. Πώς να μην κά-
νουμε καθιστική ζωή; Να μην πάμε σχολείο; Να μη διαβάσουμε;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Δίκιο έχεις, Κική. Είναι πολλές οι ώρες που κάνετε καθιστική ζωή. 
Θα πρέπει να δούμε τον λίγο χρόνο που έχετε ελεύθερο, έστω τα 30-60 λεπτά 
της ώρας την ημέρα, πώς τον περνάτε. Όταν θέλετε να ξεκουραστείτε από το δι-
άβασμα, πολλά παιδιά, κάθεστε πάλι να δείτε τηλεόραση ή να παίξετε στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή ή στο κινητό, το tablet κ.λπ.

ΗΛΙΑΣ:  Όχι, παππού, εγώ τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που έχω τον χρησιμοποιώ 
για την καθημερινή μου άσκηση. Πηγαίνω μια βόλτα με τα πόδια τριγύρω στη 
γειτονιά μας ή τηλεφωνώ στους φίλους μου κι έρχονται και παίζουμε στην πιλο-
τή. 

ΚΙΚΗ:  Εγώ ανεβοκατεβαίνω όλες τις σκάλες με τα πόδια και αποφεύγω να χρησι-
μοποιώ ασανσέρ, γιατί η μάνα μου, μας έχει πει, ότι το ανέβασμα και το κατέβα-
σμα της σκάλας είναι μια πολύ καλή άσκηση για το σώμα μας.

ΠΕΤΡΟΣ:  Η αδελφή μου και εγώ πηγαίνουμε στο σχολείο με τα πόδια και αποφεύ-
γουμε το αυτοκίνητο. Μόνο όταν βρέχει πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο στο σχο-
λείο. Περπατάμε όταν πρόκειται να μετακινηθούμε για δουλειές, σε μικρές απο-
στάσεις. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Εγώ, επειδή έχω πολλά διαβάσματα και φροντιστήρια, δεν προλαβαίνω 
να πάω γυμναστήριο ή να περπατήσω. Έχω φτιάξει ένα πρόχειρο μονόζυγο στην 
πόρτα του δωματίου μου και κρεμιέμαι κάθε μέρα και κάνω ασκήσεις, όταν δια-
κόπτω για λίγο το διάβασμα. Ξεμουδιάζω και αισθάνομαι καλύτερα. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Στα διαλείμματα του σχολείου, εγώ με τις φίλες μου, περπατάμε γύ-
ρω-γύρω σε όλη την αυλή ή παίζουμε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Τα καλοκαίρια κολυμπάω αρκετή ώρα στη θάλασσα και κάνω 
ποδήλατο όλα τα απογεύματα, για να είμαι δυνατός.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Όλες οι δραστηριότητες που κάνετε είναι πολύ καλές αλλά οι Έλλη-
νες δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει την συνήθεια της καθημερινής άσκησης. Εί-
ναι απαραίτητο κάθε μέρα να γυμναζόμαστε και να περπατάμε.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Ήθελα να ρωτήσω, αν οι δίαιτες που συστήνουν τα Ινστιτούτα Αδυ-
νατίσματος βοηθούν να χάσει κάποιος βάρος; Μια φίλη της μητέρας μου όλο 
τρέχει σε Ινστιτούτα, κάνει δίαιτες, χάνει βάρος και σε λίγο το παίρνει πάλι. 

ΗΛΙΑΣ:  Πράγματι οι δίαιτες αστραπής, όπως έχουν δείξει οι έρευνες, πετυχαίνουν 
προσωρινά αποτελέσματα, αφού τα «χαμένα» κιλά γρήγορα επανακτώνται, δη-
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λαδή, τα παίρνεις ξανά. Θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, αν ελαττώσουμε την 
πρόσληψη θερμίδων τρώγοντας λιγότερο και ταυτόχρονα αυξήσουμε την σωμα-
τική άσκηση.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Άκουσα, σε μια διαφήμιση, ότι υπάρχουν χάπια αδυνατίσματος. Μπο-
ρείς να αδυνατίσεις, δηλαδή, παίρνοντας ένα χάπι.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, ποτέ στη ζωή σας να μην πάρετε χάπια για αδυνάτισμα, 
είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την υγεία μας. Μην σας παραπλανούν οι διαφη-
μίσεις και οι ανεξέλεγκτες πωλήσεις φαρμάκων διαίτης από το Internet. Τα πε-
ρισσότερα δεν έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και 
πωλούνται παράνομα. Θα βρείτε κατά καιρούς πολλά δημοσιεύματα σαν αυτό: 
«SOS Επικίνδυνες παρενέργειες από φάρμακο για δίαιτα». Οι παρενέργειες 
που μπορεί να προκαλέσουν τα χάπια για αδυνάτισμα είναι μη αναστρέψιμες.

ΠΕΤΡΟΣ:  Τελικά, πότε θα μου βρείτε τον δικό μου Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 
για να δω αν είμαι παχύσαρκος;

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Πέτρο, προτείνω να δώσουμε πρώτα σειρά στην Κική να τελειώσει με 
τα γλωσσικά της και όταν έλθει η δική μας σειρά με τον Ηλία, τότε θα έχουμε 
περισσότερο χρόνο για να βρούμε τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Συμφω-
νείτε όλοι;

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, άρχισε Κική!

3η
 
Η Κική

Κική: Ευτραφείς, αλλά ευαίσθητες, θα είναι σήμερα οι ασκήσεις που θα ασχολη-
θούμε και ξεκινάμε με τις λέξεις «παχυσαρκία», «παχαίνω» και «χοντραίνω». 

 Η λέξη «παχυσαρκία» είναι σύνθετη από τις λέξεις: (παχύς + σάρκα). Σάρκα λέ-
με αλλιώς το κρέας, γι’ αυτό και τα ζώα που τρέφονται με κρέας λέγονται σαρ-
κοφάγα.
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 ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο.

 ☛●●Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με α΄ συνθετικό το επίθετο «παχύς-ιά-
ύ».

παχύς -ιά-ύ { σάρκα → παχύσαρκος
ρίζα → ……………….
ρευστός → ……………….
δέρμα → ……………….

 ☛●Να διαγράψετε από κάθε ομάδα την λέξη που δεν ταιριάζει.
●● σάρκα, σαρκίο, κρέας, ψαχνό, τοπίο, σαρκίδιο, σάρκωμα, σαρξ
●● ευτραφής, εύσαρκος, ισχυρός, παχύς, μοσχαναθρεμμένος, μεγαλωμέ-

νος, ισχνός, καλοθρεμμένος, χοντρός, παχυλός 
●● σαρκοφάγος, λάρνακα, οστεοθήκη, οστεοφυλάκιο, θησαυροφυλάκιο, 

σκευοθήκη
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 ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο.

 ☛●●Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τα επίθετα «παχύς - άπα-
χος».

 Να αποφεύγετε τα ................ κρέατα, γιατί δεν ωφελούν.
 Η .......... κότα κάνει νόστιμη σούπα.
 Το ........... γιαούρτι γίνεται από πρόβειο γάλα.
 Το χοιρινό είναι .......... κρέας.
 Η .......... σούπα νοστιμίζει με το λεμόνι.
 Τα πουλερικά έχουν το πιο ............... κρέας και πρέπει να τα προτιμάμε.
 Το ............. τυρί και γιαούρτι έχουν λίγα λιπαρά.
 Η σαρδέλα είναι ............. ψάρι, ενώ ο βακαλάος είναι σχεδόν ............. ψάρι.

 ☛●●Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την λέξη της παρένθεσης 
που ταιριάζει.

 (παχυλός - παχουλός)
 Ο μικρός Νικόλας είναι λίγο .................. .
 Διαμαρτυρόταν για την χαμηλή αμοιβή του, ενώ οι άλλοι έπαιρναν ............... 

μισθούς.
 ( σάρκωμα- σαρκώδης-σαρκοφάγος)
 Το λιοντάρι είναι ................... ζώο.
 Τα .................. χείλη της ήταν κατακόκκινα. 
 Η βιοψία έδειξε ότι υπάρχει .................... στον ασθενή.
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 ☛●●Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με το επίθετο «χοντρός» και 
να συζητήσετε την σημασία τους.

 Το ............... αλάτι κάνει νοστιμότερο το φαγητό.
 Τα ................. φασόλια τα λέμε γίγαντες.
 Κάθε πρωί τρώει μια ............... φέτα ψωμί με βούτυρο.
 Τα ................. δάχτυλα δεν διευκολύνουν τους πιανίστες.
 Οι ............. φακές είναι νόστιμες.
 Πήγε στην τουαλέτα για το ............... του.

 ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο.

 ☛●Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με α΄ συνθετικό το επίθετο «χοντρός».

χοντρός –ή- ό { άνθρωπος → χοντράνθρωπος
μυαλό → ………………..
αλεσμένος → ………………..
δουλειά → ………………..
κεφαλιά → ………………..
κόκαλο → ………………..
κομμένος → ………………..
σώμα → ………………..

ΓΙΩΡΓΟΣ: Κική, όντως, είναι πολύ παχυντικές για το λεξιλόγιό μας οι εργασίες 
σου! Σε ευχαριστούμε και συνεχίζουμε εμείς.
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4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

ΗΛΙΑΣ: Και τώρα ήρθε η ώρα του Πέτρου! Ήρθε η ώρα για να βρούμε τον Δείκτη 
Μάζας του Σώματος μας (ΔΜΣ) και πρέπει όλοι να ζυγιστούμε και να μετρή-
σουμε το ύψος μας, αν βέβαια δεν έχετε αντίρρηση.

ΠΕΤΡΟΣ:  Εγώ θέλω πρώτος να μετρηθώ!
ΗΛΙΑΣ: Εμπρός, Πέτρο, εδώ είναι η ζυγαριά ανέβα επάνω και σημείωσε το βάρος 

σου.
ΠΕΤΡΟΣ:  54 κιλά γράφει.
ΓΙΩΡΓΟΣ:  Εγώ θα μετρώ το ύψος σας με αυτό το μέτρο. Εδώ έλα, Πέτρο, ακού-

μπησε στον τοίχο την πλάτη σου και τέντωσε το κορμί σου. Έχεις ύψος 1,58 μ.
ΚΙΚΗ: Έχω την αριθμομηχανή στο χέρι μου, έτοιμη να κάνω τους πολλαπλασια-

σμούς και τις διαιρέσεις για να βρούμε το (Δ.Μ.Σ). Ας ξεκινήσουμε με τον Πέ-
τρο. Λέγε μας.

ΠΕΤΡΟΣ: Έχω ύψος 1,58 μ. και βάρος 54 κιλά.
ΚΙΚΗ: Περίμενε δυο λεπτά, Πέτρο. Πληκτρολογώ τους αριθμούς. 1,58 επί 1,58 

ίσον 2,4964. Διαιρώ το 54 με το 2,4964 και βρίσκω 21, 6.
ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο (ΔΜΣ) σου, Πέτρο, είναι 21,6 άρα έχεις φυσιολογικό βάρος, σύμφω-

να με τον αποδεκτό πίνακα του (ΔΜΣ), γιατί ο Δείκτης της Μάζας του Σώματος 
σου είναι μεταξύ των αριθμών 20,1 και 25. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Μπράβο, Πέτρο, έχεις φυσιολογικό βάρος και ας τα δοκιμάζεις 
όλα!

ΠΕΤΡΟΣ:  Ω! Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω φυσιολογικό βάρος, γιατί μπορώ να 
τρώω ό,τι θέλω και όσο θέλω!

ΚΙΚΗ: Άλλος, άλλος! Ποιος θα μετρηθεί; 
ΕΛΕΝΗ:  Εγώ, Κική, βρήκα ότι έχω ύψος 1,62 μ. και βάρος 62 κιλά. Βρες μου τον 

(ΔΜΣ).
ΚΙΚΗ: Δυο λεπτά, Ελένη. Πληκτρολογώ τους αριθμούς. 1,62 επί 1,62 ίσον 2,6244. 

Διαιρώ το 62 με το 2,6244 και βρίσκω 23,6.
ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο δικός σου (ΔΜΣ), Ελένη, είναι 23,6 άρα έχεις φυσιολογικό βάρος γι-

ατί ο αριθμός 23,6 είναι μεταξύ των αριθμών 20,1 και 25. 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Εγώ, Κική, βρήκα ότι έχω ύψος 1,56 μ. και βάρος 64 κιλά. Βρες μου 

τον (ΔΜΣ). 
ΚΙΚΗ: Δυο λεπτά, Μαριάννα. Πληκτρολογώ τους αριθμούς 1,56 επί 1,56 ίσον 

2,4336. Διαιρώ το 64 με το 2, 4336 και βρίσκω 26,3.
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο δικός σου (ΔΜΣ), Μαριάννα, είναι 26,3, άρα είσαι υπέρβαρη αλλά στον 
1ο βαθμό παχυσαρκίας, γιατί ο αριθμός 26,3 είναι μεταξύ των αριθμών 25,1 και 30.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Ω! Είμαι λίγο χοντρούλα!!! Καλά μου λέει η μάνα μου ότι πρέπει να 
χάσω βάρος και να σταματήσω να τρώω γλυκά και αλλαντικά.

Τα υπόλοιπα παιδιά προτίμησαν να υπολογίσουν μόνα τους το (Δ.Μ.Σ) και τα περισ-
σότερα βρήκαν ότι έχουν φυσιολογικό βάρος. Μαζί με την Μαριάννα, τρία ήταν τα 
παιδιά που βρέθηκαν υπέρβαρα από όλη την παρέα και όλα στον πρώτο βαθμό παχυ-
σαρκίας, γιατί ο (ΔΜΣ) τους ήταν μεταξύ των αριθμών 25,1 και 30. Ο παππούς πήρε 
αφορμή από τα αποτελέσματα της μέτρησης του (ΔΜΣ) των παιδιών και είπε:

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, εσείς που έχετε τώρα λίγο περισσότερο βάρος από το κα-
νονικό μην ανησυχείτε, γιατί θα ψηλώσετε. Μόνο, αν συνεχίσετε με την ίδια δι-
ατροφή κινδυνεύετε, μεγαλώνοντας να γίνετε παχύσαρκοι. Να μειώσετε τις 
τροφές με τα λιπαρά, τα ζακχαρούχα αναψυκτικά, να βάλετε στο καθημερινό 
σας διαιτολόγιο πολλά λαχανικά, φρούτα εποχής και να περπατάτε. Δική σας 
ευθύνη είναι να είστε υγιείς, όχι μόνο τώρα, αλλά και στην μετέπειτα ενήλικη 
ζωή σας. Υπάρχει ένα μήνυμα που λέει: 

 «Χάνω βάρος, κερδίζω ζωή». 
 Αυτό να το θυμάστε, όλοι!
ΗΛΙΑΣ: Εσείς που έχετε λίγο περισσότερο βάρος, αν περιορίσετε τα αναψυκτι-

κά, τις σοκολάτες, τα κέικ, τα αλλαντικά, τους χυμούς, τα τσιπς και τις άλ-
λες λιχουδιές θα αδυνατίσετε. Αυτές οι επεξεργασμένες και τυποποιημένες 
τροφές περιέχουν πολλές «άχρηστες» θερμίδες και μας παχαίνουν.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Επειδή τα Ελληνόπουλα είναι πρώτα στην παχυσαρκία και έχουμε αύ-
ξηση του Διαβήτη Τύπου 2, η Πολιτεία έχει επίσημα αρχίσει κάποια προγράμμα-
τα για να την ανταμετωπίσει. Μια ομάδα επιστημόνων από Πανεπιστημιακές 
Παιδιατρικές Κλινικές, Τμήματα Διαιτολογίας και Πανεπιστήμια, άρχισαν πριν 
λίγα χρόνια να καταγράφουν τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των Ελληνό-
πουλων.

ΗΛΙΑΣ: Εγώ, άκουσα από τον θείο τον Σωτήρη για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 
με το όνομα «Ε.Υ.ΖΗ.Ν», που έγινε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα Υπουργεία Πολι-
τισμού και Αθλητισμού. Αυτό το πρόγραμμα έχει αρχίσει από το έτος 2012 σε 
όλα τα σχολεία της Ελλάδας και στόχος του ήταν μέσα από την χρήση καινοτό-
μων εφαρμογών και δράσεων να κάνει την υγιεινή διατροφή και την άσκηση 
τρόπο ζωής για τους Έλληνες, ξεκινώντας από την νηπιακή ηλικία. Το 
«Ε.Υ.ΖΗ.Ν» σημαίνει Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το «Ε.Υ.ΖΗ.Ν» προσπάθησε να καταγράψει τα χαρακτηριστικά του 
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σώματος, τις διατροφικές συνήθειες, τις σωματικές δραστηριότητες και την φυ-
σική κατάσταση όλων των μαθητών των Δημοτικών και των Γυμνασίων της 
χώρας μας.

ΠΕΤΡΟΣ:  Και τι θα γίνει, αν καταγραφούν όλα αυτά; Δε καταλαβαίνω;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Πέτρο, τώρα που έμαθες τον (ΔΜΣ) σου μπορείς να παρακολουθείς το 

βάρος σου και να ελέγχεις τι τρως. Από τις έρευνες, που γίνονται στα σχολεία, 
έχουν βγει κάποια σημαντικά συμπεράσματα χρήσιμα για τα παιδιά, τους γονείς 
και την Πολιτεία, γενικότερα. Άμα γνωρίζουμε τι λάθος κάνουμε στην διατροφή 
μας τότε υπάρχουν πιθανότητες να το διορθώσουμε.

ΗΛΙΑΣ: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ετοιμάσει έναν δικτυακό 
τόπο του «Ε.Υ.ΖΗ.Ν» στην ιστοσελίδα (http://eyzin.minedu.gov.gr) στον οποίο 
μπορούν να βρουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι έφηβοι χρήσιμες 
πληροφορίες και συμβουλές για την σωστή διατροφή. Σε αυτήν την ιστοσελίδα 
τα παιδιά μπορούν να βρουν κουίζ και παιχνίδια ή ερωτηματολόγια σχετικά 
με την διατροφή τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Όπως διαβάσαμε στα δημοσιεύματα, η παιδική παχυσαρκία στην Ελ-
λάδα δεν μειώθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ενώ συγχρόνως αυξήθη-
καν οι λιπόσαρκοι, κυρίως έφηβοι, μαθητές που υποσιτίζονται λόγω της φτώχει-
ας. Αυτό το πρόβλημα απασχόλησε και απασχολεί το Υπουργείο Υγείας που συ-
νεργάστηκε με το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής 
Ιατρικής «PROLEPSIS» το οποίο υλοποιεί το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθη-
σης Υγιεινής Διατροφής-«ΔΙΑΤΡΟΦΗ».

ΗΛΙΑΣ: Αυτό το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» υλοποιείται από το Ινστιτούτο 
«PROLEPSIS» με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
αλλά και άλλων φορέων και εθελοντών. Το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» κάθε μέ-
ρα μοιράζει υγιεινά μικρογεύματα σε όλους τους μαθητές των σχολείων, που 
βρίσκονται σε ευπαθείς περιοχές. Δίνουν ένα δεκατιανό, που άλλες μέρες περι-
λαμβάνει ένα σάντουιντς από ψωμί ολικής άλεσης με τυρί, γαλοπούλα ή κο-
τόπουλο και λαχανικά, άλλοτε κουλούρι με σουσάμι ή σπανακόπιτα ή άλλου 
είδους πίτες με λαχανικά, και άσπρο γάλα ή γιαούρτι με μέλι τρεις φορές 
την εβδομάδα, και οπωσδήποτε ένα φρούτο εποχής, καθημερινά.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Αυτό το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 2012, για 7η σχολική χρονιά 
έως σήμερα, σε περισσότερα από 593 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και έχει δια-
θέσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια γεύματα σε 110.500 μαθητές. Διπλός 
είναι ο σκοπός του Προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» γιατί πρώτον λύνει το 
πρόβλημα σίτισης αυτών των φτωχών μαθητών και δεύτερον ενισχύει τις 
υγιεινές διατροφικές επιλογές όλων των μαθητών του σχολείου.
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ΠΕΤΡΟΣ:  Ω! Πολύ ωραία να δίνουν δεκατιανό έτοιμο και υγιεινό στα σχολεία. Θα 
δώσουν άραγε σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας;

ΓΙΩΡΓΟΣ: Στόχος του Ινστιτούτου Prolepsis είναι να συνεχιστεί το Πρόγραμμα 
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» και σε άλλα σχο-
λεία, όσον το δυνατόν σε περισσότερα, για να εδραιωθούν στην κοινωνία υγιει-
νές διατροφικές συνήθειες. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος Prolepsis, που κα-
ταγράφουν στοιχεία και το παρακολουθούν, βλέπουν ότι έχει συμβάλλει στην 
βελτίωση της σωματικής υγείας των παιδιών και στην ποιότητα της ζωής τους. 
Το 93,7% των γονιών τους θέλουν να συνεχιστεί το πρόγραμμα, το οποίο θεω-
ρούν ότι βοηθά οικονομικά την οικογένειά τους.

ΗΛΙΑΣ: Οι υπεύθυνοι του προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» καταγράφουν, επίσης, ότι 
τις υγιεινές συνήθειες σίτισης, που αποκτούν τα παιδιά στο σχολείο, τις μεταφέ-
ρουν σιγά-σιγά και στο σπίτι και επηρεάζουν τους γονείς και το ευρύτερο περι-
βάλλον τους, γι’ αυτό κρίνουν ότι πρέπει να επεκταθεί, όταν υπάρχουν οικονομι-
κοί πόροι και εθελοντές.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Πέτρο, το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής 
Ιατρικής «PROLEPSIS» για να προωθήσει την Υγιεινή Διατροφή σε μεγαλύτερο 
πληθυσμό της Ελλάδας, εκτός από το Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», έχει εκπονή-
σει ένα άλλο σημαντικό έργο τους Διατροφικούς Οδηγούς και από το έτος 
2014 τους έχει μοιράσει σε Σχολεία, Υπηρεσίες, Οργανισμούς κ.ά. 

 Οι Διατροφικοί Οδηγοί είναι 4 έντυπα υγιεινών διατροφικών οδηγιών:
●● για Ενήλικες
●● για Βρέφη, Παιδιά και Εφή-

βους

●● για Γυναίκες, Εγκύους και 
Θηλάζουσες 

●● για άτομα ηλικίας 65 ετών 
και άνω

 Θα βρείτε αυτούς τους Διατροφικούς Οδηγούς στην ιστοσελίδα: 
diatrofikoiodigoi.gr και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
www.diatrofi.prolepsis.gr

 Σας δίνω να διαβάσετε τον Διατροφικό Οδηγό «για Βρέφη, Παιδιά και εφή-
βους» που απεικονίζεται στην εικόνα της επόμενης σελίδας.

ΚΙΚΗ:  Από όσα διαβάζω, αν ακολουθούμε αυτόν τον Διατροφικό Οδηγό δεν θα 
χρειαστούμε άλλες οδηγίες υγιεινής διατροφής. Καλό είναι να τον δώσουμε και 
στους φίλους μας.

 Αυτό που με προβληματίζει είναι, πώς γίνεται να αυξάνεται η παχυσαρκία ενώ 
υπάρχει οικονομική κρίση;

ΗΛΙΑΣ: Δυστυχώς, η παχυσαρκία δεν μειώνεται ακόμη και σε περιόδους οικονομι-
κής κρίσης, γιατί η έλλειψη χρημάτων και η άγνοια αναγκάζει πολλές οικογέ-
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νειες να διατρέφονται με τροφή που δεν είναι ποιοτική, δηλαδή είναι χαμη-
λής διατροφικής αξίας, ενώ περιέχει πολλές θερμίδες. Άλλες πάλι οικογένει-
ες, λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, κατανα-
λώνουν μεγάλες ποσότητες φθηνών τροφών ανεξαρτήτου ποιότητας.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το φαγητό να 
έχουμε οργάνωση και να προτιμούμε το παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι με τα 
όσπρια, τις ελιές, τις σαλάτες με το ελαιόλαδο, τα μικρά ψάρια και τα χόρ-
τα, τα φρούτα της εποχής και τους φυσικούς χυμούς. Υγιεινές επιλογές χρεια-
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ζόμαστε, π.χ. με τα ίδια χρήματα να επιλέγουμε φακές αντί για μακαρόνια, που 
είναι παχυντικά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Εγώ αναρωτιέμαι αν, τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχαν λιγότεροι 
παχύσαρκοι άνθρωποι από σήμερα και προτείνω να πάρω την σειρά μου να το 
συζητήσουμε. Τι λέτε;

ΠΑΙΔΙΑ:  Άρχισε, Παναγιώτη, για να τελειώνουμε, να μην καθόμαστε άλλο ακίνη-
τοι!

5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Παλιά οι άνθρωποι, έχω διαβάσει, δεν έκαναν καθιστική ζωή, γε-
πειδή οι περισσότερες δουλειές ήταν χειρονακτικές, αφού δεν υπήρχαν οι μηχα-
νές. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι, δουλεύουν με τους υπολογιστές καθι-
στοί, πολλές ώρες, σε μια καρέκλα ή χειρίζονται διάφορα μηχανήματα αυτοκί-
νητα, γερανούς, τρακτέρ κ.ά. πάλι καθιστοί. Αυτός ο καθιστικός τρόπος ζωής 
έχει αυξήσει την παχυσαρκία και όλα τα προβλήματα υγείας, που την ακολου-
θούν.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, παλαιότερα οι άνθρωποι δεν ήταν παχύσαρκοι, γιατί δεν 
υπήρχαν αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά, tablet 
κ.λπ., για να κάνουν καθιστική ζωή. Ακόμη, δεν έτρωγαν επεξεργασμένα τρόφι-
μα με πολλά λιπαρά, αλάτια, γλυκαντικά, δεν έπιναν αναψυκτικά και τόσα άλλα 
που κυκλοφορούν σήμερα με εκατοντάδες χρωστικά και χημικές ουσίες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Η νόσος της παχυσαρκίας είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της βιο-
μηχανίας, του τρόπου που ζούμε και της μόδας να καταναλώνουμε κάθε τι που 
κυκλοφορεί στην αγορά.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ακριβώς, Παναγιώτη, σήμερα η ταχύτητα των μέσων συγκοινωνίας 
συμβάλλει στην υπερπαραγωγή και στην εύκολη μετακίνηση πολλών προϊό-
ντων. Έτσι, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις επαρχιακές πόλεις, οι 
αλυσίδες των υπεραγορών και οι εταιρείες ταχυφαγείων, έχουν φτιάξει καταστή-
ματα και ο καταναλωτής μπορεί να βρει τυποποιημένα τρόφιμα, έτοιμα φθηνά 
φαγητά σε πακέτα κι άλλα προϊόντα, όλες τις εποχές.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Το χειρότερο είναι ότι σήμερα ο καταναλωτής και κυρίως τα παιδιά, 
από πολύ μικρή ηλικία, βομβαρδίζονται από τα Μ.Μ.Ε με διαφημίσεις ή διαφη-
μιστικά έντυπα, για τα νέα τρόφιμα που κυκλοφορούν, που τις περισσότερες φο-
ρές παραπλανούν. Οι βιομηχανίες διαθέτουν πολλά χρήματα για την διαφήμιση 
των τυποποιημένων τροφίμων, των έτοιμων φαγητών, των αναψυκτικών, των 
αλλαντικών κι άλλων συσκευασμένων προϊόντων και φροντίζουν να έχουν πο-
λύχρωμες συσκευασίες, δήθεν προσφορές και δώρα. Πολλές ηχητικές διαφημί-
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σεις, με τραγούδια και μουσική, προσπαθούν να κάνουν βίωμα των παιδιών τα 
συμφέρονται των βιομηχανιών τροφίμων.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Αυτό που φταίει, παιδιά μου, είναι ότι δημιουργήθηκε ένα δυτικό 
μοντέλο διατροφής, ένα μοντέλο αφθονίας, υπερκατανάλωσης και στο διαδί-
κτυο υπάρχουν πολλές πληροφορίες, που προβάλλοντας λόγους υγείας, έχουν 
στόχο την κερδοσκοπία. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση.

 Ο καταναλωτής δεν ενημερώνεται με την ίδια ταχύτητα που τρέχουν οι βιομηχανί-
ες στην τυποποίηση των τροφίμων, με την προσθήκη νέων χημικών συντηρητικών, 
νέων γλυκαντικών ή νέων ενισχυτικών γεύσης, που παρασκευάζονται καθημερινά! 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Παππού, μπορούμε εμείς να σταματήσουμε τις βιομηχανίες να 
χρησιμοποιούν νέα συντηρητικά, γλυκαντικές ουσίες κ.ά. στα τρόφιμα;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παναγιώτη, η χημική βιομηχανία θα συνεχίζει την εξέλιξή της αλλά 
εμείς με τις επιλογές μας μπορούμε να τρώμε μόνο ποιοτικά τρόφιμα, οπότε δεν 
θα πωλούνται όσα έχουν πολλά λιπαρά ή ενισχυτικά γεύσης και θα αναγκαστούν 
να τα βελτιώσουν. Επειδή ούτε την εξέλιξη της βιομηχανίας μπορούμε να 
σταματήσουμε ούτε να αλλάξουμε το σύνολο της καταναλωτικής κοινωνίας, 
το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να σωθούμε είναι να αλλάξουμε ο κα-
θένας μας τις δικές του συνήθειες και επιλογές.

ΠΕΤΡΟΣ: Είναι εύκολο να αλλάξουμε τις συνήθειές μας;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, αν θελήσετε μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα, όπως:

1. Να κάνετε προσεκτική ανάγνωση των ετικετών, στις συσκευασίες 
των τροφίμων και των αναψυκτικών, ιδίως όσα αναγράφονται με πο-
λύ ψιλά γράμματα.

2.  Να ενημερωνόσαστε συνέχεια για τις βλάβες που προκαλούν στην 
υγεία μας τα νέα υδρογονωμένα λίπη (τα trans λιπαρά) οι γλυκαντικές 
ύλες, τα ενισχυτικά γεύσης κ.λπ.

3.  Να προτιμάτε τα φρέσκα και ακατέργαστα τρόφιμα. 
4. Να αποφεύγετε τα ζακχαρώδη ποτά –τα αναψυκτικά και να προτιμά-

τε τους φυσικούς χυμούς και τα φρούτα.
5.  Να αποφεύγετε τα πολλά κρέατα, τα λιπαρά, τα γλυκά, τα αλλαντικά, 

το πολύ αλάτι και κάθε τι που δεν γνωρίζετε πόσα συντηρητικά και 
ενισχυτικά γεύσης περιέχει.

6.  Να εγκαταλείψετε τον δυτικό τρόπο διατροφής, να γυρίσουμε στη δι-
κή μας Μεσογειακή κουζίνα.

7.  Να προσθέσετε στη ζωή σας σωματική άσκηση τουλάχιστον 30-60 
λεπτών την ημέρα.
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ΓΙΑΓΙΑ: Εμείς, παιδιά μου, παλαιότερα είχαμε καλύτερες συνήθειες, γιατί ούτε τα 
αυτοκίνητα υπήρχαν, οπότε πηγαίναμε στις δουλειές μας με τα πόδια. Δεν τρώ-
γαμε κάθε μέρα κρέατα, γλυκά, παγωτά, έτοιμα φαγητά ούτε πίναμε αναψυκτι-
κά, γιατί δεν υπήρχαν. Και αν υπήρχε κάτι δεν είχαμε χρήματα να τα αγοράσου-
με. Χωρίς να το γνωρίζουμε, είχαμε ένα υγιεινό διαιτολόγιο, αφού τηρούσαμε 
και τις νηστείες της θρησκείας μας. Θυμάμαι την μητέρα μου που ποτέ δεν μα-
γείρευε κρέας ή ψάρι την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τις ημέρες της νηστείας 
μαγείρευε όσπρια, λαδερά, λαχανικά και φρόντιζε να τρώμε περισσότερα φρού-
τα εποχής. Ακόμη, εμείς παλιότερα δεν είχαμε τόσο μεγάλα πιάτα, ποτήρια, 
όπως σήμερα. Όταν το πιάτο είναι μεγαλύτερο χωρίς να το καταλάβουμε βά-
ζουμε μεγαλύτερη μερίδα. Να προσέχετε όχι μόνο την ποιότητα αλλά και 
την ποσότητα της τροφής που καταναλώνετε. Αυτά τα αναψυκτικά που κυ-
κλοφορούν στα πολύχρωμα κουτιά ή μπουκάλια, από χρόνο σε χρόνο, συ-
σκευάζονται όλο και σε μεγαλύτερες συσκευασίες, λες και θέλουν να σας πα-
χύνουν περισσότερο με τα ζάκχαρα και τα γλυκαντικά που τους προσθέτουν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Γιαγιά, έχω διαβάσει ότι οι νηστείες είναι άριστος οδηγός καλής 
διατροφής και προστατεύουν την υγεία μας, προλαμβάνουν χρόνια νοσήματα 
και σε κάνουν να αργήσεις να γεράσεις. Αυτό το επιβεβαιώνουν πολλές έρευνες 
που δείχνουν, ότι η ανάπτυξη του οργανισμού γίνεται με φυτική πρωτεΐνη εξί-
σου καλά, όπως και με ζωική, αρκεί να παίρνουμε ποικιλία φυτικών πρωτεϊνών 
(όσπρια, δημητριακά, ψωμί, καλαμπόκι, ρύζι). 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καθορισμένες ημέρες νηστείας με φυτοφα-
γία, που είναι άριστη για την υγεία. Μάλιστα, σε αυτές τις νηστείες επιτρέπονται 
τα θαλασσινά, τα οποία περιέχουν ω-3 λιπαρά οξέα, που είναι πολύ χρήσιμα για 
την προστασία της υγείας μας.

ΗΛΙΑΣ: Υπάρχουν, όμως, νηστείες που προέρχονται από ανατολικές θρησκείες 
και οι οποίες προτείνουν αυστηρή φυτοφαγία, σ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυ-
τό μπορεί να έχει πολλές άσχημες επιπτώσεις στην υγεία, όπως σοβαρή αναιμία, 
έλλειψη σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται το σώμα 
κανονικά και να έχει ευαισθησία στις διάφορες λοιμώξεις.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Μάλλον θα αρχίσω να νηστεύω, παρά να τρέχω αργότερα σε Ινστι-
τούτα για ειδικές δίαιτες αδυνατίσματος.

ΚΙΚΗ: Πρόσεξε, Μαριάννα, γιατί με τις νηστείες, αν δεν διατρέφεσαι σωστά, μπο-
ρεί να πάθεις αναιμία. 

ΠΕΤΡΟΣ: Εγώ, αν μου δώσετε την σειρά μου, θα σας πω τι έχει πάθει μια ξαδέλφη 
μου, που δεν διατρέφεται σωστά. Τι λέτε;

ΠΑΙΔΙΑ: Λέγε μας, Πέτρο!
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6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ: Αυτή η εξαδέλφη μου ζει στην Αυστραλία, Γεωργία τη λένε και πάσχει 
όχι από παχυσαρκία αλλά μια άλλη αρρώστια της εποχής, που είναι η εφηβική, 
νευρική ανορεξία. Έχει γίνει πετσί και κόκαλο, μας είπαν στο τηλέφωνο, και 
στεναχωρηθήκαμε πολύ.

ΚΙΚΗ: Έχω ακούσει πως αυτή η ασθένεια η εφηβική, νευρική ή συγκινησιακή 
ανορεξία είναι επικίνδυνη και έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. 
Πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο, κυρίως κορίτσια, πεθαίνουν κάθε χρόνο από 
ανορεξία. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Όσοι υποφέρουν από αυτήν την ασθένεια δεν θέλουν να τρώνε, για-
τί μπαίνει η αρρωστημένη ιδέα στο μυαλό τους ότι είναι χοντροί. Όταν τρώνε 
κάτι, προκαλούν από μόνοι τους εμετό να το αποβάλουν.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, η ανορεξία είναι ασθένεια που δεν προκαλείται από κα-
νένα ιό ή μικρόβιο αλλά από το ίδιο το ανθρώπινο μυαλό. Τα παιδιά που έχουν 
νευρική ανορεξία χρειάζονται ειδική θεραπεία από ομάδα γιατρών: ψυχολό-
γων, ψυχιάτρων, διατροφολόγων, έγκαιρα και συστηματικά, με τη συνεργα-
σία των γονιών και του περιβάλλοντος που ζουν. Η έλλειψη τροφής δημιουρ-
γεί ανεπανάληπτες βλάβες στον οργανισμό και οδηγεί στον θάνατο.

ΕΛΕΝΗ: Είδα πριν λίγο καιρό μια εκπομπή στην τηλεόραση, για άτομα που υπο-
φέρουν από νευρική ανορεξία και τρόμαξα. Από τη μια αν πάρεις πολλές θερμί-
δες γίνεσαι παχύσαρκος και θεωρείσαι άρρωστος και από την άλλη, αν δεν τρως 
καθόλου, παθαίνεις νευρική ανορεξία και πάλι γίνεσαι άρρωστος. Τι γίνεται σε 
αυτό τον κόσμο, θα τρελαθούμε!

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Μην ανησυχείτε, παιδιά μου, «Μηδέν άγαν», δηλαδή, τίποτε το 
υπερβολικό, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες και δεν είχαν άδικο. Όλα πρέπει να 
έχουν μέτρο και το πολύ βλάπτει και το λίγο βλάπτει. Τρώμε από όλα με μέτρο, 
προσέχοντας να είναι φρέσκα και χωρίς επεξεργασία. Η επεξεργασία των τροφί-
μων και των ποτών είτε προσθέτει ουσίες, που δεν ξέρουμε τι μπορούν να κά-
νουν στον οργανισμό, είτε αφαιρεί.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Σας παρακαλώ πολύ να δεχθείτε, σήμερα, αντί για εμένα να μιλήσει 
στην σειρά μου η φίλη μου, η Ντίνα. Θέλετε;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, Μαριάννα, ακούμε την φίλη σου.
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7η
 
Η Ντίνα

ΝΤΙΝΑ:  Εγώ αντιμετωπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα στο σχολείο 
και σας παρακαλώ πολύ να το συζητήσουμε για να με βοηθήσε-
τε. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι η πιο εύσωμη από τις συμ-
μαθήτριές μου στο σχολείο και γι’ αυτό δεν αποδίδω τόσο καλά 
σε μερικά παιχνίδια. Πολλές φορές δέχομαι τα πειράγματα των 
άλλων παιδιών που, συχνά, με αποκαλούν με διάφορα παρα-
τσούκλια και στεναχωριέμαι Πείτε μου τι να κάνω;

Τα παιδιά άκουσαν το πρόβλημα της Ντίνας, το συζήτησαν και έδωσαν πολλές λύ-
σεις. 
Στην Ντίνα άρεσαν περισσότερο οι λύσεις που πρότειναν η Μαριάννα και ο Ηλίας.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Ντίνα, επειδή είμαι και εγώ λίγο χοντρούλα, θέλω να σου πω ότι 
πρέπει να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας ακριβώς όπως είναι. Δεν μπορούμε όλοι 
να είμαστε ίδιοι. Φανταστείτε πόσο ανιαρός θα ήταν ο κόσμος αν είχαμε όλοι το 
ιδανικό σώμα και τα ίδια εντελώς συμμετρικά πρόσωπα!

ΗΛΙΑΣ:  Ντίνα, να πεις στους συμμαθητές σου ότι μπορεί να έχεις λίγο βάρος πε-
ρισσότερο αλλά είσαι η πρώτη στον χορό και η πιο ευχάριστη στην παρέα, με τα 
ανέκδοτά σου. Δεν μπορεί εύκολα να απαλλαγούμε από τις αδυναμίες μας. Πες 
τους κάποιο από τα ωραία ανέκδοτα, που ξέρεις, να δούμε αν οι άλλοι έχουν τό-
σο χιούμορ! Ακόμη, πες τους ότι το να είναι κάποιος υπέρβαρος ή παχύσαρκος 
δεν είναι πρόβλημα αισθητικό και κοινωνικό, αλλά πρόβλημα υγείας και πρέπει 
όλοι να το αντιμετωπίσουμε με προσωπικό αγώνα.

Η Ντίνα ευχαρίστησε τα παιδιά και ιδιαίτερα την Μαριάννα, επειδή της έδωσε τη σει-
ρά της. Όση ώρα τα παιδιά συζητούσαν το πρόβλημα της Ντίνας, ο παππούς και η γι-
αγιά ετοίμασαν το φαγητό.

ΓΙΑΓΙΑ: Ελάτε, παιδιά μου, να βοηθήσετε να στρώσουμε το τραπέζι. Επειδή είναι 
παραμονές Δεκαπενταύγουστου μαγειρέψαμε, σήμερα, μόνο νηστίσιμα φαγητά. 
Γνωρίζω ότι τα παιδιά ψηλώνετε και δεν πρέπει να νηστεύετε, Σας ετοιμάσαμε 
όλα αυτά τα φαγητά που είναι νηστίσιμα αλλά θρεπτικά. Θέλω να μάθετε ότι 
μπορούμε να νηστεύουμε χωρίς να στερηθούμε τίποτε και να βλάψουμε την 
υγεία μας. 

Τα παιδιά, έτρεξαν, έπλυναν τα χέρια τους και βοήθησαν να στρωθεί το τραπέζι. Σε 
δυο λεπτά το τραπέζι γέμισε από πιάτα με νηστίσιμα φαγητά: σαλάτες από καλοκαιρι-
νά λαχανικά, ελιές, ντοματόσουπα, ταραμοσαλάτα, φάβα, αχινούς, μύδια, στρείδια 
και χταπόδια ψητά, που είχε πιάσει το πρωί στην θάλασσα ο παππούς. Κάθισαν όλοι 
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τριγύρω στο τραπέζι, ο παππούς ευχήθηκε «Καλή όρεξη», κάνοντας τον σταυρό του, 
και το φαγοπότι άρχισε. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Είναι όλα πολύ νόστιμα, γιαγιά, στο λέω εγώ που είμαι μεγάλος γευσι-
γνώστης! Πιο πολύ όμως μου αρέσουν τα χταπόδια. Είσαι μεγάλος ψαράς, παπ-
πού!

ΚΙΚΗ:  Εμένα, μου αρέσει πολύ η ντοματόσουπα, νομίζεις ότι έχει κρέας. Γιαγιά, 
πώς τα καταφέρνεις και μαγειρεύεις τόσο νόστιμα φαγητά;

ΓΙΑΓΙΑ: Χα! Χα! Είναι το χερικό μου! Αλλά, για να ξέρετε το μυστικό, για να γί-
νει νόστιμο το φαγητό, θα σας το επαναλάβω πολλές φορές, θέλει σιγανό βράσι-
μο και αγάπη!

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, όλα τα τρόφιμα αρτύσιμα και νηστίσιμα είναι απαραίτη-
τα για τον οργανισμό μας. Πρέπει να τα δοκιμάζουμε όλα και να αλλάζουμε τρο-
φές, αρκεί να είναι υγιεινές, γιατί έτσι αλλάζει και η διάθεσή μας. Κάτι ήξεραν 
οι παλιοί που τηρούσαν τις νηστείες, μαζεύονταν όλοι οι συγγενείς στις γιορτές 
ή έτρεχαν στα πανηγύρια και γλεντούσαν.

Σε λίγο ήρθε βιαστική από την κουζίνα η Μαριάννα, κρατώντας μια μεγάλη πιατέλα 
με το σπιτικό χαλβά της γιαγιάς, που ήταν η έκπληξη της βραδιάς.

Τα παιδιά έφαγαν όλο τον χαλβά, γιατί ήταν πολύ νόστιμος, και σηκώθηκαν να βοη-
θήσουν να μαζευτεί το τραπέζι. Μετέφεραν τα άπλυτα πιάτα στην κουζίνα και τα έπλυ-
ναν. 
Ετοιμάστηκαν να φύγουν αλλά η Μαριάννα τους πρότεινε να πάνε έναν περίπατο 
στην πίσω παραλία. Τα παιδιά δέχθηκαν και ξεκίνησαν, ευχαριστώντας πάλι τον παπ-
πού και την γιαγιά, η οποία χαιρετώντας τα, στην εξώπορτα, τους έδωσε τις συνταγές 
για τη ντοματόσουπα και τον χαλβά.
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❧ Σ Y N T A Γ Ε Σ
Ντοματόσουπα με λάδι

❍●●Υλικά

640 γραμ. ώριμες ντομάτες • 1 κλωνάρι σέλινο • 1 καρότο ψιλοκομμένο • 2-3 δόντια 
σκόρδο ολόκληρα • 8 φλυτζάνια νερό • 1 φλυτζάνι σουσαμάκι • αστράκι ή άλλη πάστα, 
3/4 φλυτζανιού λάδι • αλάτι • πιπέρι.

❍●●Εκτέλεση

Πλένουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε μεγάλα κομμάτια και τις βάζουμε να βράσουν 
με το νερό και τα μυρωδικά επί 20-30 λεπτά. Τις περνάμε από τρυπητό, βάζουμε το 
ντοματόζουμο σε κατσαρόλα, προσθέτουμε την μισή ποσότητα του λαδιού και τα 
βράζουμε επί 5 λεπτά. Ρίχνουμε τότε την πάστα, ανακατεύουμε στην αρχή και αφού 
πάρει βράσει, σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει επί 20 λεπτά. Προσθέτουμε 
αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε, κατεβάζουμε από την φωτιά, ρίχνουμε την υπόλοι-
πη ποσότητα του λαδιού και μετά από 10 λεπτά σερβίρουμε στα πιάτα.

Χαλβάς με σιμιγδάλι
❍●●Υλικά

2 φλιτζάνια τσαγιού σιμιγδάλι μέτριο • 1φλιτζάνι ελαιόλαδο • 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη •  
½ φλιτζάνι μέλι • 5 φλιτζάνια νερό • ¼ φλιτζανιού αμύγδαλα καβουρδισμένα και κο-
πανισμένα • ¼ φλιτζανιού κουκουνάρια • ¼ φλιτζανιού σταφίδες ξανθές • 2 κομμάτια 
κανέλλας • 3 γαρύφαλλα • 1 φλούδα λεμονιού.

❍●●Εκτέλεση

Βάζετε το νερό με τη ζάχαρη το μέλι και τα μυρωδικά να βράσουν επί 2-3 λεπτά. 
Αφαιρείτε τα μυρωδικά με τρυπητή κουτάλα και διατηρείτε το σιρόπι καφτό. Πλένε-
τε και σκουπίζετε καλά τις σταφίδες. Βάζετε σε φαρδιά κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
(να καπνίσει) και ρίχνετε λίγο-λίγο το σιμιγδάλι, ανακατεύοντας διαρκώς με ξύλινο 
κουτάλι. Το καβουρδίζετε να ξανθίσει και ρίχνετε τα αμύγδαλα και τα κουκουνάρια. 
Εξακολουθείτε το καβούρδισμα ανακατεύοντας πάντοτε (καίγεται πολύ εύκολα) σε 
σιγανή φωτιά και όταν το σιμιγδάλι πάρει ένα καστανί χρώμα, τραβάτε την κατσα-
ρόλα από τη φωτιά, ρίχνετε τις σταφίδες, ανακατεύετε και προσθέτετε το σιρόπι. 
Βάζετε την κατσαρόλα σε σιγανή φωτιά να απορροφήσει το σιμιγδάλι το υγρό του. 
Κατεβάζετε, ανακατεύετε καλά, σκεπάζετε με καθαρή πετσέτα επί 5 λεπτά και κα-
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τόπιν φορμάρετε το χαλβά σε μεγάλη φόρμα, σε ατομικά φορμάκια ή και κουταλιές. 
Ξεφορμάρετε σε πιατέλα και πασπαλίζετε με κανέλλα.

Τα παιδιά καθώς περπατούσαν στο δρόμο, προς την θάλασσα, συνέχισαν την συζήτη-
ση για διάφορα άλλα Προγράμματα και δραστηριότητες που γίνονται για την καταπο-
λέμηση της Παχυσαρκίας. Συζήτησαν για τον ρόλο της Ελληνικής Εταιρείας Παχυ-
σαρκίας, για το πρόγραμμα με τίτλο: «Μέτρο, Ποικιλία, Ισορροπία» που παλιότερα 
είχαν εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας σε συνεργασία με το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο και για το Πρόγραμμα της WWF*. Το Πρόγραμμα της WWF άρχισε το 
2017, σε 20 πόλεις της Ελλάδας, για να ευαισθητοποιήσει γονείς και παιδιά στην υγι-
εινή διατροφή με την κατανάλωση πολλών πράσινων τροφών και φρούτων και την 
αποφυγή των τυποποιημένων τροφίμων, που είναι ζημιογόνα και για το Περιβάλλον.
ΠΕΤΡΟΣ: Ας αφήσουμε τα σοβαρά και ελάτε να μου πείτε γρήγορα τον γλωσσο-

δέτη:

Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή.
Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

Τα παιδιά έλεγαν τον γλωσσοδέτη γρήγορα, μπερδεύονταν, γελούσαν και λέγοντας πα-
χιά λόγια… μετά από περίπατο μισής ώρας γύρισαν στα σπίτια τους για ένα παχύ 
στρώμα και ύπνο!

                                                             TV ΕΘΝΟΣ
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Η Μαρίνα ανακοινώνει ότι το θέμα της δέκατης συνάντησης είναι για τα βιολογικά 
και τα μεταλλαγμένα προϊόντα στην διατροφή μας.

1η
 
Η Μαρίνα

ΜΑΡΙΝΑ:  Τα τελευταία χρόνια, έρευνες ειδικών, δείχνουν ότι η υγεία μας κινδυ-
νεύει όχι μόνο από τις πρόσθετες χημικές ουσίες, που προσθέτουν στην επε-
ξεργασία των τροφίμων οι βιομηχανίες, αλλά και από τα φυτοφάρμακα και 
τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους, που χρησιμοποιούνται στις καλλιέρ-
γειες των αγρών και στην εκτροφή των ζώων. Ως λύση προτείνεται η κατανάλω-
ση βιολογικών προϊόντων. 

ΠΕΤΡΟΣ: Μαρίνα, γιατί οι ειδικοί προτείνουν μόνο τα βιολογικά προϊόντα;
ΜΑΡΙΝΑ: Οι ειδικοί προτείνουν τα προϊόντα με τον χαρακτηρισμό βιολογικά, γι-

ατί καλλιεργούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες (συνθετικά λι-
πάσματα, χημικά φυτοφάρμακα, ορμόνες, μεταλλαγμένοι σπόροι κ.λπ. ). Όλες 
οι διεργασίες ανάπτυξης των φυτών και των ζώων γίνονται με φυσικές μεθό-
δους.

ΗΛΙΑΣ:  Αντίθετα στα άλλα προϊόντα, που συνηθίσαμε να τα λέμε «συμβατικά», 
οι καλλιεργητές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν στις καλλιέργειες λαχανικών και 
φρούτων:

●● χημικά ζιζανιοκτόνα
●●  συνθετικά λιπάσματα

●● ορμόνες 
●● αρκετές φορές μεταλλαγμέ-

νους σπόρους.
 Όλες αυτές οι χημικές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην υγεία μας.
ΠΕΤΡΟΣ: Γιατί οι καλλιεργητές χρησιμοποιούν όλα αυτά; Δεν γνωρίζουν ότι βλά-

πτουν την υγεία μας;

 Θέμα:

Διατροφή με  Βιολογικά Προϊόντα
Κίνδυνοι από τα Μεταλλαγμένα
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ΜΑΡΙΝΑ: Αμφιβάλλω αν το γνωρίζουν όλοι, Πέτρο. Εκείνο που ενδιαφέρει πολ-
λούς καλλιεργητές είναι η αύξηση της παραγωγή τους, δηλαδή θέλουν να παρά-
γουν περισσότερα προϊόντα και όλες τις εποχές και γι’ αυτό χρησιμοποιούν ενι-
σχυτικές ουσίες, συνθετικά λιπάσματα, ορμόνες, χημικά φυτοφάρμακα, βελτιω-
μένους δήθεν σπόρους, κ.ά.

ΠΕΤΡΟΣ: Και δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε τους καλλιεργητές να ρίχνουν 
φυτοφάρμακα και όλα αυτά;

ΜΑΡΙΝΑ: Άκουσε, Πέτρο, οι ανάγκες του ανθρώπου έχουν γίνει πολλές, λόγω της 
αύξησης του πληθυσμού και της εξέλιξης της βιομηχανίας, άρα πρέπει να βρουν 
τρόπους οι καλλιεργητές να αυξήσουν την παραγωγή τους. Το πρόβλημα βρί-
σκεται στο είδος, στην ποσότητα και στον τρόπο που χρησιμοποιούν οι καλλιερ-
γητές τα χημικά φυτοφάρμακα, τα χημικά λιπάσματα κ.λπ. 

ΗΛΙΑΣ: Νομίζω ότι μόνο αν γίνει αυστηρότερος έλεγχος των φυτοφαρμάκων, των 
χημικών ουσιών και των ορμονών που κυκλοφορούν και επιτρέπονται στις καλ-
λιέργειες, θα προστατευθεί η υγεία μας.

ΠΕΤΡΟΣ:  Και αν δεν γίνεται έλεγχος σε όλα αυτά, εμείς θα συνεχίζουμε να τρώμε 
λαχανικά και φρούτα με φυτοφάρμακα;

ΜΑΡΙΝΑ:  Η μόνη λύση, Πέτρο, είναι να αγοράζουμε μόνο βιολογικά προϊόντα. Τα 
βιολογικά προϊόντα, όπως είπαμε, καλλιεργούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται 
χημικές ουσίες και αυτό προστατεύει όχι μόνο την υγεία μας αλλά και το 
Περιβάλλον.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Η μόλυνση του εδάφους, από τα λιπάσματα και τα χημικά που χρησι-
μοποιούνται στις συμβατικές καλλιέργειες, μεταδίδεται στα υπόγεια νερά και 
από εκεί, με τα ποτάμια, επεκτείνεται στις γειτονικές θάλασσες, στις λίμνες, 
στα ψάρια, στα πουλιά, στον αέρα κ.λπ. και επιφέρει τεράστια οικολογική κα-
ταστροφή.

ΗΛΙΑΣ:  Με τις βιολογικές καλλιέργειες η φύση αντιμετωπίζεται σαν ένας οργανι-
σμός και γι’ αυτό τα βιολογικά προϊόντα ονομάζονται και οργανικά ή οικολογι-
κά. Αν καταναλώνουμε βιολογικά προϊόντα προστατεύουμε από τις χημικές ου-
σίες όχι μόνο την υγεία μας αλλά όλο το οικοσύστημα, το έδαφος, το νερό, τον 
αέρα, την ποικιλία των σπόρων και των ειδών και το μέλλον του πλανήτη μας.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, η ανάπτυξη των βιολογικών φυτών και ζώων στηρίζεται 
σε όλα αυτά που κάνει μόνη της η φύση, για να υπάρχει ισορροπία. Η λίπανση 
του εδάφους, π.χ. γίνεται από τα ξερά φύλλα των φυτών, τις κοπριές των ζώ-
ων, τα νεκρά σώματα των ζωντανών οργανισμών και τα ζιζάνια καταπολε-
μούνται με φυσικό τρόπο, χωρίς φυτοφάρμακα. Τα ζώα τρέφονται με χόρτα 
και άλλες φυσικές ζωοτροφές χωρίς πρόσθετα, τεχνητές ουσίες ή συμπληρώ-
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ματα. Αυτές οι προδιαγραφές τηρούνται και παρακολουθούνται, με συνεχή έλεγ-
χο από αρμόδιους γεωπόνους, για να επιβεβαιωθούν τα προϊόντα ότι είναι βιο-
λογικά.

ΠΕΤΡΟΣ: Παππού, πώς ελέγχουν τα κρέατα και τα πουλερικά αν είναι βιολογικά;
ΠΑΠΠΟΥΣ: Τα κρέατα, τα πουλερικά και γενικά όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα, 

για να χαρακτηριστούν βιολογικά πρέπει να χρησιμοποιούνται στην εκτροφή 
των ζώων μόνο ζωοτροφές που έχουν οι ίδιες παραχθεί βιολογικά. Απαγο-
ρεύονται οι ορμόνες και τα αντιβιοτικά στην εκτροφή των ζώων, ενώ οι συνθή-
κες που ζουν και μεγαλώνουν θα πρέπει να ταιριάζουν με τις φυσικές τους ανά-
γκες.

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Άκουσα ότι, οι καλλιεργητές των βιολογικών δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιούν μεταλλαγμένους σπόρους στις καλλιέργειες των φυτών, ούτε ζωοτροφές 
από μεταλλαγμένα προϊόντα στην εκτροφή των ζώων. Γιατί;

ΜΑΡΙΝΑ:  Νικόλα, τα μεταλλαγμένα είναι ένα μεγάλο και αμφισβητούμενο πρό-
βλημα στην διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά προτείνω να τελειώσου-
με με τα βιολογικά και μετά να ασχοληθούμε με τα μεταλλαγμένα, αν βέβαια 
συμφωνείτε όλοι.

ΠΑΙΔΙΑ:  Συμφωνούμε, συνέχισε εσύ, Νικόλα.

Πριν αρχίσει ο Νικόλας η γιαγιά, η κυρία Κούλα, έβαλε στο τραπέζι μια φρουτιέρα, 
γεμάτη σταφύλια, αχλάδια και μούρα. Τα παιδιά έφαγαν τα φρούτα, ευχαρίστησαν την 
γιαγιά και συνέχισαν.
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2ος
 
Ο Νικόλας

ΝΙΚΟΛΑΣ:  Σας παρακαλώ πολύ, ελάτε να διαβάσουμε τα δημοσιεύματα εφημερί-
δων και περιοδικών. Τα περισσότερα τα έχει συγκεντρώσει ο παππούς τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια. 

Τα παιδιά πήραν από ένα δημοσίευμα άρχισαν να το διαβάζουν και να συζητούν.
ΚΙΚΗ:  Ακούστε τι γράφει αυτό το δημοσίευμα (Καθημερινή, 20-11-2007)
 Επικινδύνως ανεξέλεγκτα φυτοφάρμακα
 Κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται ενώ απαγορεύονται σε Ε.Ε. και ΗΠΑ
 Εκτός ελέγχου βρίσκεται τόσο η κυκλοφορία όσο και η χρήση των φυτοφαρμάκων 

στην Ελλάδα με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία αγροτών και καταναλω-
τών. Σοβαρά πλήττεται εξάλλου το κύρος των ελληνικών εξαγωγών.

 ………………………………………………………………………………………………
 Ταυτόχρονα, πολλοί αγρότες προμηθεύονται φυτοφάρμακα που εισάγονται παρά-

νομα, επειδή κοστίζουν λιγότερο.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Σας διαβάζω αυτό το δημοσίευμα (ΤΑ ΝΕΑ, 30-31/7/2011). Είναι λίγο 
μεγάλο αλλά θα σας λύσει πολλές απορίες για τα φυτοφάρμακα.

 ΑΣΥΣΤΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

 «Οι γεωπόνοι μας έλεγαν ‘ρίξτε’»
 ……………………………………………………………………………………
 Παλιά οι καλλιεργητές χρησιμοποιούσαμε ασύστολα τα φυτοφάρμακα. Ό,τι μας 

έδινε ο κάθε γεωπόνος. Τότε και εκείνοι δεν ήξεραν. Ρίξτε, μας έλεγαν. Οι περισ-
σότεροι δεν είχαν επαφή με τα χωράφια. Ήταν μεσολαβητές. Εμπόριο έκαναν. 
Όσο περισσότερα πωλούσαν τόσο μεγαλύτερο το κέρδος.

 ………………………………………………………………………………………………
 Τα τελευταία χρόνια, τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Πολλοί παραγωγοί 

μετέχουν σε πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστι-
τούτου με σκοπό την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.

 Στα πλαίσια του προγράμματος οι παραγωγοί έμαθαν για τις βλαβερές συνέπειες 
των φυτοφαρμάκων πρώτα σε αυτούς τους ίδιους. Έμαθαν να φορούν μάσκα και 
ειδικοί στολή όταν ψεκάζουν. Ακόμη με επιβλέποντα γεωπόνο έμαθαν τα απομει-
νάρια των φυτοφαρμάκων και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των ψεκαστή-
ρων να καταλήγουν σε ειδικούς κόκκινους κάδους που μεταφέρονται σε κλίβανο 
στην Ελβετία και καταστρέφονται.
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 ………………………………………………………………………………………………
 Τα εντομοκτόνα σχετίζονται με καρκινογενέσεις στον ενήλικο του οποίου η μη-

τέρα είχε εκτεθεί κατά την κύηση.
 Τα απομεινάρια των φυτοφαρμάκων τα καίγαμε ή τα ρίχναμε σε κάποιο ρυάκι δη-

μιουργώντας εστίες μόλυνσης.

ΝΤΙΝΑ:  Βιολογικά με… φυτοφάρμακα (ΤΑ ΝΕΑ, 30-31/7/2011)

 ……………………………………………………………………………………………

 Σε δειγματοληψίες του ΕΦΕΤ βρέθηκαν υπολείμματα επικίνδυνων και απαγορευ-
μένων χημικών ουσιών ακόμη και σε βιολογικές καλλιέργειες.

 ……………………………………………………………………………………………

 Παραγωγοί πουλούσαν προϊόντα για βιολογικά χωρίς να έχουν τα απαραίτητα πι-
στοποιητικά.

 ………………………………………………………………………………………………

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Αυτό το δημοσίευμα (Ελ. 4-10-2010) γράφει: 
ΠΑΤΑΤΕΣ, ΚΑΡΟΤΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΜΕ ΝΙΚΕΛΙΟ, ΧΡΩΜΙΟ

 «Ζητάμε έρευνα από το 2007, κανείς δεν μας απαντάει»
 Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση. Ζητούμε από το 2007 έρευνα στα αγρο-

τικά προϊόντα, κανείς δεν μας απαντάει και φτάσαμε σήμερα να μην τολμά ο πα-
ραγωγός να πάει στην λαϊκή με ταμπέλα παραγωγός- Θήβα.

 ………………………………………………………………………………………………

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Εδώ γράφει: 
 Σήμα κινδύνου και για μήλα, ακτινίδια, σπανάκι, νεκταρίνια, πατάτες.
 ………………………………………………………………………………………………
 Έρευνες έδειξαν ότι αυτά τα προϊόντα περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις φυτο-

φαρμάκων.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ:  Εγώ σας διαβάζω:
 Προσπάθεια να μπει τέλος στις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων.

ΝΤΙΝΑ:  27-1-2017
 Η χώρα μας εναρμονίστηκε με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ορθολογι-
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κή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και θεσπίστηκαν αυστηρές κυρώσεις στους 
παραβάτες.

 ………………………………………………………………………………………………
 Ο κάθε αγρότης θα περάσει ειδική εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να του 

δοθεί άδεια αγοράς και χρήσης συγκεκριμένων ουσιών. Η χρησιμοποίηση φυτο-
φαρμάκου συνδέεται με το ΑΦΜ του αγρότη και του γεωπόνου.

ΗΛΙΑΣ:  20-3-2017 (Δηλώσεις και Αποφάσεις της Έκθεσης του ΟΗΕ για τη χρή-
ση φυτοφαρμάκων).

 «Ο ισχυρισμός που προωθείται από τη βιομηχανία αγροχημικών ότι τα φυτοφάρ-
μακα είναι αναγκαία για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας δεν είναι μόνο 
ανακριβής, αλλά και επικίνδυνα παραπλανητικός».

 ………………………………………………………………………………………………
 «Είναι καιρός να ανατρέψουμε το μύθο ότι τα φυτοφάρμακα είναι απαραίτητα για 

να θρέψουν τον πλανήτη και να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια διαδικασία για τη 
μετάβαση προς πιο ασφαλή αγροτικά προϊόντα και υγιεινό φαγητό»

 ………………………………………………………………………………………………
 «Η αυξημένη παραγωγή τροφίμων δεν έχει πετύχει την εξάλειψη της πείνας σε 

όλον τον κόσμο. Η εξάρτηση από επικίνδυνα φυτοφάρμακα είναι μια βραχυπρόθε-
σμη λύση που υπονομεύει το δικαίωμα σε επαρκή τροφή και υγεία για τις σημερι-
νές και μελλοντικές γενιές».

ΠΕΤΡΟΣ: Ακούστε αυτό το πολύ σημαντικό!
 ΕΣΥΦ (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας)
 Αν αντιληφθείτε πως κάποιος προσπαθεί να διακινήσει, να εμπορευθεί η χρησιμο-

ποιήσει παράνομα φυτοφάρμακα καλέστε τη γραμμή καταγγελιών του ΕΣΥΦ (Ελ-
ληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας).

 Στο τηλέφωνο: 800 11 39 100. Η καταγγελία είναι ανώνυμη.

ΚΙΚΗ: Χαίρομαι που τα τελευταία χρόνια τα χημικά φυτοφάρμακα, τα ζιζανιοκτό-
να όπως λέγονται, που χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν οι παραγωγοί στις 
καλλιέργειες των οπωρολαχανικών ελέγχονται. Εύχομαι να συνεχιστούν τα σε-
μινάρια σε όλους τους αγρότες και τους γεωπόνους για την ορθολογική χρήση 
των φυτοφαρμάκων.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Ευχάριστο είναι ότι οι αγρότες έμαθαν να φορούν μάσκα και ειδική 
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στολή όταν ψεκάζουν. Ακόμη, με επιβλέποντα γεωπόνο έμαθαν τα απομεινάρια 
των φυτοφαρμάκων και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των ψεκαστήρων, 
να τα ρίχνουν σε ειδικούς κόκκινους κάδους, που μεταφέρονται σε κλίβανο στην 
Ελβετία. Ευτυχώς, γιατί έρευνες έχουν δείξει ότι σε περιοχές όπου οι γεωργοί 
έχουν εκτεταμένες καλλιέργειες και χρησιμοποιούν πολλά φυτοφάρμακα, έχουν 
αυξηθεί οι θάνατοι από διάφορες μορφές καρκίνου.

ΜΑΡΙΝΑ:  Είναι φοβερές οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην υγεία μας αφού 
ευθύνονται για την αύξηση των αλλεργιών και του καρκίνου, ακόμη και από την 
κοιλιά της μάνας «Τα εντομοκτόνα σχετίζονται με καρκινογενέσεις στον ενήλικο 
του οποίου η μητέρα είχε εκτεθεί κατά την κύηση». 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, επειδή τα προβλήματα υγείας από τα φυτοφάρμακα και 
τα συνθετικά λιπάσματα, αυξάνονται καθημερινά πρέπει να ληφθούν πολλά 
και ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, για να προστατευθούμε όλοι και να προστατέ-
ψουμε και το Περιβάλλον μας, όπως:

●● Πρώτον, πρέπει η πολιτεία με γεωπόνους να συνεχίσει να εκπαι-
δεύει και να ενημερώνει όλους τους καλλιεργητές και τους 
εκτροφείς ζώων, ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά και 
με μέτρο, σε όλες τις καλλιέργειες, τα φυτοφάρμακα, τα χημικά 
λιπάσματα, τις ορμόνες, τα αντιβιοτικά κ.λπ.

●●  Δεύτερον, πρέπει ειδικοί επιστήμονες να κάνουν αυστηρότε-
ρους ελέγχους στα χημικά φυτοφάρμακα και τις ορμόνες που 
κυκλοφορούν.

●●  Τρίτον, πρέπει να απαγορευτεί στις καλλιέργειες η χρήση όσων 
φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών είναι επικίνδυνα για την 
υγεία μας. 

●● Και τέταρτον ο ΕΦΕΤ να κάνει συχνότερα αυστηρούς δειγμα-
τοληπτικούς ελέγχους για τυχόν υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
στα τρόφιμα που βρίσκονται στα ράφια, ακόμη και στα βιολογι-
κά. Να τιμωρούνται αυστηρά οι παραβάτες,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ:  Οι γονείς μου, επειδή φοβούνται ότι κάποιοι καλλιεργητές των συμ-
βατικών προϊόντων δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη για την σωστή χρήση των φυ-
τοφαρμάκων και των ορμονών, προτιμούν να αγοράζουν μόνο βιολογικά προϊό-
ντα. Πιστεύουν ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν ελάχιστα ή καθόλου φυτοφάρ-
μακα. 

ΗΛΙΑΣ:  Καλά κάνουν, Χριστίνα, αλλά και αυτά χρειάζονται έλεγχο. Όταν αγορά-
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ζουμε βιολογικά προϊόντα είναι απαραίτητο να ελέγχουμε την πιστοποίησή τους 
στις ετικέτες συσκευασίας τους, γιατί γίνονται και νοθείες! Το πρώτο που πρέπει 
να αναζητούμε στην ετικέτα συσκευασίας σε ένα βιολογικό προϊόν είναι η πι-
στοποίησή του, ότι είναι βιολογικό. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει το κοινό Ευρω-
παϊκό σήμα «το πράσινο φύλλο» και το σήμα- το λογότυπο –των Ελληνικών 
Οργανισμών Πιστοποίησης. Το «πράσινο φύλλο» έχει καθιερωθεί, από το Φε-
βρουάριο του 2010 υποχρεωτικό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλα τα βιολο-
γικά προϊόντα που παράγονται ή κυκλοφορούν στις 27 χώρες- μέλη της.

Το Λογότυπο της Ε.Ε. για τα βιολογικά προϊόντα

ΚΙΚΗ: Τι είναι οι Οργανισμοί Πιστοποίησης;
ΝΙΚΟΛΑΣ:  Οι Οργανισμοί Πιστοποίησης, είναι επίσημοι οργανισμοί, που έχουν 

εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας και είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι, για να 
ελέγχουν κάθε αγρότη ή έμπορο αν τηρεί τις προδιαγραφές, που αναφέρονται 
στους νόμους για τα βιολογικά προϊόντα. Κάθε βιοκαλλιεργητής είναι υποχρε-
ωμένος να εφαρμόζει αυτή τη νομοθεσία, δηλαδή να τηρεί τις προδιαγραφές 
και να ελέγχεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, έως και την διάθεση των 
προϊόντων. Γεωπόνοι κάνουν ελέγχους στα κτήματα και ειδικές αναλύσεις, 
κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας των προϊόντων, αλλά και όταν τα μαζεύ-
ουν και όταν τα τυποποιούν. Έτσι κάθε αγρότης, που τηρεί τις προδιαγρα-
φές, μπορεί να πιστοποιήσει τα προϊόντα του και να χαρακτηριστούν βιολο-
γικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλα τα βιολογικά θα πρέπει να αναγράφουν 
στην ετικέτα συσκευασίας τους τα εξής:

 «Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας» ή «Προϊόν βιολογικής γεωργίας σε μεταβατι-
κό στάδιο» και να αναφέρεται ο κωδικός του Οργανισμού Πιστοποίησης, το σή-
μα του Οργανισμού Πιστοποίησης και το «πράσινο φύλλο», δηλαδή το Ευρωπα-
ϊκό σήμα.

 Στην Ελλάδα επίσημοι Οργανισμοί Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων εί-
ναι οι εξής:
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●●  ΔΗΩ, ΕΛ-01-ΒΙΟ

●●  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΕΛ-02-ΒΙΟ

●●  ΒΙΟΕΛΛΑΣ (παλαιότερα ΣΟΓΕ), ΕL-03-ΒΙΟ

●●  Qways ΕΛ- ΒΙΟ -04

●●  ACert ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ GR-BIO-05

●●  IRIS GR-BIO-06

●●  GREEN CONTROL-ΕΛ- ΒΙΟ -07

●●  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ GR-BIO-08

●●  CMCERT GR-BIO-10

●●  Q-CERT EΠΕ GR-BIO-12

●●  GR-BIO-13 ΤUV EΛΛΑΣ Α.Ε

●●  GR-BIO-14 OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Όταν αγοράζουμε χύμα βιολογικά προϊόντα, που δεν είναι συσκευα-
σμένα, πώς θα ελέγξουμε ότι είναι βιολογικά;

ΝΙΚΟΛΑΣ: Πολύ καλή ερώτηση, Μαριάννα. Τα βιολογικά προϊόντα πωλούνται εί-
τε συσκευασμένα, οπότε αναγράφεται στην ετικέτα ο οργανισμός πιστοποίησης 
και ο κωδικός του παραγωγού ή της εταιρείας διακίνησης, είτε χύμα, αλλά από 
πιστοποιημένα καταστήματα ή αγορές βιολογικών προϊόντων. Αν λοιπόν αγο-
ράζεις χύμα βιολογικά προϊόντα από παραγωγό ή επιχείρηση, που πουλάει 
μόνο βιολογικά, θα πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό ελέγχου, σε μέρος που 
να μπορούν να το βλέπουν οι καταναλωτές. Να ζητάτε να σας δείξουν αυτό το 
πιστοποιητικό, αν δεν το έχουν κάπου κρεμασμένο να φαίνεται.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Στις λαϊκές αγορές ή σε καταστήματα, που οι παραγωγοί διαθέτουν 
συμβατικά προϊόντα, επιτρέπεται να διαθέτουν και βιολογικά αλλά μόνο αν 
αυτά είναι συσκευασμένα, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα υπόλοιπα. 

ΗΛΙΑΣ:  Εμείς, πάμε σε λαϊκές αγορές, που πουλάνε μόνο βιολογικά προϊόντα, αλ-
λά ελέγχουμε αν οι παραγωγοί έχουν κρεμασμένο σε σημείο που φαίνεται στον 
πάγκο το όνομά τους και τα πιστοποιητικά, με την σφραγίδα των οργανισμών πι-
στοποίησης. 

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των βιολογικών προ-
ϊόντων είναι ότι μυρίζουν… φύση, το άρωμά τους, δηλαδή, παραπέμπει στο 
ίδιο το προϊόν. Τις προηγούμενες δεκαετίες, οι καταναλωτές μύριζαν τα προϊό-
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ντα πριν τα αγοράσουν. Στην σύγχρονη εποχή, έχουμε εκπαιδευτεί ως κατανα-
λωτές, να μην δίνουμε σημασία σε αυτό το στοιχείο. Μόνον τα βιολογικά προϊό-
ντα έχουν πολύ εντονότερο άρωμα από τα συμβατικά και γι’ αυτό μυρίστε τα, 
πριν τα αγοράσετε!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Άκουσα από τον θείο τον Σωτήρη ότι, εκτός από το άρωμα και 
την γεύση, και το χρώμα των βιολογικών προϊόντων είναι πιο έντονο και έχει δι-
αφορά από το χρώμα των συμβατικών προϊόντων. Η χρήση των φυτοφαρμάκων 
και χημικών λιπασμάτων αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά στα συμβατι-
κά προϊόντα. Στα βιολογικά το χρώμα της φλούδας, των φύλλων ή της σάρκας 
του καρπού, είναι αισθητά πιο έντονα, από αυτό που έχουμε συνηθίσει να κατα-
ναλώνουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τα βιολογικά προϊόντα, ειδικά τα λαχανικά και τα οπωροκηπευτικά, 
μπορεί να είναι, πολλές φορές, λιγότερο καλοσχηματισμένα ή εντυπωσιακά από 
τα συμβατικά. Λόγω της έλλειψης φυτοφαρμάκων, τα οργανικά προϊόντα είναι 
επίσης περισσότερο ευπαθή σε ζιζάνια. 

 Ενδεχομένως να έχουν και μικρά σημαδάκια από έντομα, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
πως είναι ακατάλληλα ή χαμηλότερης ποιότητας. Προτιμήστε τα, γευθείτε τη νο-
στιμιά τους, απολαύστε την ποιότητά τους, που δεν προϋποθέτει καλή εμφάνιση!

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Παιδιά μου, το βιολογικό κρέας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά 
από αυτό που έχουμε συνηθίσει να καταναλώνουμε. Είναι ελαφρώς πιο σκούρο 
και πιο σκληρό στην υφή, αλλά σαφώς καλύτερης ποιότητας και πιο νόστιμο. Τα 
ζώα της βιολογικής κτηνοτροφίας ζουν ελεύθερα, σε αντίθεση με αυτά της σύγ-
χρονης και μαζικής κτηνοτροφίας. Τα πουλερικά, επίσης, τα βιολογικά οδηγού-
νται στη σφαγή σε 80 ημέρες, ενώ στις άλλες πτηνοτροφικές μονάδες σε 38-45 
ημέρες και στριμώχνονται σε μικρούς χώρους.

ΗΛΙΑΣ: Παππού, πολλοί καταναλωτές είναι διστακτικοί με τα βιολογικά προϊόντα, 
που κυκλοφορούν και αυτό συμβαίνει γιατί δυσκολεύονται να τα ελέγξουν. Προ-
τείνω να συζητήσουμε περισσότερο για τον έλεγχο των βιολογικών όταν έλθει η 
σειρά μας με τον Γιώργο. Συμφωνείτε να παρουσιάσει τώρα η Κική τα γλωσσι-
κά της; 

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, συμφωνούμεεεεεε! Λέγε μας, Κική!

3η
 
Η Κική

ΚΙΚΗ: Σήμερα θα προσπαθήσω να μην μπλέξω «γενετικά» τις λέξεις: «βιολογικά» 
και «μεταλλαγμένα» στις ασκήσεις, που ετοίμασα με τη βοήθεια της θείας Βά-
σως.
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 Η λέξη «βιολογικά» είναι σύνθετη λέξη από τις λέξεις: βίος + λόγος (λέγω). Η 
λέξη «βίος» σημαίνει ζωή, ενώ η λέξη «βιός» σημαίνει περιουσία.

 ☛●●Να σχηματίσετε τα ονόματα των επιστημών και των επιστημόνων που 
ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και έχουν ως β΄ συνθετικό 
«-λογία- λόγος». 

 βίος + -λογία – λόγος  → Βιολογία, βιολόγος, βιολογικά
 άνθρωπος + -λογία – λόγος  → ………………………………
 κοινωνία + -λογία – λόγος  → ………………………………
 ψυχή + -λογία – λόγος  → ………………………………
 γη-γαία +-λογία – λόγος  → ………………………………
 αρχαία + -λογία – λόγος  → ………………………………

 ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο:

 ☛●●Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το επίθετο: 
«βιολογικός, ή, ό». 

 Στις ……………. καλλιέργειες απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών.
 Κάθε ………….... προϊόν πρέπει να έχει πιστοποίηση από κάποιον οργανι-

σμό πιστοποίησης.
 Τα …………….. προϊόντα είναι ακριβότερα από τα συμβατικά.
 Υπάρχουν λαϊκές αγορές που πουλάνε μόνο …………….. φρούτα και λαχα-

νικά.
 Πριν αγοράσεις οποιοδήποτε ………….. προϊόν να ελέγχεις το σήμα ή τον 

κωδικό πιστοποίησης στην ετικέτα συσκευασίας του.

 ☛●●Να συζητήσετε με τους φίλους σου την σημασία των παρακάτω:
 (βιολογικός καθαρισμός, βιολογικός πόλεμος, βιολογικό όπλο, βιολογικό 

φίλτρο, βιολογικός έλεγχος, βιολογική ανάγκη, βιολογικό εργαστήριο)
 Η λέξη «μεταλλαγμένα» είναι μετοχή του σύνθετου ρήματος: «μετά + αλ-

λάσσω» και σημαίνει τροποποιώ, γι’ αυτό τα μεταλλαγμένα λέγονται και 
τροποποιημένα.
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 ☛●●Να σχηματίσετε σύνθετες και παρασύνθετες λέξεις με β΄ συνθετικό το ρή-
μα «αλλάσσω».

μετά

αλλάσσω}αλλάσσομαι{ μεταλλάσσω, μεταλλαγή, μεταλλαγμένα
εν …………………………………………………….

συν …………………………………………………….
παρά …………………………………………………….

από …………………………………………………….
αντί …………………………………………………….

 ☛●Να διαγράψετε από κάθε ομάδα την λέξη που δεν ταιριάζει:
●●  βίος, ζωή, ζήση, ύπαρξη, ζωτικότητα, ενεργητικότητα, ζωντανό, ον, 

όντα, ζωίτσα, ζωούλα, φωνούλα
●●  αλλαγή, διαφοροποίηση, μετατροπή, μεταβολή, μετασχηματισμός, 

πλύση, τροποποίηση 
 ☛●Να συμπληρώσετε το δέντρο:

 ☛●Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την λέξη «μετάλλαξη».
 Η ................... των οργανισμών με την επέμβαση της τεχνολογίας μπορεί να 

απειλήσει τη ζωή. 
 ……………… σημαίνει αλλαγή, τροποποίηση σε αυτό που έως τώρα υπήρ-

χε.
 Οι τροποποιημένοι οργανισμοί έχουν προέλθει από ……………. των γονιδί-

ων.
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ΗΛΙΑΣ: Κική, ευτυχώς, δεν μας άλλαξες τα γονίδια σήμερα με τις ασκήσεις σου! 
Αρχίζουμε εμείς.

4οι
 
Ο Ηλίας και ο Γιώργος

 Ο Ηλίας με το Γιώργο είχαν συγκεντρώσει μερικές ετικέτες συσκευασίας βιολο-
γικών τροφίμων, τις παρουσίασαν στα παιδιά και τα βοήθησαν να μάθουν να 
αναγνωρίζουν τα σήματα έγκρισης – Οργανισμούς Πιστοποίησης και το Ευρω-
παϊκό σήμα «πράσινο φύλλo».

ΗΛΙΑΣ: Όταν αγοράζουμε βιολογικά προϊόντα είναι απαραίτητο ο κάθε κατανα-
λωτής να ελέγχει ποιος παρήγαγε το βιολογικό προϊόν, από ποιο σημείο του πλα-
νήτη προήλθε και ποιος Οργανισμός έχει κάνει την πιστοποίηση. Πρέπει πάντο-
τε να αναζητούμε «το πράσινο φύλλο» και την ειδική σήμανση πιστοποίη-
σης στην ετικέτα συσκευασίας ή το ισχύον πιστοποιητικό του καταστήμα-
τος βιολογικών.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Να αυτή η ετικέτα π.χ. γράφει: ΔΗΩ ΕΛ-ΒΙΟ-01. Αυτό σημαίνει ότι 
την πιστοποίηση ότι είναι βιολογικό προϊόν, την έχει κάνει ο οργανισμός πιστο-
ποίησης ΔΗΩ, που έχει κωδικό ΕΛ-ΒΙΟ-01 και έχει και το σήμα του, αυτό το 
στρογγυλό. Προσέξτε ότι υπάρχει στην ετικέτα το Ευρωπαϊκό- Κοινοτικό λογό-
τυπο, αυτό το «πράσινο φύλλο».

ΗΛΙΑΣ : Εδώ, σε αυτήν την ετικέτα υπάρχει, στο κάτω μέρος, το Κοινοτικό σήμα, το 
φυλλαράκι με τα 12 αστεράκια μέσα στο πράσινο παραλληλόγραμμο, αυτό είναι 
το «πράσινο φύλλο». Στο πάνω μέρος βλέπετε το ελληνικό σήμα ελέγχου πιστο-
ποίησης, που είναι από τον Οργανισμό Πιστοποίησης τον Qways ΕΛ-ΒΙΟ-04.

Τα παιδιά συνέχισαν να διαβάζουν και να ελέγχουν τους Οργανισμούς Πιστοποίησης 
και τον κωδικό τους στις ετικέτες συσκευασίας και άλλων βιολογικών προϊόντων. 
Όλες οι ετικέτες είχαν σήμα από διάφορους Οργανισμούς Πιστοποίησης, τον Κωδικό 
τους και το Ευρωπαϊκό- Κοινοτικό λογότυπο, το «πράσινο φύλλο». Όταν τελείωσαν 
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τον έλεγχο των ετικετών άρχισαν τη συζήτηση για τα μεταλλαγμένα και διάβασαν δη-
μοσιεύματα με διαμαρτυρίες για τα μεταλλαγμένα.

ΠΕΤΡΟΣ:  Εμένα με φοβίζει η λέξη μεταλλαγμένα. Τι σημαίνει;
ΗΛΙΑΣ: Πέτρο, μεταλλαγμένα λέγονται τα προϊόντα που κατασκευάζονται στα 

εργαστήρια με τη βοήθεια της γενετικής μηχανικής. Δηλαδή, οι επιστήμονες 
της γενετικής διαλέγουν και παίρνουν κάποια γονίδια από έναν οργανισμό (από 
ζώα, από φυτά, βακτήρια και ιούς) και τα εισάγουν, με τεχνητό τρόπο, σε άλ-
λους εντελώς διαφορετικούς οργανισμούς. Με την ένωση αυτών των διαφόρων 
γονιδίων, φτιάχνουν εντελώς νέους οργανισμούς, οι οποίοι αποκτούν νέα χαρα-
κτηριστικά, όπως η αντοχή σε ένα συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Γι’ αυτό τα με-
ταλλαγμένα λέγονται Τροποποιημένα ή Νεοφανή.

ΠΕΤΡΟΣ:  Δεν κατάλαβα, γιατί λέγονται Νεοφανή;
ΗΛΙΑΣ: Λέγονται Νεοφανή, γιατί οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί είναι εντελώς νέ-

οι οργανισμοί, που αποτελούν τεχνητές μορφές ζωής, που δεν υπήρχαν μέχρι 
τώρα στην φύση. Π.χ. ενώ η διασταύρωση ενός ψαριού με μια φράουλα είναι 
αδύνατη στην φύση, η γενετική μηχανική το «επιτυγχάνει» μέσα στο εργαστή-
ριο. Οι επιστήμονες απομονώνουν ένα γονίδιο ψαριού και το εμφυτεύουν σε μια 
φράουλα, δημιουργώντας έναν εντελώς νέον οργανισμό. Η γενετική μηχανική 
έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί και να ανακατεύει γονίδια ζώων, φυτών, 
ακόμη και ανθρώπων.

ΠΕΤΡΟΣ:  Αλήθεια είναι όλα αυτά; Φοβάμαι μήπως ανακατέψουν και τα γονίδια 
του ανθρώπου; Πάει θα εξαφανιστούμε!

 ΓΙΩΡΓΟΣ: Πέτρο, η γενετική μηχανική καταργεί την φυσική εξέλιξη των ειδών, 
που έχει γίνει σε διάστημα εκατομμυρίων χρόνων, άρα πιθανόν είναι να μη σε-
βαστεί και τον άνθρωπο.

ΗΛΙΑΣ:  Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, κανείς δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις που θα 
έχουν στο φυσικό περιβάλλον και στο μέλλον του ανθρώπου αυτές οι μεταλλά-
ξεις, της γενετικής μηχανικής. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Η Greenpeace είναι αντίθετη με την απελευθέρωση των μεταλλαγμέ-
νων οργανισμών, γιατί οι κίνδυνοι για το περιβάλλον είναι ανυπολόγιστοι και 
δεν θα μπορούν να διορθωθούν. Επίσης, οι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώ-
πων και των ζώων είναι άγνωστοι, ενώ απειλείται η χλωρίδα και η πανίδα. Θα 
εξαφανισθούν αρκετοί οργανισμοί και είδη, και θα δημιουργηθούν προβλήμα-
τα στην οικολογική ισορροπία. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Όταν τρώμε μεταλλαγμένα τρόφιμα, κινδυνεύει η υγεία μας;
ΗΛΙΑΣ:  Κινδυνεύει, Μαριάννα, γιατί έχουμε συνεχόμενες, αλλά ενδεικτικές έρευ-

νες, που φανερώνουν ότι δεν αποκλείεται τα μεταλλαγμένα να μας προκαλούν:
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●● αλλεργίες,
●● να αυξάνουν την αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιοτικά 
●● να παράγονται τοξικές ουσίες από τους μεταλλαγμένους οργανισμούς.

ΚΙΚΗ: Πολύ με ανησυχούν αυτά που ακούω. Και τι θα κάνουμε;
ΗΛΙΑΣ:  Κική, πρέπει να ενημερωνόμαστε για τις τροφές που καταναλώνουμε. 

Πρέπει να ελέγχουμε αν τα προϊόντα που αγοράζουμε αναγράφουν στις ετικέτες 
τους ότι περιέχουν γενετικά τροποποιημένες- μεταλλαγμένες ύλες και να τα απο-
φεύγουμε. Στην παγκόσμια αγορά έχουν εγκριθεί και καλλιεργούνται σε αρκετά 
κράτη (ΗΠΑ, Καναδάς, Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, κ.ά.) φυτά γενετικά τροπο-
ποιημένα. Οι καλλιέργειες αυτές αφορούν τέσσερα- πέντε κυρίως είδη μεταλ-
λαγμένων (γενετικά τροποποιημένων) προϊόντων, τη σόγια, το καλαμπόκι, το 
βαμβάκι, την ελαιοκράμβη και την παπάγια. Η Ευρώπη αντιστέκεται στις 
καλλιέργειες μεταλλαγμένων, εκτός ορισμένων χωρών, αλλά εισάγει κυρίως με-
ταλλαγμένη σόγια και κάποιες ποικιλίες καλαμποκιού. Η μεταλλαγμένη σόγια 
και το καλαμπόκι χρησιμοποιούνται ως συστατικά στην παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών.

ΝΤΙΝΑ: Δηλαδή, τρώμε όλοι μεταλλαγμένα; 
ΗΛΙΑΣ: Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα, αλλά τα περισσότερα αγαπημένα μας προϊό-

ντα, όπως σοκολάτες, μπισκότα, σάλτσες, κορνφλέικς, τσιπς, έτοιμα γεύμα-
τα, παιδικές τροφές, περιέχουν σόγια, καλαμπόκι ή παράγωγά τους, όπως: 
(λεκιθίνη, φυτικά έλαια, άμυλο, γλυκόζη κ.ά), τα οποία πιθανώς να είναι με-
ταλλαγμένα.
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ΝΤΙΝΑ: Ανησυχώ γιατί δεν γνώριζα ότι όλα αυτά τα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν 
μεταλλαγμένα ή γενετικά τροποποιημένες ύλες, όπως τις λένε.

ΗΛΙΑΣ: Και εγώ ανησυχώ, Ντίνα, γιατί ο θείος ο Σωτήρης μάς είπε ότι το καλα-
μπόκι και η σόγια είναι οι δυο, από τις πιο σημαντικές, πρώτες ύλες στη βιομη-
χανία των τροφίμων. Περισσότερα από 30.000 τρόφιμα, δηλαδή, πάνω από το 
60% των τροφίμων, περιέχουν παράγωγα σόγιας ή καλαμποκιού.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Για να μην ανησυχούμε, είναι απαραίτητο να μάθουμε να ελέγχουμε τι 
τρώμε. Μόνο με τον έλεγχο της σήμανσης στην ετικέτα συσκευασίας των τρο-
φίμων θα γνωρίζουμε αν τρώμε τροποποιημένα, γιατί σύμφωνα με την Ευρωπα-
ϊκή Νομοθεσία για τη Σήμανση και την Ιχνηλασιμότητα των μεταλλαγμένων 
τροφίμων και ζωοτροφών είναι υποχρεωτική η σήμανση των μεταλλαγμένων, 
είτε πάνω στην εμπορική συσκευασία είτε σε συνοδευτικό έγγραφο (Κανονι-
σμός 1829/2003 και Κανονισμός 1830/2003).

ΠΕΤΡΟΣ:  Δηλαδή, τι θα ελέγχουμε;
ΓΙΩΡΓΟΣ: Θα πρέπει να ελέγχουμε τις ετικέτες των τυποποιημένων τροφίμων αν 

αναγράφουν τα παρακάτω: «αυτό το προϊόν περιέχει ή προέρχεται από γενετι-
κά τροποποιημένους οργανισμούς» ή «αυτό το προϊόν παράγεται από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αν δεν αναγράφεται στην ετικέτα συσκευασίας ενός προϊόντος, 
ότι κάποιο από τα συστατικά του προέρχεται από μεταλλαγμένες πρώτες ύλες, 
πώς μπορούμε να βρούμε αν είναι μεταλλαγμένο; 

ΗΛΙΑΣ:  Δεν μπορούμε να το βρούμε, γιατί γίνονται πολλές επεξεργασίες στα προ-
ϊόντα π.χ. στα ραφιναρισμένα έλαια (σογιέλαιο, καλαμποκέλαιο, φυτικά έλαια) 
και δεν είναι ανιχνεύσιμη η μετάλλαξη, στο τελικό προϊόν. Έτσι ξεφεύγουν 
«νομίμως» από τον κανόνα σήμανσης.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως μας είπε ο θείος Σωτήρης, βρίσκεται 
στα προϊόντα που δεν έχουν σήμανση, όπως γάλα, αβγά, κρέας, ψάρια κ.λπ., 
που για την παραγωγή τους, είναι πολύ πιθανόν, να έχουν χρησιμοποιηθεί 
μεταλλαγμένες ζωοτροφές. 

 Στην Ελλάδα εισάγουμε ετησίως 450.000 τόνους σόγιας και αντίστοιχες ποσό-
τητες καλαμποκιού, από τις οποίες το 80% καταλήγει σε ζωοτροφές ή ιχθυοτρο-
φές και το υπόλοιπο χρησιμοποιείται, κυρίως, για την παραγωγή σογέλαιου και 
καλαμποκέλαιου. Σημαντικό μέρος αυτών των προϊόντων είναι μεταλλαγμένο.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Με σήμανση ή χωρίς σήμανση, νομίζω, ότι τρώμε πολλά μεταλλαγ-
μένα τρόφιμα και δεν το γνωρίζουμε!

ΝΙΚΟΛΑΣ: Μην ανησυχείτε τόσο γιατί οι απόψεις για τα μεταλλαγμένα διίστα-
νται, δηλαδή, υπάρχουν μερικοί βιοτεχνολόγοι που υποστηρίζουν την ελευθε-
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ρία των μεταλλαγμένων, επειδή τα χαρακτηρίζουν ακίνδυνα, αλλά και εκα-
τομμύρια καταναλωτών που είναι αντίθετοι στα μεταλλαγμένα, επειδή τα 
κρίνουν επικίνδυνα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Νικόλα, πολλές Οργανώσεις και Οργανισμοί είναι αντίθετοι με τα με-
ταλλαγμένα όπως: η Greenpeace, οι καλλιεργητές βιολογικών και οι Οικολό-
γοι. Όλοι αυτοί διαμαρτύρονται με κάθε τρόπο και κάνουν μεγάλο αγώνα, πολ-
λά χρόνια τώρα, εναντίων των μεταλλαγμένων, γιατί τα θεωρούν καταστροφή 
για την ισορροπία της φύσης.

ΗΛΙΑΣ:  Μας έδωσε ο θείος ο Σωτήρης κάποια δημοσιεύματα για τα μεταλλαγμέ-
να, που μαζεύει 15 χρόνια, τώρα. Σας διαβάζουμε μερικά:

Ο Ηλίας και ο Γιώργος διάβασαν δυνατά, εναλλάξ τα παρακάτω.

 Ο Ευρωπαίος πολίτης νιώθει ότι συμμετέχει σ’ ένα μεγάλο γενετικό πείρα-
μα, που εκτελείται από απρόσωπες εταιρείες-κολοσσούς (18-8-2003).

 ΟΙ ΗΠΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΝΟΜΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ «ΕΛ. 
2004»

 ➻●Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΕΛ., 24-6-2008)

 Η αντιπαράθεση, η ανησυχία, η δυσπιστία σχετικά με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα θα 
συνεχιστεί και στην επόμενη δεκαετία. Μεταξύ των ζητημάτων που θα αποτελούν 
θέμα συζήτησης, έρευνας και μελέτης είναι τα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα 
και η αξιολόγηση της ασφάλειας των μελλοντικών γενεών των προϊόντων αυτών 
με μοναδικά χαρακτηριστικά.

 ………………………………………………………………………………………………

 ➻●Τρώμε όλο και πιο πολλά μεταλλαγμένα (ΤΑ ΝΕΑ, 28-10-2010)

 Μετά τον σολομό και οι κατσίκες!
 Ο γενετικώς τροποποιημένος σολομός είναι μόνο η αρχή. Σε ερευνητικά εργαστή-

ρια γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη και άλλων γενετικώς τροποποιημένων 
ψαριών αλλά και οικόσιτων ζώων, που το κρέας τους βάζουμε στο τραπέζι μας 
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

 ➻●ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ GREENPEACE ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ

 Νέο κρούσμα παράνομης καλλιέργειας μεταλλαγμένου καλαμποκιού εντοπίστηκε 
χθες στην Ορεστιάδα Έβρου, σύμφωνα με την οικολογική οργάνωση Greenpeace.

 Διαμαρτυρία ακτιβιστών της Greenpeace ενάντια στα μεταλλαγμένα στις  
22-2-2012.

 Με τη διαμαρτυρία αυτή σε σούπερ μάρκετ σε κεντρικά σημεία της Αθήνας η 
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Greenpeace συνεχίζει και ζητά από τις εταιρείες να εξασφαλίσουν καθαρές ζωο-
τροφές χωρίς μεταλλαγμένα.

 ➻●Νέα ερωτήματα για τα μεταλλαγμένα (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12-9-2012)
 Σοβαρές βλάβες και όγκοι σε πειραματόζωα από καλαμπόκι, σύμφωνα με Γάλ-

λους ερευνητές – Επικρίσεις από επιστήμονες για την έρευνα.
 Η Γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από την Εθνική Υπηρεσία για την ασφάλεια της Υγεί-

ας να πραγματοποιήσει μελέτες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συμπεράσμα-
τα της έρευνας ευσταθούν.

 ………………………………………………………………………………………………
 ➻●ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΦΕΤ 12ος– 2013)

 Κατάλογος επιτρεπόμενων προϊόντων στα σχολικά κυλικεία.
 ………………………………………………………………………………..
 Τέλος δεν επιτρέπεται η διάθεση λειτουργικών τροφίμων ή συμπληρωμάτων δια-

τροφής και προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και 
η διάθεση άλλων προϊόντων, που δεν περιλαμβάνονται στην ισχύουσα Υγειονομι-
κή Διάταξη (ΦΕΚ2800/τ.Β΄/04-11-2013)

 ➻●«Μεταλλαγμένη» τομάτα επιχειρεί να δελεάσει τους καταναλωτές (Ειδήσεις 
διαδίκτυο, 26-1-2014)

 «Μεταλλαγμένη» τομάτα μιμείται τη δράση της καλής χοληστερόλης.
 Σπόροι με γονίδια από φύκια δίνουν υγιεινά ιχθυέλαια
 Δικαστικό μπλόκο στη γενετικά τροποποιημένη πατάτα της BASF.

 ➻●13-1-2015 Απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για την καλλιέργεια γενετικά 
τροποποιημένων φυτών.

 Νομοθεσία επιτρέπει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να περιορί-
σουν ή να αποφεύγουν την καλλιέργεια φυτών που περιέχουν οργανισμούς στην 
επικράτειά τους.

 ➻●6-6-2015 (Ριζοσπάστης)
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της στα μεταλλαγμένα τρό-

φιμα.
 ……………………………………………………………………………………
 Πίσω από την συστηματικά προώθηση των «μεταλλαγμένων» βρίσκεται η αύξηση 

των κερδών των μονοπωλίων που κυριαρχούν στη βιοτεχνολογία.
 ……………………………………………………………………………………
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 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων (ΕFSA) εγκρίνει τις έρευνες των 
μονοπωλιακών ομίλων σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα ή όχι των μεταλλαγμέ-
νων, ενώ δεν είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί τα πορίσματά της, με το πρό-
σχημα ότι πρόκειται για πατέντες, δηλαδή εμπορικά μυστικά.

 ……………………………………………………………………………………
 ➻●Α. Τυμπάς, αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρος Έρευνας του Διεθνούς Δικτύου ESST.
 «Η μετάλλαξη είναι από μια άποψη εξαιρετικά απρόβλεπτη, ακόμη πιο απρό-

βλεπτη και από την πυρηνική ενέργεια ως προς τις επιπτώσεις της, γιατί αυτά 
που λαμβάνουν χώρα είναι και επισήμως άγνωστα, είναι γεγονότα μετασχηματι-
σμού και αν θέλουν οι εταιρείες τα λένε».

 ……………………………………………………………………………………
 ➻●Δ. Μπιλάλης, αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας του Γεωπο-

νικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 «Μια γενετική ρύπανση, δεν γνωρίζει σύνορα. Για παράδειγμα εάν φθάσει στη 

Βουλγαρία, στην Αλβανία, η γύρη μπορεί να ταξιδεύει για εκατοντάδες χιλιόμετρα, 
θα φτάσει και δίπλα μας με επιπτώσεις από ανθεκτικά ζιζάνια ως ανθεκτικούς 
πληθυσμούς εντόμων. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι τρώμε τα γενετικά τροποποι-
ημένα. Βρισκόμαστε σε καθεστώς ήττας, διότι εισάγουμε εκατοντάδες χιλιάδες τό-
νους, πιθανόν σε ημερήσια βάση για ζωοτροφές. Στις ΗΠΑ το 88% του αραβοσί-
του και το 93% της σόγιας είναι γενετικά τροποποιημένα». 

 ➻●1-10-2015
 Συνεχίζεται η απαγόρευση καλλιέργειας μεταλλαγμένων φυτών στην Ελλάδα.
 Ο Έλληνας Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής Διαχείρισης των Κοινοτικών Πό-

ρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας σχετική απόφαση ώστε να συνεχιστεί η απαγό-
ρευση καλλιέργειας μεταλλαγμένων φυτών στον Ελλαδικό χώρο.

 Η Ελλάδα και η Λετονία ήταν οι πρώτες χώρες που προέβησαν σε τέτοια απα-
γορευτικά μέτρα.

 ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Άδικα συζητάμε αφού τα μεταλλαγμένα, από όσα διαβάσαμε, δεν 
είναι ακίνδυνα. Τα τρώμε χωρίς να το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Όχι ακριβώς, γιατί αν είμαστε ενημερωμένοι μπορούμε να αντιστα-
θούμε και να προστατευθούμε.

 Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. για να ενημερώσει τους καταναλωτές σχετικά με τα μεταλλαγμέ-
να, έχει κυκλοφορήσει το παρακάτω έντυπο, που σας παρακαλώ να το πάρετε 
και να το διαβάσετε με προσοχή.
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1.  Ρωτάτε πάντα την προέλευση των τροφίμων που αγοράζετε. Στα φρέ-
σκα τρόφιμα, αν είναι εισαγωγής, υπάρχουν περισσότερες πιθανότη-
τες να είναι προϊόντα γενετικά τροποποιημένα.

2. Ρωτάτε αν το προϊόν που αγοράζετε είναι γενετικά τροποποιημένο.
3. Να είστε επιφυλακτικοί σε κάθε παρέκκλιση των προϊόντων από τα 

συνήθη χαρακτηριστικά (άρωμα, γεύση, χρώμα, μέγεθος). Αν δεν εί-
ναι προϊόν γενετικής παρέμβασης, είναι πιθανότατα αποτέλεσμα χη-
μικής παρέμβασης.

4. Αξίζει να παρατηρείτε τις ιδιότητες του προϊόντος π.χ. αν αργεί να 
σαπίσει ή όχι, αν μαγειρεύεται γρήγορα ή όχι.

5. Για κάθε χαρακτηριστικό, που εντοπίζετε ότι είναι διαφορετικό από 
αυτό που εσείς γνωρίζετε, συζητήστε με τον προμηθευτή και ζητήστε 
εξηγήσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι λογικές και πειστικές.

6. Να αγοράζετε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας που έχουν σφραγίδα 
πιστοποίησης, από επίσημο φορέα.

7. Να αξιοποιείτε τις διασυνδέσεις σας, όσο μπορείτε, για την προμή-
θεια πολλών βασικών τροφίμων.

8. Υιοθετήστε τη συνήθεια να διαβάζετε πάντα την ετικέτα του προϊό-
ντος, όπου αναγράφονται τα συστατικά του (σύσταση, προέλευση, γε-
νετικά τροποποιημένο).

Τα παιδιά πήραν το έντυπο της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., το διάβασαν και ευχαρίστησαν τον παππού.

ΠΕΤΡΟΣ:  Παππού, αν δεν μας λένε την αλήθεια οι προμηθευτές των τροφίμων, 
για την προέλευσή τους τι θα κάνουμε;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούμε όλοι σε θέμα-
τα υγείας και προστασίας του Περιβάλλοντος και να διαμαρτυρόμαστε. Πρέπει 
να γίνουμε ενεργοί πολίτες, δηλαδή να γίνουμε μέλη κάποιων Οργανισμών, 
όπως η «Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ», η Greenpeace, το ΚΕ.Π.ΚΑ (ΚΕντρο Προστασίας 
ΚΑταναλωτών) το ΙΝΚΑ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ) κ.ά. για να ενημε-
ρωνόμαστε, για όσες παρανομίες συμβαίνουν και να διαμαρτυρόμαστε, συλλο-
γικά, όχι μόνο για τα μεταλλαγμένα αλλά για τα χημικά και τα φυτοφάρμακα, 
που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες και κάθε τι παράνομο που κυκλοφορεί 
στην αγορά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ, να πάρω την σειρά μου για να ρωτήσω με-
ρικά πράγματα;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι! Άρχισε, Παναγιώτη.
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5ος
 
Ο Παναγιώτης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Παππού, παλαιότερα, οι άνθρωποι καλλιεργούσαν βιολογικά 
προϊόντα;

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παναγιώτη, τα παλιά χρόνια οι γεωργοί καλλιεργούσαν τη γη βιολο-
γικά, χωρίς να το γνωρίζουν. Χρησιμοποιούσαν φυσικά λιπάσματα: κοπριά από 
τα ζώα, χλωρή λίπανση και καθόλου φυτοφάρμακα, γιατί δεν υπήρχαν. Από τότε 
που εξελίχθηκε η βιομηχανία τεχνητών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων οι γε-
ωργοί τα χρησιμοποιούν, για να αυξήσουν την παραγωγή τους. Με τα χρόνια 
όλα και περισσότερα και ισχυρότερα ζιζανιοκτόνα φτιάχνουν οι βιομηχανίες και 
όλο περισσότερους συνδυασμούς συνθετικών λιπασμάτων κυκλοφορούν στην 
αγορά. Το αποτέλεσμα είναι οι καλλιεργητές σιγά-σιγά να φτάσουν στην αλό-
γιστη χρήση τους που, όπως δείχνουν οι έρευνες, ευθύνεται για την αύξηση του 
καρκίνου και των αλλεργιών. 

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Το φοβερότερο είναι, πως ενώ παλαιότερα οι γεωργοί χρησιμοποιού-
σαν τους ντόπιους σπόρους, που οι ίδιοι μάζευαν από τις καλλιέργειές τους, σή-
μερα, με την εξέλιξη της γενετικής μηχανικής, οι εταιρείες τους προμηθεύουν 
γενετικά τροποποιημένους σπόρους και οργανισμούς. 

ΗΛΙΑΣ: Εγώ νομίζω πως, η χρήση φυτοφαρμάκων αλλά και οι παρεμβάσεις της 
γενετικής μηχανικής με τα μεταλλαγμένα, τα τελευταία 30 χρόνια, είναι οι μεγα-
λύτεροι κίνδυνοι της ζωής μας και του Περιβάλλοντος. Οι τροποποιημένοι ορ-
γανισμοί μπορεί να φέρουν τεράστιες αλλαγές στις καλλιέργειες και ίσως έχουν 
ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στις παραδοσιακές ποικιλίες των φυτών, των ζώων και 
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της ισορροπίας της φύσης. Σωστά συγκρίνει τις επιπτώσεις των τροποποιημέ-
νων οργανισμών με την πυρηνική ενέργεια, ο κ. Τυμπάς, Αντιπρόεδρος Έρευνας 
του Διεθνούς Δικτύου ESST.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Παιδιά μου, έχουμε και εμείς οι καταναλωτές την ευθύνη μας για την 
εξάπλωση των τροποποιημένων, γιατί πολλές φορές προτιμούμε προϊόντα εισα-
γωγής. Στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες επιτρέ-
πονται καλλιέργειες αρκετών τροποποιημένων σπόρων (βαμβάκι, ζαχαρότευτλα, 
τομάτα, και σόγια) και τα συμφέροντα μερικών κολοσσιαίων εταιρειών προσπα-
θούν επιτραπούν και στην Ευρώπη, η οποία αντιστέκεται, με πρώτη την Ελλάδα.

ΠΕΤΡΟΣ:  Παππού, δεν καταλαβαίνω ποια ευθύνη έχω εγώ για την εξάπλωση των 
τροποποιημένων. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να τα σταματήσω.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Πρώτα-πρώτα, Πέτρο, πρέπει:
 Να διαμαρτυρόμαστε όλοι για την εξάπλωση των μεταλλαγμένων φυτών και στις 

άλλες χώρες. Να στηρίζουμε με ψήφους στο διαδίκτυο την θέση της Ελλάδας για 
την απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων σπόρων στις καλλιέργειές μας.

  Δεύτερον, πρέπει να προτιμάμε τα ντόπια προϊόντα και να τρώμε κάθε προϊ-
όν στην εποχή του. Μια παροιμία λέει: «Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο 
κολιός τον Αύγουστο». Όταν θέλουμε π.χ. να τρώμε αγγουράκια ή πεπόνια το 
χειμώνα, ενώ η εποχή ωρίμανσής τους στην πατρίδα μας είναι το καλοκαίρι, 
ωθούμε τους καλλιεργητές να βρουν τρόπους μέσα στα θερμοκήπια ώστε να 
ικανοποιήσουν τις επιθυμίες μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Δηλαδή, παππού, δεν πρέπει να τρώμε αγγούρια, πεπόνια ή βερί-
κοκα το χειμώνα;

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Δεν απαγορεύονται, Παναγιώτη, αλλά είναι καλύτερα να προτιμούμε 
τα φρούτα και κάθε τι στην εποχή του. Τα ντόπια βιολογικά προϊόντα υπάρχουν 
στον τόπο μας μόνο την εποχή τους. Το χειμώνα θα φάμε τα πορτοκάλια, τα μα-
νταρίνια και από τα λαχανικά τα μαρουλάκια, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, τα 
χόρτα κ.λπ. Εμείς πρέπει να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να βάλουμε φρέ-
νο στον παραλογισμό της υπερκατανάλωσης και στην αγορά των εισαγόμενων 
λαχανικών και φρούτων άλλης εποχής. Οι παλαιότεροι, αν κάποιος είχε παράξε-
νες καταναλωτικές συνήθειες ή επιθυμίες λέγανε την παροιμία: «Γριά το μεσο-
χείμωνο ξυλάγγουρο γυρεύει». Σήμερα ισοπεδώθηκαν όλα και όλοι ρίχνουν τις 
ευθύνες στους άλλους. Δεν δίνουμε σημασία στις μικρές και καθημερινές συνή-
θειές μας, με αποτέλεσμα να βλάπτουμε το Περιβάλλον και την υγεία μας.

ΗΛΙΑΣ: Εγώ νομίζω πως, πρέπει να προτιμούμε τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα 
και να αλλάξουμε στάσεις ζωής. Αν επιλέγουμε την διατροφή μας με αυστηρά 
ποιοτικά κριτήρια, τότε θα αναγκαστούν οι καλλιεργητές, οι βιομηχανίες τροφί-
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μων και η γενετική μηχανική να σταματήσουν την υπερπαραγωγή και την κατα-
στροφική πορεία, που έχουν χαράξει. Αν όλοι επανεξετάσουμε τις πραγματικές 
μας ανάγκες και βάλουμε φρένο στις παράλογες επιθυμίες μας και στην υπερκα-
τανάλωση τότε θα σταματήσει η καταστροφή του Περιβάλλοντος. 

ΓΙΑΓΙΑ: Ο παππούς σας, παιδιά μου, επειδή δεν μπορεί να βρει άκρη με τα χημικά 
στις καλλιέργειες και τα μεταλλαγμένα, αποφάσισε να καλλιεργεί στο κτήμα μας 
λίγα ζαρζαβατικά και φρούτα για τις ανάγκες μας. Τώρα, που είναι συνταξιούχος 
φαρμακοποιός και μένουμε στο νησί, έγινε καλλιεργητής.

ΠΕΤΡΟΣ:  Γιαγιά, με όσα ακούω μάλλον και εγώ καλλιεργητής θα γίνω, όταν μεγα-
λώσω, αλλά μέχρι τότε τι θα κάνω; Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μου δίνετε την 
σειρά μου να ρωτήσω κάτι ακόμα;

ΠΑΙΔΙΑ: Ναι, Πέτρο, λέγε μας να τελειώνουμεεε!

6ος
 
Ο Πέτρος

ΠΕΤΡΟΣ:  Το πρόβλημα των γονιών μου είναι ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πο-
λύ ακριβότερα από τα άλλα τα συμβατικά προϊόντα και επειδή έχουμε οικονομι-
κή κρίση δεν φθάνουν τα λεφτά να τα αγοράζουμε. Πότε θα φθηνύνουν;

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Αλήθεια είναι, Πέτρο, ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πολύ ακριβότε-
ρα από τα συμβατικά για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί είναι μεγάλη η ζήτησή 
τους και μικρότερη η παραγωγή τους, αν και οι έρευνες των τελευταίων 10 ετών 
έχουν δείξει σημαντική αύξηση των βιολογικών καλλιεργειών, σε όλες τις χώρες 
της Ευρώπης. Δεύτερος και σπουδαιότερος λόγος, που τα βιολογικά προϊόντα εί-
ναι ακριβότερα, είναι ο τρόπος που καλλιεργούνται. Χρειάζεται εκτεταμένη χει-
ρονακτική εργασία π.χ. για να μην χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα, βγάζουν τα 
ζιζάνια με τα χέρια, οπότε ανεβαίνει το κόστος εξόδων παραγωγής. Οι βιολογι-
κές καλλιέργειες έχουν μικρή απόδοση της σοδειάς, αφού είναι χωρίς χημικά λι-
πάσματα και ορμόνες.

ΗΛΙΑΣ: Πάντα θα είναι ακριβότερα τα βιολογικά, γιατί όσο και αν αυξηθούν οι 
καλλιέργειές τους η απόδοση που έχουν είναι μικρή. Επίσης, επειδή κόβονται 
ώριμα τα βιολογικά προϊόντα είναι ευπαθή και κατά τη μεταφορά οι καλλιεργη-
τές αναγκάζονται να πετάνε πολλά από αυτά, καθώς τα κόβουνε το πρωί, για να 
τα πουλήσουν το μεσημέρι ή το απόγευμα. Έτσι αναγκάζονται να ανεβάσουν τις 
τιμές για να βγάλουν τα έξοδά τους και τον κόπο τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ:  Για να αυξηθούν οι βιολογικές καλλιέργειες, γίνονται συνεχείς προ-
σπάθειες σε πολλά κράτη, με υποστήριξη των αγροτών, με ενημέρωση, με επι-
δοτήσεις και άλλες διευκολύνσεις.
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ΗΛΙΑΣ: Την ακρίβεια και τις δυσκολίες στην παραγωγή των βιολογικών προϊό-
ντων εκμεταλλεύονται οι γενετιστές και η χημική βιομηχανία και άρχισαν να 
φτιάχνουν στα εργαστήρια χημικές ουσίες αύξησης και νέα είδη σπόρων με προ-
διαγραφές αντοχής και μεγάλης απόδοσης. Τα εργαστήρια γενετικής μηχανικής 
συνεχίζουν να φτιάχνουν τα μεταλλαγμένα και ισχυρίζονται ότι θα σώσουν τον 
κόσμο από την πείνα.

ΠΕΤΡΟΣ: Είναι αλήθεια αυτό; 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Σας παρακαλώ πολύ, να μου δώσετε την σειρά μου γιατί ζαλίστηκα 

και θέλω να παίξουμεεεεε!
ΠΑΙΔΙΑ: Άρχισε Μαριάννα, ζαλιστήκαμε και εμείς! Δεν βγάζουμε άκρηηηηηη!

7η
 
Η Μαριάννα

 ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι μήπως οι γονιδιακές με-
ταλλάξεις της γενετικής μηχανικής, αν δεν περιοριστούν, θα εξαφανίσουν τα βα-
σικά χαρακτηριστικά όλων των οργανισμών ακόμη και του ανθρώπου. 

ΝΤΙΝΑ:  Προτείνω να διασκεδάσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί μόνο θλίψη μάς 
γέμισαν όσα ακούσαμε για τα γενετικά προϊόντα. Κορίτσια! Έχω μια ιδέα και 
σας παρακαλώ να πάμε στην αποθήκη της γιαγιάς. Τι λέτε;

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:  Ό,τι πεις, Ντίνα, πάμε, αρκεί να είναι παιχνίδι!
ΝΤΙΝΑ:  Ναι, ναι! Πάμε στην αποθήκη!
Όλα τα κορίτσια κατέβηκαν στην αποθήκη και άρχισαν τις μεταλλάξεις- μεταμορφώ-
σεις –όχι τις γονιδιακές– παρά τις εξωτερικές, όπως ήταν τα σχέδια της Ντίνας. Πή-
ραν από τα μπαούλα της γιαγιάς ότι παλιά και παράξενα ρούχα ή καπέλα βρήκαν και 
μασκαρεύτηκαν. Βάφτηκαν και μεταμορφώθηκαν σε αλλόκοτα όντα, για να παρουσι-
άσουν την πιθανή μελλοντική αλλαγή της εμφάνισης του ανθρώπου, από τη γενετική 
μηχανική. 
Όταν γύρισαν στην αυλή τα αγόρια κοίταζαν παράξενα. 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Μην μας κοιτάζετε, αλλά ελάτε με παιχνίδι ρόλων να αναπτύξουμε 

ένα διάλογο αντιπαράθεσης για τα μεταλλαγμένα. Θέλετε;
ΑΓΟΡΙΑ: Ναι, θέλουμε!

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η ομάδα των αγοριών εκπροσωπούσε τους βι-
οτεχνολόγους που υποστήριζαν ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα είναι ακίνδυνα. Η ομά-
δα των κοριτσιών εκπροσωπούσε τους επιφυλακτικούς καταναλωτές, που ανησυχούν 
για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και επιμένουν ότι είναι παράνομα και επικίνδυνα για 
την υγεία. 
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Αγόρια και κορίτσια συζήτησαν αρκετή ώρα το θέμα και το παιχνίδι ξεκίνησε με τα 
αγόρια.

ΑΓΟΡΙΑ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ:  Θέλουμε να γνωρί-
ζετε πως τώρα που οι άνθρωποι καλλιεργούν μεταλλαγμένους οργανισμούς θα 
λυθεί το πρόβλημα της πείνας, της φτώχειας και των κλιματικών αλλαγών.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΤΕΣ:  Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέ-
τε, γιατί η έκθεση του ΟΗΕ, για την πα-
γκόσμια γεωργία, τον Απρίλιο του 2008, 
κατέληξε πως το πρόβλημα της πείνας, 
της φτώχειας και των κλιματικών αλλα-
γών θα λυθεί μόνο με την βιώσιμη γεωρ-
γία και όχι με τα μεταλλαγμένα. 

ΑΓΟΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕ-
ΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ: Οι αγρότες θα ωφεληθούν πολύ από την εφαρμογή της γε-
νετικής μηχανικής στη γεωργία.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:  Όχι, δεν θα ωφεληθούν οι 
αγρότες, γιατί αποδείχτηκε ότι οι μεταλλαγμένοι σπόροι είναι ακριβότεροι από 
τους αντίστοιχους συμβατικούς. Οι αγρότες των Ηνωμένων Πολιτειών, που καλ-
λιέργησαν μεταλλαγμένους σπόρους, δεν είχαν αύξηση στα κέρδη τους.

ΑΓΟΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ:  Να γνωρίζετε ότι τα 
μεταλλαγμένα προϊόντα έχουν βελτιωμένη θρεπτική αξία.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:  Είναι παραμύθι ότι μεταλ-
λαγμένα τρόφιμα έχουν βελτιωμένη θρεπτική αξία. Από όσα έχουν καλλιεργηθεί 
μέχρι τώρα, κανένα δεν υπερέχει σε θρεπτικά στοιχεία από τα αντίστοιχα συμ-
βατικά.

ΑΓΟΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ:  Τα μεταλλαγμένα 
φυτά θα μειώσουν την χρήση των φυτοφαρμάκων.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:  Όχι, δεν είναι αλήθεια ότι τα 
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μεταλλαγμένα φυτά θα μειώσουν την χρήση των φυτοφαρμάκων. Τα μεταλλαγ-
μένα φυτά έχουν αυξημένη αντοχή σε συγκεκριμένα φυτοφάρμακα και θα ανα-
γκαστούν οι γεωργοί να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερη ποσότητα αυτών των φυ-
τοφαρμάκων.

ΑΓΟΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ:  Μέχρι τώρα δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μεταλλαγμένα φυτά είναι επικίνδυνα για το περιβάλ-
λον.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:  Δεν είναι σωστό αυτό που 
λέτε, γιατί τα μεταλλαγμένα φυτά είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Δεν γνω-
ρίζουμε τις αλλαγές που θα γίνουν στα κύτταρα των οργανισμών. Ο άνεμος, τα 
έντομα και τα πουλιά μεταφέρουν γύρη και σπόρους από τα μεταλλαγμένα φυτά 
σε γειτονικούς αγρούς, με συμβατικά φυτά και έχει παρατηρηθεί μπέρδεμα από 
τα μεταλλαγμένα (σταυροεπικονίαση).

ΑΓΟΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ:  Η γενετική μηχανική 
είναι η εξέλιξη της επιστήμης και προσπαθεί να εμπλουτίσει φρούτα και λαχανι-
κά, καθώς και είδη διάφορων οργανισμών, με θρεπτικά συστατικά, με σκοπό να 
βελτιωθεί η υγεία μας, μέσω της διατροφής και να λυθεί το πρόβλημα της πεί-
νας.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:  Είναι άδηλο το μέλλον αυ-
τών των βιοτεχνολογικών προϊόντων! Ειδικοί επιστήμονες λένε ότι χρειάζο-
νται μακροχρόνιες έρευνες για να σιγουρευτούμε ότι δεν κρύβουν κινδύνους 
για την υγεία μας, εξαιτίας της τροποποίησης που υφίστανται στο γενετικό 
τους υλικό. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη ασφάλειά τους. Το κυριότερο 
πρόβλημα των μεταλλαγμένων φυτών είναι ότι, φέρνουν γονίδια που αυξάνουν 
την αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Η κατανάλωση των μεταλλαγμένων 
τροφών από τον άνθρωπο ή από τα ζώα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη 
θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Στο μέλλον δεν θα θεραπεύουν τα αντι-
βιοτικά τις αρρώστιες του ανθρώπου.

ΑΓΟΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ:  Με τη βοήθεια της 
γενετικής μηχανικής βελτιώνονται οι σπόροι και τα λάθη της φύσης!

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:  Είναι τραγικό αυτό που λέτε, 
γιατί η φύση χρειάστηκε εκατομμύρια χρόνια για να βελτιώσει τα είδη και δια-
τηρεί μιαν ισορροπία στην χλωρίδα και την πανίδα! Αλίμονό μας, αν εξαφανι-
στούν οι ντόπιες ποικιλίες των σπόρων και των ειδών μας. Κανείς δεν μπορεί να 
προβλέψει τις επιπτώσεις της γενετικής στα είδη, στο Περιβάλλον και στον ίδιο 
τον άνθρωπο! 

 Οι γιατροί αποδίδουν την αύξηση του καρκίνου και των αλλεργιών και στην κα-
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τανάλωση μεταλλαγμένων τροφών, από τον άνθρωπο ή από τα ζώα.
ΑΓΟΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ:  Να γνωρίζετε ότι στα 

μεταλλαγμένα τρόφιμα γίνονται εξαντλητικοί έλεγχοι και είναι απολύτως ασφα-
λή.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:  Τέτοιοι έλεγχοι, που γίνονται 
στα μεταλλαγμένα, δεν τους εμπιστευόμαστε!

 Γιατί αυτοί που κάνουν τους ελέγχους και τις έρευνες είναι, κυρίως, οι ίδιες οι 
βιομηχανίες, οι οποίες προωθούν τους μεταλλαγμένους οργανισμούς. Είναι αδύ-
νατον να πούνε την αλήθεια, γιατί θα βλάψουν τα συμφέροντά τους!

ΑΓΟΡΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ:  Δε μπορείτε να απο-
φύγετε ή να σταματήσετε την εξέλιξη της γενετικής μηχανικής, γιατί προσπαθεί 
να προσφέρει στον άνθρωπο. 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ:  Αν δεν ελέγξει ο άνθρωπος 
τα τεχνητά του κατορθώματα, με την εξέλιξη της γενετικής μηχανικής, θα παρα-
μορφωθεί το ανθρώπινο είδος, θα αυξηθούν οι ασθένειες και οι τερατογενέσεις! 
Βλέπετε πώς είναι τα πρόσωπά μας; 

 Προσέξτε! Δεν πρέπει να παραπλανηθούμε από την «επανάσταση της βιοτεχνο-
λογίας» και να συναινέσουμε στο τέλος της ίδιας της ζωής μας!

 Αντισταθείτε στα μεταλλαγμένα και στις μεγάλες εταιρείες που θέλουν να επι-
βάλλουν τα συμφέροντα τους και να εξαφανίσουν τις ποικιλίες των σπόρων μας 
και την ομορφιά της ζωής μας.

  Είναι παράνομα και επικίνδυνα τα μεταλλαγμένα! 

Τα κορίτσια ανέβασαν τον τόνο της φωνής τους και έβγαλαν κουτάλες, τηγάνια και 
μπρίκια, που είχαν κρύψει στα ρούχα τους και κυνηγούσαν και απειλούσαν τα αγόρια 
–τους υποστηρικτές των μεταλλαγμένων– ότι θα τα εξαφανίσουν. Τα αγόρια –υποστη-
ρικτές και προωθητές των μεταλλαγμένων– διαμαρτύρονταν, με δυνατές φωνές, και 
αρνούνταν να παραδεχθούν ότι βλάπτουν τους οργανισμούς. Άδικα μας κυνηγάτε, 
τους φώναζαν. Παραλίγο να γίνει αληθινός καυγάς αν δεν επενέβαινε ο παππούς.

ΠΑΠΠΟΥΣ:  Ηρεμήστε, παιδιά μου! Δεν λύνονται με φωνές τα προβλήματα. Αφού 
εμείς επιλέγουμε την τροφή μας, μπορούμε να αποφεύγουμε να καταναλώνουμε 
τα τρόφιμα που αναγράφουν στις ετικέτες τους ότι περιέχουν γενετικά τροποποι-
ημένες ύλες ή προέρχονται από μεταλλαγμένους σπόρους. Όσο για τη διατήρη-
ση των ντόπιων ποικιλιών προτείνω να αφιερώσουμε την επόμενη συνάντηση 
σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Συμφωνείτε;

ΠΑΙΔΙΑ:  Ναι, συμφωνούμε, Παππού!
ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, ελάτε μαζί μου στην κουζίνα, δεν πρέπει να απογοητεύεστε. 
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Η ζωή είναι χαρά, αρκεί να ξέρεις να την ζήσεις. Σήμερα έχω ετοιμάσει ένα πα-
ραδοσιακό φαγητό και στο τέλος σας φυλάω μια έκπληξη.

Τα παιδιά, σαν αστραπή, βρέθηκαν μέσα στην κουζίνα, έπλυναν τα χέρια τους και άρ-
χισαν το σερβίρισμα του φαγητού. Το παραδοσιακό φαγητό ήταν φάβα, Σαντορίνης, 
που η γιαγιά χρόνια τώρα μαγειρεύει μια φορά την εβδομάδα, επειδή αρέσει πολύ 
στον παππού. Την σέρβιρε με αρκετό ελαιόλαδο, με φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο 
και ελιές ξιδάτες. Έβαλαν ακόμη στο τραπέζι το περίφημο ντόπιο τυρί της πόσσας ή 
κρασοτύρι, που παράγεται στην Κω και ντόπιο τουρσί καππαρόφυλλα. Τα παιδιά ξε-
τρελάθηκαν με όλες αυτές τις νοστιμιές και μόλις τελείωσαν η γιαγιά τα κάλεσε στην 
κουζίνα για παρακολουθήσουν πώς φτιάχνονται τα ποπ κορν. Ο παππούς καλλιεργεί 
κάθε χρόνο στον κήπο του καλαμπόκια από παραδοσιακούς σπόρους για να τους δια-
σώσει. Τέτοια καλαμπόκια χρησιμοποίησε η γιαγιά και άρχισε να δείχνει και να εξη-
γεί στα εγγόνια της την παρασκευή ποπ κορν.

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδιά μου, παίρνουμε μια πλατιά κατσαρόλα με βαρύ πάτο, ρίχνουμε 
3-4 κουταλιές της σούπας λάδι ελιάς μέσα και την βάζουμε στην φωτιά. Αφή-
νουμε να κάψει καλά το λάδι και ρίχνουμε τα καλαμπόκια, που είναι τόσα, όσα 
χρειάζονται να καλύψουν τον πάτο της κατσαρόλας. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα 
πολύ καλά με το καπάκι και την κουνάμε επάνω στη φωτιά, μέχρι να σταματήσει 
το σκάσιμο των καλαμποκιών 5΄-6΄ περίπου. Μετά την βγάζουμε από την φωτιά, 
σηκώνουμε το καπάκι και τα πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι, όπως είναι ζεστά. 
Έτοιμα είναι τώρα παιδιά μου, σας τα βάζω στο μπολ για να φάτε.

ΠΕΤΡΟΣ: Γιαγιά, δεν χρειάστηκαν περισσότερα από 10΄ της ώρας για να έχουμε 
τόσο νόστιμα ποπ κορν. Να μας δώσεις καλαμπόκια και θα φτιάχνουμε μόνοι 
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μας από εδώ και στο εξής ποπ κορν. Δεν θα αγοράζουμε έτοιμα ποπ κορν, που 
εκτός του ότι μπορεί να είναι μεταλλαγμένα είναι γεμάτα, όπως διαβάσαμε, με 
αυτήν την αρωματική χημική ουσία που μυρίζει βούτυρο και είναι επικίνδυνη.

ΓΙΑΓΙΑ: Χαρά μου, παιδιά μου, είναι να τρώτε γνήσια, ντόπια καλαμπόκια. Το μό-
νο που πρέπει να προσέχετε είναι να μην ανοίγετε το καπάκι της κατσαρόλας, 
όσο σκάνε τα καλαμπόκια και είναι πάνω στην φωτιά, γιατί πετάγονται και μπο-
ρεί να σας κάψουν ή να σας στραβώσουν.

Τα παιδιά έφαγαν τα ποπ κορν και ευχαρίστησαν την γιαγιά αλλά και τον παππού που 
καλλιεργεί τα καλαμπόκια. Βοήθησαν όλοι για να μαζευτεί το τραπέζι και να πλυθούν 
τα πιάτα και τους καληνύχτησαν. Μαζί με τα φιλιά και τις «Καληνύχτες» τα παιδιά 
πήραν και την συνταγή για το μαγείρεμα της φάβας.

❧ Σ Υ Ν ΤΑ Γ Η
Φάβα

❍●●Υλικά

4 φλιτζάνια του τσαγιού φάβα Σαντορίνης, ξεφλουδισμένη • 4 κουταλιές της σούπας 
ελαιόλαδο • 2 -3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα • λίγο αλάτι.

❍●●Εκτέλεση

Πλένουμε καλά τη φάβα σε τρυπητό και τη αφήνουμε σε μια κατσαρόλα με νερό 
για 3-4 ώρες, να μαλακώσει. Μετά αδειάζουμε αυτό το νερό και τη βάζουμε να βρά-
σει με φρέσκο, μπόλικο νερό σιγά-σιγά μέχρι να λιώσει. Όταν αρχίσει να βράζει την 
ξαφρίζουμε, την ανακατεύουμε και προσέχουμε να μη χυθεί. Όταν κοντεύει να βρά-
σει ρίχνουμε το αλάτι και μόλις την κατεβάσουμε από την φωτιά ρίχνουμε το λάδι 
και την ανακατεύουμε πολύ καλά. Την σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα βάζοντας στο κέ-
ντρο κάθε πιάτου από λίγο ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Αν χρειασθεί προσθέτουμε 
στο πιάτο και άλλο λάδι.





ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
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Στην τελευταία συνάντηση, που ήταν η αποχαιρετιστήρια, τα παιδιά θα μιλούσαν για 
την διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας 
της γης, καθώς και για τα συμπεράσματά τους από τις προηγούμενες συναντήσεις.

Τα παιδιά όρισαν ώρα συνάντησης το μεσημέρι. Επειδή ήταν η τελευταία ημέρα των 
συναντήσεων ήθελαν να έχουν χρόνο έως το βράδυ να φάνε, να συζητήσουν και να 
γλεντήσουν. Είχαν συνεννοηθεί να μαγειρέψουν όλοι στα σπίτια τους, και να έρθουν 
με τα φαγητά τους στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού.
Έτσι κατά το μεσημέρι έφθασαν στο σπίτι της γιαγιάς κρατώντας κατσαρόλες και πια-
τέλες γεμάτες μεζέδες και μυρωδιές.

 Θέμα:

Προτάσεις και δράσεις για υγιεινή διατροφή
 και προστασία των παραδοσιακών 
  σπόρων και ειδών
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Η Μαριάννα μαγείρεψε μπριάμ, ο Παναγιώτης με την βοήθεια της μητέρας του φρέ-
σκα φασολάκια. Η Κική και αυτή με την βοήθεια της μητέρας της, έφτιαξε ντολμαδά-
κια με αμπελόφυλλα. Ο Γιώργος έφερε σαλάτες με μικρά ντοματάκια, αγγουράκια, πι-
περιές, κρεμμύδι, ντόπια κάπαρι, ελιές και κώτικο τουρσί καπαρόφυλλα. Ο Ηλίας 
έφτιαξε χταπόδι κρασάτο που το μαγείρεψε σύμφωνα με την συνταγή της γιαγιάς. Ο 
Νικόλας έφερε τυροβόλια, δηλαδή το κώτικο τυρί της πόσσας ή κρασοτύρι. που φτιά-
χνεται και συντηρείται μέσα στο κρασί ή τις λάσπες του. Η Μαρίνα και ο Πέτρος, με 
την βοήθεια του παππού, έκοψαν από τον κήπο και ετοίμασαν μια πιατέλα με ορεκτι-
κά σαλατικά: ραπανάκια, τριμμένα καρότα με λεμόνι και πιπεριές κόκκινες. Η Φρα-
γκίσκη, η μεγαλύτερη φίλη της Μαριάννας, ζύμωσε και έφερε χωριάτικο ψωμί. Η Χρι-
στίνα έφτιαξε ένα ταψί πατάτες ψητές στο φούρνο με σκόρδο, ντοματάκια και ρίγανη. 
Η Ντίνα έφτιαξε ένα ταψί γαλατόπιτα και η Ελένη τζατζίκι με ντόπιο γιαούρτι, αγγου-
ράκι, σκόρδο και λαδόξιδο.
Το τραπέζι στρώθηκε επίσημα και γέμισε φαγητά. Έκπληξη ήταν η άφιξη του θείου 
του Σωτήρη, που ξάφνιασε χαρούμενα τα παιδιά.
Το φαγοπότι άρχισε, μα τα φαγητά ήταν τόσο πολλά που δεν ήξεραν τι να πρωτοδοκι-
μάσουν. Χέρια απλώνονταν δεξιά και αριστερά και πιατέλες πηγαινοέρχονταν. Εκ-
φράσεις ευχαρίστησης για τις νοστιμιές και συγχαρητήρια στην γιαγιά και στους μά-
γειρες ακούγονταν κατά διαστήματα.
Όταν τελείωσαν το φαγητό η Μαρίνα, που ήταν συντονίστρια, εξέφρασε ευχαριστίες 
προς όλους και ανακοίνωσε τα συμπεράσματά της από τις συναντήσεις. Στην συνέ-
χεια παρακάλεσε τα παιδιά να κάνουν το ίδιο, με την σειρά που κάθονταν στο τραπέ-
ζι.

1η ΜΑΡΙΝΑ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την καταπληκτική συνεργασία 
που είχαμε αυτό το καλοκαίρι. Συζητήσαμε για την υγιεινή διατροφή και μάθαμε 
πολλά. Αυτά που εγώ έμαθα είναι:

●●  Να αποφεύγουμε τις επεξεργασμένες τροφές, γιατί τα χημικά πρόσθε-
τα, τα χρωστικά, τα συντηρητικά, η ζάχαρη, τα λιπαρά, το αλάτι και 
οι τροποποιημένες ύλες που περιέχουν, ευθύνονται για την αύξηση 
πολλών ασθενειών όπως: 

●● του καρκίνου

●●  της παχυσαρκίας

●●  των καρδιαγγειακών

●●  του σακχαρώδη διαβήτη

●● της υπέρτασης και των αλλεργιών. 
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2ος ΝΙΚΟΛΑΣ:  Το δικό μου συμπέρασμα είναι: Όταν αναγκαζόμαστε να αγορά-
σουμε τυποποιημένα τρόφιμα, να προτιμούμε εκείνα που έχουν την λιγότερη πο-
σότητα των συντηρητικών και των τροποποιημένων υλών. Στις ετικέτες συσκευ-
ασίας πρέπει εκτός από:
●● την ημερομηνία λήξης
●●  τα θρεπτικά συστατικά
●●  την ποσότητα των συντηρητικών και των τροποποιημένων υλών που 

περιέχουν και
●● την ποσότητα του τροφίμου στην οποία αντιστοιχούν
●● τον χρόνο και τον τόπο παραγωγής και συσκευασίας τους

 να ελέγχουμε και 
●● τον τρόπο συντήρησης κάθε τροφίμου, δηλαδή θερμοκρασία, υγρα-

σία, φως κ.λπ.

3η ΚΙΚΗ: Να χρησιμοποιούμε ερμηνευτικό λεξικό για όσες λέξεις βρίσκονται στις 
ετικέτες συσκευασίας και δεν καταλαβαίνουμε.
●● Μην αδιαφορούμε για τις πληροφορίες που γράφονται με πολύ ψιλά 

γράμματα. Εκεί κρύβονται τα μυστικά των βιομηχανιών τροφίμων! 
●● Βάσει του Νόμου, όλα τα εισαγόμενα τυποποιημένα τρόφιμα πρέπει στις 

ετικέτες συσκευασίας να αναγράφουν τις διατροφικές πληροφορίες όχι 
μόνο στην γλώσσα του κράτους που παράγονται αλλά και στην γλώσ-
σα του κράτους που εισάγονται.

4η ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Αυτά που έμαθα εγώ είναι:
●● Να επιλέγουμε φρέσκιες τροφές με μεγάλη θρεπτική αξία και λιγότε-

ρη ενέργεια. 
●● Να ξοδεύομε την παραπανίσια ενέργεια που πήραμε με χορό, γυμνα-

στική, περπάτημα!
●● Να βάλουμε στην διατροφή μας περισσότερο το μέλι και να μειώσου-

με στο ελάχιστο την ζάχαρη. 
●● Να αντικαταστήσουμε τα αναψυκτικά, τα γλυκά και τις λιχουδιές με 

πολλά φρέσκα φρούτα και φυσικούς χυμούς. 
●● Να αποφεύγουμε τα αλλαντικά, γιατί εκτός από τα πολλά λιπαρά πε-

ριέχουν νιτρώδη άλατα.

5ος ΠΕΤΡΟΣ: Εγώ έμαθα τα εξής:
●● Πολύ καλό και πλήρες πρωινό, ενώ στο δεκατιανό στο σχολείο, μαζί 
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με το σπιτικό τοστ ή κέικ τρώω οπωσδήποτε φρούτο ή πίνω φρέσκο 
φυσικό χυμό.

●● Τέρμα στα τυποποιημένα κρουασάν, στα γαριδάκια, στα πατατάκια, 
στα παγωτά, στις καραμέλες, στις λιχουδιές, γιατί περιέχουν πολλά 
συντηρητικά ή τροποποιημένες ύλες.

●● Ποτέ τηγανητές πατάτες και άσπρο ψωμί από τα φαστ φουντ. 

6η ΝΤΙΝΑ: Επιστροφή στην Μεσογειακή διατροφή. 
●● Να μαγειρεύουμε σπιτικό φαγητό με ελαιόλαδο, επειδή είναι θρεπτικό 

και περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά.
●●  Να βάλουμε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο 4-5 μερίδες φρούτων 

και λαχανικών, που να είναι βιολογικά, φρέσκα, ντόπια και της επο-
χής.

●●  Να αντικαταστήσουμε το κρέας με όσπρια και ψάρι.

7η ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ:  Μην ξεχνάμε την ισότητα:

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ = ΠΟΙΚΙΛΙΑ + ΕΠΑΡΚΕΙΑ + ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

 Να καταναλώνουμε κάθε μέρα και με μέτρο ποικιλία φρέσκων, αγνών και φυσι-
κών τροφών στα γεύματα, ώστε να εξασφαλίζουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά 
που έχει ανάγκη, σε ποσότητα και ποιότητα, ο οργανισμός μας. Να μην παραλεί-
πουμε γεύματα, ιδίως το πρωινό. 
●●  Οι αρχαίοι πρόγονοί μας τόνιζαν διαρκώς: «Μηδέν Άγαν», «Μέτρον 

Άριστον», δηλαδή, «Τίποτε το υπερβολικό» και «Το μέτρο σε όλα εί-
ναι το καλύτερο».  
Και το πολύ βλάπτει και το λίγο βλάπτει.

8ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  Το τι τρώμε, πόσο τρώμε, πότε τρώμε και πώς τρώμε (αργά, 
λαίμαργα, κ.ά.) είναι αυτό που καθορίζει την υγεία μας.
●● Όταν καθόμαστε στο τραπέζι να φάμε, να είμαστε ήρεμοι και χαρού-

μενοι.
 Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στην ποιότητα του φαγητού, αλλά 

και στην ώρα του φαγητού, γι’ αυτό συνόδευαν το φαγητό με συζήτηση, μουσι-
κή και διασκέδαση. 
●● Μετά το φαγητό να αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα για 

20΄ της ώρας, και να χαλαρώνουμε.
●● Να θυμόμαστε το αρχαίο ρητό: «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» και γι’ 
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αυτό καθημερινά να κινούμαστε, να γυμναζόμαστε, να κολυμπάμε, να 
περπατάμε, τουλάχιστον για 20-30΄ της ώρας.

9η ΧΡΙΣΤΙΝΑ:  Να ελέγχουμε προσεκτικά τα σήματα πιστοποίησης στις ετικέτες 
συσκευασίας των βιολογικών προϊόντων ή τον Πίνακα Πιστοποίησης του κατα-
στήματος που πουλάει βιολογικά προϊόντα.
●● Μην παρασυρόμαστε από τις συνεχείς πολύχρωμες, μουσικές ή άλλου 

είδους διαφημίσεις των Μ.Μ.Ε., οι οποίες βομβαρδίζουν τον κατανα-
λωτή με καμπάνιες για επεξεργασμένα τρόφιμα που δήθεν βελτιώνουν 
την υγεία μας.

●● Το πιθανότερο είναι τα τρόφιμα αυτά να προέρχονται από τροποποιη-
μένους οργανισμούς με άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία μας.

10η ΣΟΦΙΑ:  Εγώ, αν και είμαι βεντζεντέριαν, δηλαδή δεν τρώω καθόλου κρέας, 
(μη φοβηθείτε, διατρέφομαι σωστά με φυτικές πρωτεΐνες) θα σας συνιστούσα να 
βρούμε τρόπους:
●● Να πιέσουμε όλοι, ώστε να γίνεται αυστηρότερος και συχνότερος έλεγ-

χος από τον ΕΦΕΤ σε όλα τα τρόφιμα και κυρίως σε όλα τα εισαγόμε-
να επεξεργασμένα, όπως αλλαντικά και γαλακτοκομικά. 

●● Να καταγγέλλουμε τις βιομηχανίες τροφίμων αν δεν εφαρμόζουν το 
Νόμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελέγχου, που τις υποχρεώνει να 
αναγράφουν πάντα στις ετικέτες συσκευασίας, αν περιέχουν γενετικά 
τροποποιημένες ύλες. 

11η ΕΛΕΝΗ: Κανένας δεν μας υποχρεώνει να αγοράζουμε ό,τι κυκλοφορεί στην 
αγορά γι’ αυτό:
●● Ας αναλάβουμε την ευθύνη της σωστής διατροφής μας και ας αλλά-

ξουμε συνήθειες. 
●● Όσο λιγότερο επεξεργασμένα είναι τα τρόφιμα και τα αναψυκτικά που 

καταναλώνουμε και όσο λιγότερο χρόνο διάρκειας ζωής έχουν, τόσο 
λιγότερα συντηρητικά περιέχουν.

 Είναι τρομερό ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο υποφέρουν από 
πείνα, λόγω έλλειψης τροφίμων, ενώ πολλά εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, 
έχουν μεν πολλά τρόφιμα, αλλά δεν γνωρίζουν να επιλέγουν τα κατάλληλα. Και 
στις δυο περιπτώσεις οι άνθρωποι οδηγούνται σε ασθένειες που έχουν σχέση με 
τη διατροφή τους. 

12ος ΓΙΩΡΓΟΣ:  Να προτιμάμε τα ντόπια Ελληνικά προϊόντα. 
●● Να αποφεύγουμε το έτοιμο γρήγορο φαγητό των μεγάλων αλυσίδων, 
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τα χάμπουργκερς, σνακς κ.ά. γιατί συνήθως οι πρώτες ύλες τους είναι 
εισαγόμενες και πιθανόν τροποποιημένες.

●● Οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζώα και οι άνθρωποι που τρέφονται με με-
ταλλαγμένες τροφές είναι ευάλωτοι σε ιούς και μικρόβια.

●● Ας προσπαθήσουμε αυτό το μήνυμα να το μάθουν όλοι οι φίλοι μας 
και κυρίως όλα τα παιδιά. 

13ος ΗΛΙΑΣ: Να παρακολουθούμε συχνά την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (Ενιαίου Φο-
ρέα Ελέγχου των Τροφίμων, http:www.efet.gr) γιατί εκεί, μεταξύ άλλων, μετά 
από τις καταγγελίες και τους ελέγχους που γίνονται, δημοσιεύονται οι ανακλή-
σεις προϊόντων. 
●● Αρκετές φορές μερικά, κυρίως τυποποιημένα τρόφιμα, νοθευμένα ή 

με άλλες υγειονομικές παραβάσεις, φτάνουν στο πιάτο μας. 
●●  Αν, διαβάζοντας τις ετικέτες συσκευασίας ενός τροφίμου, δούμε ότι πα-

ραβαίνει τον κανονισμό ή αν αντιληφθούμε κάτι παράξενο στο υλικό της 
συσκευασίας, στην μυρωδιά, στο χρώμα ή αλλοίωση στην γεύση, να μην 
διστάζουμε να τηλεφωνήσουμε και να διαμαρτυρηθούμε στους αρμό-
διους φορείς. 

●● Το δικό μας ενδιαφέρον, η δική μας ενημέρωση, οι δικές μας διαμαρ-
τυρίες για όσα συμβαίνουν στον χώρο της διατροφής θα ενωθούν με τις 
φωνές και άλλων καταναλωτών. Έτσι θα αυξηθούν οι έλεγχοι και θα πε-
ριοριστεί η κυκλοφορία τροφίμων που αμφισβητείται η ποιότητά 
τους.

●● Γι’ αυτό: 

✔ ΨΑΧΝΟΥΜΕ     ✔●ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 

και 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Μόλις τελείωσαν τα παιδιά τις προτάσεις τους, έφαγαν τη γαλατόπιτα της Ντίνας. Εν-
θουσιασμένοι από όσα άκουσαν ο παππούς, ο κύριος Ηλίας, και ο θείος ο Σωτήρης 
ευχαρίστησαν τα παιδιά, και αφιέρωσαν τον υπόλοιπο χρόνο στις επιπτώσεις της πα-
γκοσμιοποίησης στην διατροφή μας, και στην εξαφάνιση των ντόπιων σπόρων και ει-
δών. Άρχισε να μιλάει ο θείος ο Σωτήρης, μετά ο παππούς και τελευταία η γιαγιά. Ο 
Πέτρος και η Μαριάννα διέκοπταν με ερωτήσεις τους ομιλούντες, αρκετές φορές.
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14ος ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Είναι καταπληκτική η ιδέα σας να ασχοληθείτε με την 
υγιεινή διατροφή αυτό το καλοκαίρι, και είμαι υπερήφανος που είστε ανίψια 
μου. Μελέτησα τα ερωτηματολόγια που συμπληρώσατε, και σας συγχαίρω για 
όλα όσα μάθατε για την υγιεινή διατροφή.

  Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω περισσότερα σε αυτά που άκουσα. Το μόνο που 
θα τονίσω είναι πως όλοι εμείς, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι, πριν δώσουμε διαι-
τολόγιο σωστής διατροφής σε έναν πελάτη μας, του συστήνουμε αύξηση της 
σωματικής κίνησης και μείωση της καθιστικής ζωής. Βάζουμε αυστηρά όρια 
στην χρήση της τηλεόρασης, του κινητού τηλεφώνου, του tablet και του ηλε-
κτρονικού υπολογιστή. 
●● Υπάρχει η επιδημία της σωματικής υποκινητικότητας στην εποχή μας 

που συνοδεύεται και από τον κίνδυνο της ακτινοβολίας που δεχόμαστε 
από όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε. 

●● Για να είστε γεροί να ελέγχετε τι τρώτε, αλλά να περιορίσετε και την κα-
θιστική ζωή.

 Τον υπόλοιπο χρόνο μου θα ήθελα να τον αφιερώσουμε σε έναν άλλο μεγάλο 
κίνδυνο που απειλεί την διατροφή μας και το μέλλον του πλανήτη μας. Ο κίνδυ-
νος αυτός είναι η παραβίαση της φυσικής ανάπτυξης των ειδών.

 Δηλαδή, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παράγουν στα εργαστήρια και κυ-
κλοφορούν στην αγορά επεξεργασμένους-τροποποιημένους σπόρους –υβρί-
δια– που παραβιάζουν τη φυσική ανάπτυξη των βιολογικών σπόρων. Με τον 
τρόπο αυτό ελέγχουν την διατροφή μας. Με την δικαιολογία ότι θα λυθεί το 
πρόβλημα της πείνας στον κόσμο και θα αυξηθεί η παραγωγή, χάρη στην εξέλι-
ξη της τεχνολογίας και στους τροποποιημένους σπόρους, δεν σέβονται την φυ-
σική ανάπτυξη των ειδών. 

ΠΕΤΡΟΣ: Και τι θα κάνουμε, θείε; Δεν θέλουμε την εξέλιξη της Τεχνολογίας και 
του Πολιτισμού; Δεν ζούμε και δεν τρώμε καλύτερα σήμερα από παλαιότερα;

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Ασφαλώς ναι, θα σου απαντήσω, τρώμε καλύτερα, αν θέλου-
με, και ζούμε σε τελειότερα σπίτια, με θέρμανση κ.λπ., όμως έχουμε αρρωστή-
σει από την απώλεια του μέτρου. Η τεχνολογία πρέπει να σεβαστεί τον άν-
θρωπο και την φύση.

  Σήμερα διατίθενται πολλά προϊόντα, τα οποία επειδή είναι επεξεργασμένα 
έχουν χάσει την γνησιότητά τους, την γεύση τους, την ομορφιά τους, την μονα-
δικότητά τους. Πολλά από αυτά παράγονται από μεταλλαγμένες ύλες ή περιέ-
χουν τόσα συντηρητικά που τελικά δεν ξέρουμε αν:

 «Εμείς τρώμε αυτά ή αυτά τρώνε εμάς!» 
 Το χειρότερο είναι ότι θα εξαφανιστούν οι τοπικές ποικιλίες των φυτών αν 
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συνεχίσουν οι πολυεθνικές να παρεμβαίνουν στο γενετικό υλικό των οργανι-
σμών. Κινδυνεύει το μέλλον του πλανήτη.

ΠΕΤΡΟΣ:  Θείε, πώς θα γίνει αυτό; Πώς θα εξαφανιστούν οι ποικιλίες των φυτών; 
ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Η γενετική μηχανική στους τροποποιημένους σπόρους κά-

νει πολλές στοχευμένες εργαστηριακές διασταυρώσεις, και σε ελάχιστο χρό-
νο εξαφανίζονται χαρακτηριστικά ειδών που χρειάστηκαν εκατομμύρια χρό-
νια για να δημιουργηθούν. Το αποτέλεσμα είναι οι σπόροι αυτοί να έχουν με-
γάλη παραγωγή την πρώτη χρονιά της καλλιέργειάς τους, αλλά να αποδυναμώ-
νονται αν καλλιεργηθούν δεύτερη φορά και να δίνουν ελάχιστη παραγωγή. Έτσι 
ο αγρότης χάνει τους δικούς του παραδοσιακούς σπόρους και αναγκάζεται να 
αγοράζει κάθε χρόνο τους απαραίτητους σπόρους, αφού ο ίδιος δεν μπορεί να 
τους παράγει. 

 Όταν μάλιστα καλλιεργηθούν επεξεργασμένοι σπόροι σε ένα χωράφι, με την γο-
νιμοποίησή τους μέσω των εντόμων ή του αέρα, μπορούν να επιμολύνουν τοπι-
κές ποικιλίες που βρίσκονται έως 2 χλμ. μακριά. Όταν μια τοπική ποικιλία επι-
μολυνθεί ο επόμενός της σπόρος θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του επεξερ-
γασμένου σπόρου και το κυριότερο θα εξασθενήσει η δυνατότητά του να σχημα-
τίζει παραγωγικούς σπόρους.

 Μια ποικιλία που χρειάστηκε αιώνες για να εξελιχθεί, μπορεί να εξαφανι-
στεί ακόμη και σε μόνο μία καλλιεργητική περίοδο. 

 Φτωχαίνει ο τόπος μας αν εξαφανιστούν οι παραδοσιακές μας ποικιλίες, όπως: 
τα τοματάκια και η φάβα Σαντορίνης, τα ρόδια της Ερμιόνης, οι ελιές της Χαλκι-
δικής, τα μήλα Τριπόλεως, τα φιρίκια του Βόλου, η Κορινθιακή σταφίδα, τα φασό-
λια Πρεσπών, η μαστίχα Χίου, οι βολβοί μας και πολλά άλλα νόστιμα και μοναδι-
κά που παράγει η πατρίδα μας.

 Αν εξαφανιστούν οι τοπικές ποικιλίες των φυτών και των ζώων, μαζί τους θα 
εξαφανιστούν και οι επιλογές μας, και την διατροφή μας θα την ελέγχουν τα 
συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών. 

 Λόγω των τροποποιημένων υλών, που περιέχονται στα επεξεργασμένα τρό-
φιμα, σήμερα ο άνθρωπος γίνεται ευάλωτος στις αλλεργίες, στους ιούς, στις 
διάφορες μορφές καρκίνου και άλλες ασθένειες, ακόμη και από την βρεφική 
ηλικία. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ: Γιατί, θείε, δεχόμαστε να γίνονται αυτά;
ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Μαριάννα, τα κέρδη των πολυεθνικών και των εμπόρων 

αυξάνονται με τις πωλήσεις επεξεργασμένων σπόρων –υβριδίων– και γι’ αυτό 
προσπαθούν να επιτραπούν οι πωλήσεις τους σε όλες τις χώρες.
●● Για όσα συμβαίνουν, έχουμε όλοι συνυπευθυνότητα ως καταναλωτές, 
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γιατί –χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε– βοηθάμε, με τις επιλογές μας, 
στην διαμόρφωση αυτής της κατάστασης.

●● Πέρα από τις ευθύνες των άλλων πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι 
το δικό μας μεγάλο μερίδιο ευθύνης, και να αλλάξουμε τις καθημερι-
νές μας συνήθειες. 

●● Πρέπει, όπως το είπατε πριν λίγο, να ενημερωνόμαστε, να διεκδικού-
με, να αντιστεκόμαστε και να καταγγέλλουμε.

●● Επειδή ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υποχρέωση να ενη-
μερωνόμαστε για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωκοινοβού-
λιο και οι οποίες καθορίζουν το μέλλον μας. 

●● Ως Ευρωπαίοι πολίτες, ας κινητοποιούμαστε και ας συμμετέχουμε σε 
οργανώσεις που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος 
και της υγείας μας. 

●● Τα προϊόντα κάθε τόπου είναι μέρος της ταυτότητάς του. Τα φυτά, οι ρά-
τσες των ζώων, ο πλούτος της θάλασσας, δημιουργήθηκαν με φυσική εξέ-
λιξη, σε εκατοντάδες αιώνες, βάσει των τοπικών συνθηκών, του κλίματος, 
του υψομέτρου, της υγρασίας, της ξηρασίας, της ηλιοφάνειας, του τρόπου 
καλλιέργειας κ.λπ. Αν εξαφανιστούν με τις μεταλλάξεις θα διαταραχθεί 
η πανίδα και η χλωρίδα του πλανήτη μας. 

●● Αν απαγορευτεί με νόμο στους γεωργούς να διατηρούν τους σπόρους 
για να ξανασπείρουν τη νέα σοδειά, όπως γινόταν για χιλιετίες, τότε θα 
εξαφανιστεί το DNA της ελληνικής αγροτικής γης και το DNA κάθε τοπι-
κής ποικιλίας, σε όλες τις χώρες. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Θείε, δεν γνωρίζουν αυτοί που συντάσσουν τους νόμους ότι θα βλάψουν 
την γη μας;

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Δυστυχώς, οι πολυεθνικές και οι έμποροι μπορούν να επηρε-
άζουν τους νομοθέτες, για να ελέγχουν την διατροφή μας. Δική μας ευθύνη εί-
ναι να μην το επιτρέψουμε, να καταγγέλλουμε, να διεκδικούμε και να αντι-
στεκόμαστε. Ήδη η Ελλάδα, αντιστέκεται και δεν έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα 
καμιά καλλιέργεια μεταλλαγμένων φυτών στο έδαφός της. Οι περισσότερες πιέσεις 
που δεχόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο είναι κυρίως για την απελευθέρωση του με-
ταλλαγμένου καλαμποκιού, αν και δυστυχώς εισάγουμε ήδη ζωοτροφές από μεταλ-
λαγμένο καλαμπόκι.

 Η ισχυρότερη αντίσταση που μπορούμε εμείς οι καταναλωτές να κάνουμε, για 
να εμποδίσουμε την εξάπλωση της καλλιέργειας των επεξεργασμένων σπόρων, 
είναι να αγοράζουμε μόνο βιολογικά, φρέσκα λαχανικά και φρούτα του τόπου 
μας. Να τα προτιμάμε και ας μην είναι τόσο μεγάλα, καλοσχηματισμένα και εμ-
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φανίσημα. Επίσης να προτιμάμε να είναι Ελληνικά τα παράγωγά τους τυπο-
ποιημένα προϊόντα που αγοράζουμε, όπως: τοματοπολτός, κομπόστες, μαρ-
μελάδες, γλυκά κουταλιού, τουρσιά, κονσέρβες κ.λπ.

 Ακόμη να στηρίξουμε τους γεωργούς μας και να φροντίζουμε να ενημερώνονται 
για τον κίνδυνο της εξαφάνισης των παραδοσιακών ποικιλιών.

 Να ενθαρρύνουμε τους γεωργούς να καλλιεργούν τις παραδοσιακές ζωοτρο-
φές, (λαθούρι, κριθάρι, βίκο, λούπινο κ.ά.). Όταν τα ζώα θρέφονται με εισα-
γόμενο μεταλλαγμένο καλαμπόκι ή σόγια, επόμενο είναι τα μεταλλαγμένα 
προϊόντα να φθάνουν στο πιάτο μας, με το κρέας, το γάλα και όλα τα υπο-
προϊόντα τους. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ:  Θείε, εμείς πώς μπορούμε να σώσουμε τις παραδοσιακές ποικιλίες 
των φυτών μας;

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Όλοι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούμε για τις Τράπε-
ζες Σπόρων ή τα Δίκτυα Ανταλλαγής Σπόρων, που υπάρχουν στην περιοχή μας.
Να γίνουμε εθελοντές και μέλη τους. Να βοηθήσουμε να καταγραφούν οι ντόπι-
ες ποικιλίες φυτών, λαχανικών, αμπελιών, δέντρων καθώς και οι ντόπιες φυλές 
ζώων στα τοπικά Δίκτυα Ανταλλαγής Σπόρων.

 Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε τους σπόρους μας, 
τους τοπικούς θησαυρούς μας, είναι να τους καλλιεργούμε, με σωστό τρόπο, 
συνεχώς στα χωράφια μας, στους κήπους μας, ακόμη και στις γλάστρες μας, 
και να κρατάμε κάθε χρονιά σπόρους.

ΠΕΤΡΟΣ:  Τι είναι οι Τράπεζες Σπόρων και τα Δίκτυα Ανταλλαγής Σπόρων;
ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Εδώ και δεκαετίες, για να διασωθούν οι παραδοσιακές ποικι-

λίες του τόπου μας, έχουν δημιουργηθεί Τράπεζες, δηλαδή χώροι, όπου φυλάσ-
σονται και ανταλλάσσονται σπόροι. Μια Τράπεζα Σπόρων –Γενετικού Υλι-
κού– υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, όπου φυλάσσονται πολλές παραδοσιακές ποι-
κιλίες προερχόμενες από την ελληνική βιοποικιλότητα. Οι σπόροι που φυλάσσο-
νται σε αυτήν την συλλογή της Τράπεζας, αξίζουν εκατομμύρια ευρώ. Οι σπόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε βιολογικές και οικολογικές καλλιέργειες.

 Άλλες Τράπεζες Σπόρων είναι: 
●● Η Τράπεζα Σπόρων Φυτογενετικού Υλικού του Εθνικού Ιδρύματος 

Αγροτικής Έρευνας.
●●  Η Πανελλήνια Τράπεζα Φυτογενετικού Υλικού.
●●  Η «ΚΙΒΩΤΟΣ» που είναι Τράπεζα Σπόρων του Αιγαίου και έχει την 

έδρα της στην Ικαρία.
●●  Το Πανελλαδικό Δίκτυο «ΠΕΛΙΤΙ», με έδρα το Παρανέστι Δράμας, που 

είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο Ανταλλαγής Σπόρων και έχει παραρτήματα 
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Δικτύων Ανταλλαγής Σπόρων σε πολλά νησιά και Νομούς, όπως: Λή-
μνος, Σύρος, Χίος, Μαγνησία, Κέρκυρα, Ροδόπη, Πύργος, κ.ά. με τα 
ονόματα: το «Σπόρι», ο «Σπόρος», η «ΒΙΟΖΩ», «Ηλέσιον», o «Αιγίλο-
πας» κ.ά.

 Οι καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να χρησιμοποιούν παραδοσι-
ακούς σπόρους, που μπορούν να τους προμηθεύονται από αυτά τα Δίκτυα Συλ-
λογής και Ανταλλαγής Σπόρων. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται από το 
«ΠΕΛΙΤΙ» και γιορτές όπως: «Ολυμπιακές Γιορτές των Σπόρων» σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας, όπου κάποιος μπορεί να πάρει αλλά και δώσει παραδοσια-
κούς σπόρους. 

ΠΕΤΡΟΣ:  Θείε, εμείς μπορούμε να πάρουμε παραδοσιακούς σπόρους από αυτά τα 
δίκτυα για να τους καλλιεργήσουμε;

ΘΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ:  Και βέβαια, Πέτρο, όλα αυτά τα δίκτυα ανταλλαγής ντόπιων 
σπόρων, χωρίς χρήματα, προμηθεύουν όποιον καλλιεργητή θέλει να φυτέψει πα-
ραδοσιακούς σπόρους, αρκεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους. Αν ζητήσετε 
στο διαδίκτυο «Δίκτυα Ανταλλαγής ντόπιων Σπόρων», θα σας δοθούν λεπτομε-
ρείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε.

 Θα σας παρακαλούσα να δείτε και το Ντοκιμαντέρ: «Εν αρχή ην ο σπόρος», 
θα το βρείτε στο διαδίκτυο με τον δάσκαλό σας ή με τους γονείς σας. Βλέποντας 
το ντοκιμαντέρ θα καταλάβετε τι συμβαίνει με τα συμφέροντα των πολυεθνικών 
εταιρειών παραγωγής μεταλλαγμένων σπόρων.

 Το παρήγορο είναι ότι αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των ευαίσθητων κατα-
ναλωτών, των οικολόγων, των αγροτών, των μαθητών και των σχολείων που συ-
νεργάζονται με τα Δίκτυα Ανταλλαγής Σπόρων. 
●●  Είναι καθήκον όλων μας να συμμετέχουμε στις διαμαρτυρίες των Οικολό-

γων και των Οργανισμών Προστασίας της βιοποικιλότητας της γης μας, 
γιατί οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Πρέ-
πει να συνεχίσουν να καλλιεργούνται και να εξελίσσονται με φυσικό τρό-
πο. Η φυσική εξέλιξη είναι η συνέχεια της ζωής. 

●●  Να γνωρίζετε ότι υπάρχουν αρκετοί Οργανισμοί και Οργανώσεις στην 
Ελλάδα, που έχουν δημιουργηθεί για να δέχονται τις διαμαρτυρίες μας και 
να εκφράζουν την θέλησή μας. Σε αυτές τις οργανώσεις μην διστάζετε να 
απευθύνεστε όταν έχετε προβλήματα με τα τρόφιμα ή άλλα προϊόντα. Να 
απευθύνεστε:

1. ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου των Τροφίμων) τηλ.: 21 3214 5800 
και για καταγγελίες στο τηλέφωνο: 11717

2. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στην τηλεφωνική γραμμή: 1520
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3. Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., (Ένωση Καταναλωτών για την ΠΟΙότητα ΖΩής). 
Απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3304444, Fax: 210 3300591 και email: 
info@ekpizo.gr

4. ΙΝ.ΚΑ. (Ινστιτούτο Καταναλωτών), το δίκτυο «Ενώσεως Καταναλω-
τών» στο τηλέφωνο: 210- 3632443 για την καταγραφή καταγγελιών και 
την παροχή συμβουλών.

5. ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών), τηλέφωνο:  
801-11-17200

6. «Συνήγορος του Καταναλωτή», τηλέφωνο: 210-6460862-612-814.
7. «Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας» τηλέφωνο:  

210-6460284-734
 Επίσης να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της Greenpeace, της ΕΥΡΩ-

ΖΩΝΗΣ Ένωσης Πολιτών, του Γενικού Οργανισμού Καταναλωτών κ.ά. Πρέπει 
να ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για ό,τι γίνεται στην πατρίδα μας, αλλά σε ολόκλη-
ρο τον πλανήτη. Η παγκοσμιοποίηση και ο μηδενισμός των αποστάσεων, λόγω 
της ταχύτητας των μέσων μεταφοράς, έχει ως αποτέλεσμα να φτάνουν στο πιάτο 
μας τροφές από χώρες όπου επιτρέπονται οι καλλιέργειες μεταλλαγμένων σπό-
ρων.
●● Είναι ανάγκη να αλλάξουμε όλοι τις καταναλωτικές μας συνήθειες και να 

καταναλώνουμε μόνο όσα πράγματα χρειαζόμαστε. 
●● Να χρησιμοποιούμε με μέτρο το νερό, και το ηλεκτρικό ρεύμα.
●● Να ανακυκλώνουμε το κάθε τι και να περιορίσουμε την χρήση της πλα-

στικής σακούλας.

Όταν τελείωσε ο θείος ο Σωτήρης, η γιαγιά τους κέρασε σπιτικό γιαούρτι σερβιρισμέ-
νο με την τοπική μαρμελάδα ντοματάκι. Μετά πήρε τον λόγο ο παππούς.

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ:  Παιδιά μου, σας καμαρώνω, και προτείνω 
να συνεχίσετε και του χρόνου το καλοκαίρι τέτοιες συναντήσεις, γιατί μαθαίνετε 
να προστατεύετε την υγεία σας και το περιβάλλον μας.

 Για να είστε γεροί και δυνατοί, όλη σας την ζωή, το μυστικό είναι να κάνετε σω-
ματική άσκηση κάθε μέρα και να ακολουθείτε την Μεσογειακή Δίαιτα- Δια-
τροφή- που η UNESCO την χαρακτήρισε ως «Παγκόσμια Πολιτιστική Κλη-
ρονομιά για την Ανθρωπότητα».
●● Έχουμε χρέος αυτή την κληρονομιά της πατρίδας μας να την διασώσουμε, 

και να την διαδώσουμε γιατί έρχεται από τα βάθη της ιστορίας μας.
●● Τα προϊόντα της πατρίδας μας έχουν χρώμα, μυρωδιά και γεύση ξεχωρι-

στή σε κάθε περιοχή, π.χ. άλλη γεύση και σύσταση έχουν η πρόβεια ή η 
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κατσικίσια φέτα από τόπο σε τόπο. Αυτά πρέπει να τα σώσουμε, γιατί κιν-
δυνεύουν να εξαφανιστούν με την παγκοσμιοποίηση, τους μεταλλαγμέ-
νους σπόρους και τις συνθετικές ουσίες.

●● Να προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι προστατεύετε την υγεία 
σας αλλά στηρίζετε και την γεωργία μας, την κτηνοτροφία μας, την αλιεία 
μας, και γενικότερα την ελληνική οικονομία, ιδίως τώρα που η χώρα μας 
βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική κρίση. 

●● Για να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε 
και να διαφημίζουμε τα βότανά μας, όπως είναι: η ρίγανη, ο βασιλικός, 
το χαμομήλι, το τσάι του βουνού, το φασκόμηλο, το δενδρολίβανο, το 
θυμάρι, ο δυόσμος, το θρούμπι, το δίκταμο, και πολλά άλλα που έχουν 
και θεραπευτικές ιδιότητες. 

●● Όταν βρίσκεστε σε ένα καφενείο για τσάι, ζητήστε να σας σερβίρουν τσάι 
του βουνού ελληνικό, αντί τα εισαγόμενα τσάγια. Έτσι βοηθάτε την πα-
τρίδα μας.

●● Η ποικιλομορφία του εδάφους μας, η ξηρασία, το πετρώδες έδαφος πολ-
λών νησιών, και κυρίως η μεγάλη ηλιοφάνεια που λούζει την πατρίδα μας, 
είναι τα στοιχεία που δίνουν άρωμα και μοναδικότητα στα φρούτα μας 
και ιδίως στα βότανά μας. Αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε και να εξά-
γουμε.

●● Εγώ για να διατηρήσω την ταυτότητα του νησιού μας, και να αντισταθώ 
στη γενετική μηχανική και στις βιομηχανίες τροφίμων, καλλιεργώ φυτά, 
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με τους παραδοσιακούς σπόρους, γιατί δεν θέλω να εξαφανιστούν. Κάθε 
χρόνο φυλάω τους δικούς μου σπόρους, για να τους ξανασπείρω την επό-
μενη χρονιά. Έτσι παράγω τα δικά μου προϊόντα και χαίρομαι την μυρω-
διά τους και τη νοστιμιά τους. 

●●  Έχω ετοιμάσει ένα σακουλάκι με παραδοσιακούς σπόρους από καλαμπό-
κι, ντομάτες και πιπεριές, για να δώσω στον καθένα σας και σας παρακα-
λώ να τους φυτέψετε στον κήπο σας ή σε γλάστρες, για να διατηρήσουμε 
τις ντόπιες ποικιλίες μας. 

●● Είναι πνευματική περιουσία μας οι σπόροι και δεν πρέπει να παραδο-
θούν στα συμφέροντα των πολυεθνικών Εταιρειών που αρπάζουν μέ-
ρος της παγκόσμιας κληρονομιάς. 

●● Να γνωρίζετε ακόμη, ότι η καλλιέργεια, η παραγωγή και το μαγείρεμα δεν 
έχουν μόνο αξία ως δράσεις για να προστατεύσουμε την υγεία μας, αλλά 
και ως ομορφιά και χαρά της ζωής.

●● Θα τελειώσω με τα λόγια του συμπατριώτη μου, του Ιπποκράτη, του με-
γάλου γιατρού της αρχαιότητας, που γεννήθηκε και έζησε σε αυτό εδώ το 
νησί, στην Κω, πριν 2500 χρόνια:

«Είμαστε ό,τι τρώμε»
 και 

 «Τρώμε ό,τι είμαστε»

 Με την πρώτη φράση εξηγεί ότι το περιβάλλον –το φαγητό– μάς διαμορφώνει 
και με την δεύτερη υπογραμμίζει ότι χαλάμε την φύση για να επιβιώσουμε και να 
τραφούμε. Με την υπερεκμετάλλευση της γης και με την αλόγιστη χρήση των 
φυτοφαρμάκων, των χημικών λιπασμάτων, των ορμονών, των αντιβιοτικών και 
των τροποποιημένων σπόρων μολύνουμε το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. 
Αυτή η μόλυνση φθάνει με τις τροφές στο πιάτο μας και απειλεί την υγεία μας. 

 Ο Ιπποκράτης, νομίζω ότι, είχε προβλέψει το πόσο επηρεάζεται η υγεία και το 
μέλλον μας από το περιβάλλον, που εμείς διαμορφώνουμε και μεταλλάσουμε, 
με την φράση: «Τρώμε ό,τι είμαστε».
●● Παιδιά μου, σας δίνω την ευχή μου, και σας παρακαλώ να προστατεύετε 

την υγεία σας και το περιβάλλον μας, λειτουργώντας πάντα με μέτρο στην 
ζωή σας, ελέγχοντας τι τρώτε, πού, πότε και πώς παράγεται. Όλα όσα μά-
θατε σε αυτές τις συναντήσεις να τα εφαρμόζετε σε όλη σας την ζωή.
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Η ΓΙΑΓΙΑ, Η ΚΥΡΙΑ ΚΟΥΛΑ:  Παιδιά μου, εγώ με τον παππού σας είμαστε 40 
χρόνια παντρεμένοι και δεν υπήρξε ημέρα που δεν μαγειρέψαμε. Είχαμε δεν εί-
χαμε λεφτά πάντα βρίσκαμε κάτι να μαγειρέψουμε, κάθε μέρα. Όταν έχεις ελαι-
όλαδο και αλεύρι στο σπίτι σου δεν πεινάς. 

 Η δική μου γιαγιά μάς έλεγε: 
 «Αν δεν έχεις κάτι να μαγειρέψεις, να βάλεις μια πέτρα στο τσουκάλι και να την 

βράσεις». Ήθελε να μας τονίσει με αυτήν τη φράση πόσο σημαντικό είναι το μα-
γείρεμα. Η απασχόληση με το φαγητό είναι η πρώτη ανάγκη της ζωής μας. 
Όταν μαγειρεύεις το φαγητό σου γίνεσαι χαρούμενος άνθρωπος, δείχνεις ότι 
αγαπάς τη ζωή σου και συνδέεσαι με τα προϊόντα που παράγει ο τόπος σου. 
●● Να μαγειρεύετε, παιδιά μου, σπιτικό φαγητό με προϊόντα του τόπου σας, 

βιολογικά και στην εποχή τους. 
●● Ο τρόπος που μαγειρεύουμε το φαγητό μας είναι μοναδικός για κάθε νοι-

κοκυρά, και η νοστιμιά του φαγητού εξαρτάται από το σιγανό βράσιμο 
και την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε. 

●● Όταν μαγειρεύετε να προτιμάτε τις δικές μας παραδοσιακές συνταγές για 
να μην χαθούν.

●● Να μαγειρεύετε πάντα με ελαιόλαδο τα λαδερά φαγητά μας και να φτιά-
χνετε τις χορτόπιτές μας. Έχουμε 150 είδη χορτόπιτας στην πατρίδα μας. 
Αν χρησιμοποιήσουμε δυο τρία είδη χόρτων, που φυτρώνουν άφθονα στα 
χώματά μας, το ένα συμπληρώνει το άλλο και έχουμε ένα φθηνό, πλήρες 
γεύμα με πολλές βιταμίνες. Έχουμε τις καυκαλήθρες, τα μυρώνια, τους ζο-
χούς, το σπανάκι, τα πράσα, τα άγρια αντίδια, τον άνιθο, την τσουκνίδα κ.ά. 
Έχουμε τα διαφορετικά τυριά μας, το σπιτικό φύλλο, το ελαιόλαδο και 
την δικιά μας τέχνη μαγειρέματος.

●●  Από μας εξαρτάται αν θα σωθούν αυτές οι νοστιμιές, όχι μόνο για την δι-
κή μας υγεία αλλά και για την αύξηση του τουρισμού της πατρίδας μας. 
Έχω ακούσει ότι τα ξενοδοχεία, εδώ στην Κω, έχουν αρχίσει να προσφέ-
ρουν στα εστιατόριά τους ελληνικό πρωινό και παραδοσιακά ντόπια κώτι-
κα φαγητά.

●●  Μακάρι κάθε τόπος της Ελλάδας να σώσει την παραδοσιακή του κουζίνα 
και τις νοστιμιές της. 

●● Πάντως, εγώ, παιδιά μου, σας υπόσχομαι ότι το επόμενο καλοκαίρι, ο Θε-
ός να μας έχει καλά, θα σας μάθω να φτιάχνετε την κώτικη χορτόπιτα με 
τα λουλούδια της κάπαρης.

●● Να συγκεντρώνεστε γύρω από το τραπέζι, να τρώτε όλοι μαζί, ήρεμα και 
σιγά-σιγά. Το φαγητό θέλει πολύ καλή μάσηση για να σας θρέψει σωστά. 
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●● Να μην ξεχνάτε ότι, η ώρα του φαγητού γύρω από το τραπέζι είναι ιε-
ρή, γιατί τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται κοντά, βλέπονται, συζη-
τάνε τα προβλήματά τους, δένονται ψυχικά και χαίρονται τις μικροχα-
ρές της ζωής. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά που μου δώσατε αυτό το καλοκαίρι να 
συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, να συζητάμε και να τρώμε. Σας αγαπάμε πολύ ο 
παππούς σας και εγώ, και σας καμαρώνουμε.

 Μόνο, παιδιά μου, σας παρακαλώ πολύ να σηκωθείτε τώρα να χορέψουμε και να 
χαρούμε. Στεναχωριέμαι πολύ όταν σας βλέπω να κάθεστε με τις ώρες, ακίνητα 
μπροστά στις τηλεοράσεις, στα tablet και στα άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Τα παιδιά με την προτροπή της γιαγιάς το έστησαν στο χορό. Ο παππούς έσυρε πρώ-
τος το χορό, έδωσε σύντομα σειρά στην γιαγιά και ακολούθησαν ο θείος ο Σωτήρης 
και ανακατεμένα τα κορίτσια και τα αγόρια. Χόρεψαν και τραγούδησαν παραδοσια-
κά, αλλά και μοντέρνα τραγούδια για πολλή ώρα. Θα είχαν χορέψει πάνω από είκοσι 
χορούς όταν βασίλεψε ο ήλιος και έπρεπε να φύγουν. Κάποιοι θα ταξίδευαν με το κα-
ράβι.
Πριν αποχαιρετιστούν και αποχωριστούν, ο Πέτρος έβγαλε μια φωτογραφική μηχανή 
και είπε:
ΠΕΤΡΟΣ:  Ε! Δε μου λέτε, εμείς όλοι έχουμε βγάλει καμιά φωτογραφία! Για περά-

στε, για περάστε! Περάστε για μια αναμνηστική φωτογραφία, πριν φύγουμε.
ΠΑΠΠΟΥΣ:  Έχει δίκιο, παιδιά μου, ο Πέτρος. Ελάτε να βγάλουμε μια φωτογρα-

φία, γιατί οι φωτογραφίες απαθανατίζουν μοναδικές στιγμές της ζωής μας και 
γράφουν την ιστορία μας. Ελάτε όλοι.

Με το κλικ της φωτογραφικής μηχανής του Πέτρου έκλεισαν οι συναντήσεις. Στην 
αναμνηστική φωτογραφία φαίνονται καμαρωτοί ο παππούς, ο κύριος Ηλίας, με την 
γιαγιά, την κυρία Κούλα, πιασμένοι χέρι-χέρι, δίπλα ο θείος ο Σωτήρης και παραδί-
πλα όλα τα παιδιά με πρόσωπα γελαστά και ευτυχισμένα.
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Γλουταμινικό μονονάτριο (MSG): Είναι επικίνδυνο πρόσθετο που προστίθεται σε χιλιάδες 
επεξεργασμένα τρόφιμα, ως ενισχυτικό γεύσης, για να δώσει «έχτρα» νοστιμιά. Το πρό-
σθετο Ε621 είναι το γλουταμινικό νάτριο.

Διοξίνες = Οι διοξίνες είναι από τους πλέον διαδεδομένους ρύπους των βιομηχανικά ανα-
πτυγμένων χωρών. Παράγονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων διεργασιών, όπως ατελή 
καύση αστικών απορριμμάτων ή νοσοκομειακών αποβλήτων, καύση ξύλου/λιγνίτη/άν-
θρακα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, αποτέφρωση πλαστικών και άλλων υλικών. Με 
την εκπομπή τους στον αέρα οι διοξίνες καταλήγουν στα νερά, στο έδαφος, στα φυτά 
και τέλος στα τρόφιμα.

Δισφαινόλη Α = Οργανική χημική ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως ως πρόσθετο με άλλα 
χημικά για την παρασκευή πλαστικών, με το σύμβολο PC. Αυτά τα πλαστικά χρησιμο-
ποιούνται σε διάφορες συσκευασίες τροφίμων, αναψυκτικών, σε πλαστικά μπουκάλια, 
σε επίστρωση κονσέρβας, οικιακά σκεύη, μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης, ακόμη και σε 
παιδικά παιχνίδια. Μελέτες έχουν δείξει ότι η Δισφαινόλη Α εισχωρεί στα τρόφιμα και 
είναι επικίνδυνη, για αυτό έχει απαγορευτεί η χρήση της σε πλαστικά μπουκάλια παιδι-
κής διατροφής και σε μπιμπερό.

Εδώδιμες ίνες = Είναι οι κατάλληλες και προοριζόμενες για φαγητό ίνες.

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ = Ένωση Καταναλωτών η ΠΟιότητα της ΖΩής. Ιστοσελίδα:  
info@ekpizo.gr

Εκχύλισμα = Προϊόν που προέρχεται από την εξαγωγή χυμού από φυτά ή καρπούς.

Θερμίδα = Μονάδα με την οποία προσδιορίζεται ποσοτικά η θερμότητα. Μονάδα προσδιο-
ρισμού της ενεργειακής ποσότητας των τροφίμων.

Θερμιδογόνος = Αυτός που παράγει θερμίδες.

Καριτέ = Είναι φυτικό βούτυρο που προέρχεται από την επεξεργασία των καρπών του δέν-
δρου Vitellaria Paradoxa, το οποίο φύεται στην Αφρική και θεωρείται ιερό φυτό. Χρησι-
μοποιείται ως τρόφιμο, για ιατρικούς σκοπούς και για καλλυντική φροντίδα. Το βούτυρο 
καριτέ είναι πλούσιο σε βιταμίνες.

Λιποδιαλυτές βιταμίνες = Λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι αυτές που διασπώνται σε λίπος ή 
λιπίδια και είναι οι βιταμίνες Α, D, E και K.

1. Εδώ βρίσκεται η σημασία κάθε λέξης που έχει αστεράκι.
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Λιπόσαρκος = Είναι αυτός που του λείπει κρέας, αδύνατος, ισχνός.

Μακροθρεπτικά συστατικά = Τα συστατικά (χημικές ενώσεις ή χημικά στοιχεία) που είναι 
απαραίτητα σε μεγάλες ποσότητες για τη δημιουργία του κυττάρου. Στα μακροθρεπτικά 
συστατικά εντάσσονται οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες.

Μικροθρεπτικά συστατικά ή ιχνοστοιχεία = Χημικά στοιχεία που είναι απαραίτητα σε μι-
κρές ποσότητες για τη δημιουργία ενζύμων στον οργανισμό. Εντάσσονται το κάλιο, ο 
φώσφορος, το θείο, το ασβέστιο.

Μπεν μαρί = Μπεν μαρί κάνουμε όταν δεν θέλουμε να βάλουμε ένα υλικό απ’ ευθείας στη 
φωτιά, γιατί μπορεί να καεί. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα λίγο νερό και όταν βράσει, χα-
μηλώνουμε τη φωτιά και στερεώνουμε επάνω στην κατσαρόλα ένα μπολ, ανοξείδωτο ή 
γυάλινο, που μέσα έχει το υλικό που θέλουμε να λιώσουμε. Το ανακατεύουμε σιγά-σιγά 
και προσέχουμε να μην πέσει νερό μέσα στο μπολ.

Νιτρικά και Νιτρώδη άλατα = Είναι ουσίες (καθόλου αθώες) που προστίθενται ως συντη-
ρητικά στα τρόφιμα, ιδίως τα ιχθυοσκευάσματα και τα κρεατοσκευάσματα. Τα νιτρώδη 
άλατα προσδίδουν στα αλλαντικά, που δέχονται θερμική επεξεργασία την χαρακτηριστι-
κή γεύση, υφή και ροζέ χρώμα. Έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα και καρκινογόνα.

Ραφιναρισμένο = Από το ρήμα «ραφινάρω» που σημαίνει εκλεπτύνω, καθαρίζω, απομα-
κρύνω κάθε είδους επιβλαβείς προσμίξεις, ενισχύω την καθαρότητα, την ομοιογένεια. 
Επεξεργασμένο προϊόν.

Υδατοδιαλυτές βιταμίνες = Υδατοδιαλυτές βιταμίνες είναι αυτές που διαλύονται σε νερό 
και είναι το σύμπλεγμα της βιταμίνης Β και η βιταμίνη C.

Υδρογονωμένα λίπη (trans λιπαρά) = Είναι τα λίπη που έχουν υποστεί βιομηχανική επε-
ξεργασία (υδρογόνωση ή μερική υδρογόνωση) προκειμένου να αποκτήσουν στερεά μορ-
φή ή πιο παχύρρευστη.

Τοξίνες = Τοξίνη είναι κάθε ουσία δηλητηριώδης για τον οργανισμό. Τοξίνες παράγονται 
από πολλές αιτίες ακόμη και όταν το άμυλο ψήνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 
Έχουμε τοξίνες από το Περιβάλλον, η υπεριώδης ακτινοβολία, η μόλυνση, το παθητικό 
κάπνισμα, οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κ.ά. Τοξίνες εισβάλλουν στο σώμα 
μας από τον καπνό του τσιγάρου, το αλκοόλ, τον καφέ, τα συντηρητικά, την ζάχαρη, τα 
υδρογονωμένα λίπη, τα αντιβιοτικά του κρέατος και τα φυτοφάρμακα στα φρούτα και 
στα λαχανικά.

Τοξικολογικός = Τοξικολογία είναι κλάδος που ασχολείται με τις τοξικές ουσίες και τις επι-
δράσεις τους στον οργανισμό. Τοξικολογικός έλεγχος είναι ό έλεγχος για τοξικές ουσί-
ες.

WWF (World Wide Fund for Nature ή World Wildlife Fund) = Είναι Παγκόσμιο Ταμείο για 
τη Φύση. Διεθνής μη Κυβερνητική Οργάνωση για τη διατήρηση, έρευνα και αποκατά-
σταση του Περιβάλλοντος.
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GREENPEACE = Είναι Διεθνής μη Κυβερνητική Οργάνωση με σκοπό την Προστασία του 
Φυσικού Περιβάλλοντος. Ιστοσελίδα http:/www. Greenpeace.gr

ΙQ (Intelligence Quotient) = Δείκτης ευφυΐας, νοημοσύνης. Είναι ο δείκτης που μετρά προ-
σεγγιστικά την ευφυΐα ενός ατόμου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Light τρόφιμα = Λάιτ τρόφιμα είναι εκείνα τα οποία περιέχουν μειωμένες ποσότητες θερμί-
δων, λίπους και αλατιού.

Listeria monocytogenes = (Λιστερίωσης) είναι βακτήριο αρκετά ανθεκτικό στις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της κατάψυξης, της ξήρανσης και της θερμότητας. Έχει την ικανότητα να 
αναπτύσσεται σε γαλακτοκομικά, τυριά, παγωτά, βούτυρο ψάρια, θαλασσινά, κρέατα, 
ζυμωμένα αλλαντικά κ.ά.

Fast food (φαστ φουντ) = Σημαίνει γρήγορο φαγητό αλλά και πρόχειρο φαγητό.
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Αγωγή του Καταναλωτή. Βιβλίο για το μαθητή του Δημοτικού και Βιβλίο για το Δάσκα-
λο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1999:

 Βιολογικά – Μεταλλαγμένα 

Αθανασίου Κυριάκος, Αγωγή Υγείας για Παιδαγωγούς, Θεσσαλονίκη 1994:
 Τρόποι διδασκαλίας της Αγωγής Υγείας.
 Ενέργεια – Θερμίδες. 
 Η Ζάχαρη – Πίνακας Κρυμμένης Ζάχαρης. 
 Το αλάτι. Το αλάτι στη ζωή μας.

Αλευρίτου Ελένη, Τα πρόσθετα στα Τρόφιμα, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Αν θέλετε να επιλέγετε τη διατροφή σας, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Ανθρωπολογία, Β΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ 1984

Βιολογικά – Μεταλλαγμένα – Οργανισμοί πιστοποίησης βιολογικών, Βιολογικά Προϊόντα, 
ένθετο εφημερίδας Ελευθεροτυπία, 2008

Βλέπω – Ένα βιβλίο για την όραση, Μοντέρνοι Καιροί, Αθήνα 1998 

Γαλανός Δημήτριος, Η διατροφή μας σήμερα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Αθήνα 2001

Γκότοβος Αθανάσιος (Υπεύθυνος), Αγωγή Υγείας – Βιβλίο Μαθητή Α1, Α2, Β1, Β2, Τμήμα 
Φιλοσοφίας–Παιδαγωγικής–Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1999

Διατροφή, Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση των Διαιτολόγων της Επιστημονικής Ομάδας 
«Διατροφή», Φθινόπωρο- Χειμώνας 2002

Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί, Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ια-
τρικής (Prolepsis), Αθήνα 2014

Ε – Ιατρικά, Ένθετο Εφημερίδας Ελευθεροτυπία, τεύχη: 83/7-10-2003, 122/6-7-2004, 16/10-
1-2006

Ειδικό αφιέρωμα στην Ευέλικτη Ζώνη, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 6, Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002

Ειδικό αφιέρωμα στη Διαθεματικότητα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 7, Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο, Αθήνα 2002 
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Εξερευνώντας τί είναι Κατανάλωση. Λίγα λόγια για τα πρόσθετα. Κατηγορίες πρόσθετου, 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Δίκτυο για την εκπαίδευση του καταναλωτή (Α′βάθμια Εκπαίδευση), Νο-
έμβριος 2001

Η καθαριότητα στην κουζίνα, Υγεία και Πρόληψη Ασθενειών, Συμβουλές καθαριότητας, 
Ε.Ε.Σ. 

Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, Αγωγή Υγείας, τεύχος 9, Μάρτιος-Μάιος 1995

Javna J., 50 απλά πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να σώσουν τη γη, The Earth 
Works Group, Μετάφρ. Ρ. Βρανάς, Εκδ. Ποντίκι, Αθήνα 1993 

Carper Jean, Η Τροφή σου – το Φάρμακό σου, Μοντέρνοι Καιροί, Αθήνα 2005

Κέντρισμα από μέλισσα, σφήκα ή άλλο παρόμοιο έντομο – Πρώτες βοήθειες, Αγωγή Υγείας, 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα 1998

Κουτάλου Μαριάννα, Το μυστήριο της κρυμμένης ζάχαρης, Οι Ερευνητές πάνε παντού, Κα-
θημερινή, φ. 314/ 5-2-2005

Κρατήστε τα μεταλλαγμένα μακριά από το πιάτο σας!, εφημερίδα Το πράσινο κατάστημα, φ. 
18, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006

Κρόκος: της γης το χρυσάφι, Οι Ερευνητές πάνε παντού, Καθημερινή, φ. 302/13-11-2004 

Ματσαγγούρας Η., Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Θεω-
ρία και Πράξη, Αθήνα 1999

Ματσαγγούρας Η., Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση 
και Σχέδια εργασίας, Αθήνα 2003

Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1998 

Μπαμπινιώτης Γ. – Ι.Ν. Παρασκευόπουλος, Βιβλίο Γονέα – Εκπαιδευτικού, Τεύχος 1, Αθήνα 
2000:

 Γραμματική και Σύνταξη. 
 Τα ουσιαστικά. 
 Εμπλουτισμός του Λεξιλογίου.
 Κείμενο – Επικοινωνία. 

Popular Medicine, Καθημερινή, φ. 23/12/2004 και τεύχος 40/5ος 2006

Πρόληψη. Η μεγάλη Λεωφόρος της Υγείας, Αγωγή Υγείας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 
Αθήνα 1995

Σπυροπούλου Ζωή, Οδηγός Υγιεινής Διατροφής, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 

Στάππα-Μουρτζίνη Ματίνα, Αγωγή Υγείας, Αθήνα 2004 

Στοματική Υγιεινή, Αγωγή Υγείας, ΥΠΕΠΘ – Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας
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Συσκευασία Τροφίμων. Ειδικότητα Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων (2ος Κύκλος), ΤΕΕ, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 

Το μέλι. Αφιέρωμα το μέλι στα μαγειρέματα και στα γλυκά, Καθημερινή (Γαστρονόμος 31), 
Νοέμβριος 2008

Τριλίβα Σοφία και Giovanni Ghimienti, Πρόγραμμα Ελέγχου των Συγκρούσεων. «Εγώ» κι 
«εσύ» γινόμαστε «Εμείς», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998

Τριχοπούλου Αντωνία, Τα μέτρα πρόληψης της παχυσαρκίας στην Ελλάδα, Καθημερινή, Ειδ. 
Εκδ. Τεύχος 3, Μάρτιος 2004  

ΥΠΕΠΘ – Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κοι-
νωνικής Ιατρικής, Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής, 1997:

 Διατροφή και Υγεία στην Προσχολική Ηλικία, Οδηγός για Νηπιαγωγούς.
 Διατροφή και Υγεία για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου: 
  Λίπη και Έλαια. Κατηγορίες λίπους. Οι δράσεις του λίπους.
  Παχυσαρκία. Αιτίες της παχυσαρκίας.
  Οι Νηστείες.

Φυσική Ιστορία, ΣΤ΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ 1978

Χαράτση-Γιωτάκη Ελένη, Το φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε, Μεταίχμιο, Αθήνα 
2009

Χρωστικές Ουσίες Τροφών που θεωρούνται κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Iστοσελίδες στο Διαδίκτυο

ΕΦΕΤ: www.efet.gr 

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.: info@.ekpizo.gr

GREENPEACE: www.Greenpeace.gr



Ας μάθουμε τί τρώμε…

Ο έλεγχος  των ετικετών, που υπάρχουν στα  τυποποιημένα τρόφιμα,  
παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο ως οικογενειακή ιστορία, που δι-

αδραματίζεται και γράφεται στο νησί του Ιπποκράτη, στην Κω.

Εκεί, παππούς, γιαγιά και εγγόνια συζητούν για την σωστή διατροφή 
και την προστασία  της  υγείας των καταναλωτών από τον βομβαρδι-
σμό των χημικών ουσιών (τεχνητά πρόσθετα, λιπαρά, γλυκαντικές 
ύλες, ενισχυτικά γεύσης, αλάτι, τροποποιημένες ύλες κ.ά.), που όλο και 
περισσότερα προσθέτουν οι βιομηχανίες κατά την επεξεργασία τυπο-
ποίησης ή παρασκευής των τροφίμων.

Το βιβλίο απευθύνεται από παιδιά σε παιδιά που μαθαίνουν να ελέγ-
χουν τι τρώνε, να  μαγειρεύουν με τις παραδοσιακές συνταγές και να 
προστατεύουν το Περιβάλλον και τους ντόπιους σπόρους, γιατί:

«Είμαστε ό,τι τρώμε» 
και 

«Τρώμε ό,τι είμαστε»

Η Δεμάγκου Βασιλική του Ηλία γεννήθηκε στον Πόρο Τροιζηνί-
ας, υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 
Δημοτικά Σχολεία της Ερμούπολης Σύρου, Βάρκιζας και Π. Φα-
λήρου.

Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου υπηρέτησε για 18 έτη, εκ 
των οποίων τα 12 ως Διευθύντρια.

Ως Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. υπηρέτησε για 4 έτη στην 3η Περι-
φέρεια Κέρκυρας και για 4 έτη στην 45η Περιφέρεια Αθηνών (Μοσχάτο – Καλλι-
θέα).

Υπηρέτησε για  3 έτη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο Τμήμα Αξιολόγησης και 
Επιμόρφωσης.

Έχει γράψει το βιβλίο «Κυκλοφοριακή Αγωγή με γλωσσικές ασκήσεις», το οποίο 
εκδόθηκε και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σαββάλας  το έτος 2003.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η. ΔΕΜΑΓΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2018ISBN: 978-960-91963-1-4
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