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Περίληψη: Στις μέρες μας ο τρόπος παραγωγής, μεταφοράς, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων έχει δραματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εκτός αυτού ο 

τρόπος που μαγειρεύουμε στο σπίτι επηρεάζει και αυτός την κατάσταση. Το πραγματικά οικονομικό φαγητό σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον. 

Σκοπός μας είναι να κάνουμε οικονομία όχι μόνο σε χρήματα αλλά και σε ενέργεια, νερό και σκουπίδια. 

Οι διατροφικές μας επιλογές επηρεάζουν το περιβάλλον και όσο περισσότερο αντιληφθούμε τις επιπτώσεις, τόσο πιο έξυπνα και οικολογικά θα επιλέξουμε να τρώμε.  

Ψωνίζοντας τοπικά, εποχιακά προϊόντα, αποφεύγοντας τις πολλές συσκευασίες και υιοθετώντας οικολογικές μαγειρικές συνήθειες μπορούμε να βοηθήσουμε τον 

πλανήτη μας ώστε να μπορεί και αυτός να συντηρεί όλους εμάς που ζούμε σε αυτόν. 

Η προστασία του περιβάλλοντος περνάει από το πιάτο μας. Οι διατροφικές μας επιλογές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις κλιματικές αλλαγές και ο 

τρόπος που τρεφόμαστε καθορίζει σημαντικά το μέλλον του πλανήτη μας. 
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ΕΝΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ  
Γνωρίζατε ότι για την παραγωγή 100γρ. Βοδινού… 

…Εκπέμπονται 0,057 γραμμάρια μεθανίου 

(CH4); 

 

Αυτό αναλογεί σε 120kg τον χρόνο, ενώ ο 

άνθρωπος εκπέμπει μόνο 0,12kg τον χρόνο. 

Το μεθάνιο είναι το δεύτερο σηµαντικότερο αέριο 

μετά το διοξείδιο του άνθρακος, που ευθύνεται 

για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Χρησιμοποιούνται 65 τετραγωνικά πόδια 

γης για την καλλιέργεια τροφής και την 

εκτροφή αγελάδων, γη που διαφορετικά θα 

χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια 

τροφής για τον άνθρωπο; 

 

 

 

…Οι αγελάδες καταναλώνουν 6kg περίπου 

τροφή, που αλλιώς θα την κατανάλωναν οι 

άνθρωποι; 

 

…Χρησιμοποιούνται 14,6 γαλόνια νερού για να 

πίνουν οι αγελάδες, για την καλλιέργεια της 

τροφής τους και για το καθάρισμα τους, τη 

στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που διψούν; 

Ένα μπιφτέκι μπορεί να είναι φτηνό για την τσέπη μας αλλά το κόστος για το περιβάλλον είναι 
μεγάλο! Η στροφή στην κατανάλωση περισσότερων φρούτων, λαχανικών και λευκού κρέατος 

μειώνει το κόστος στο περιβάλλον. 

Βακτήρια 
μεθανίου 

Γρασίδι 
εδώ 

…Εκπέμπονται στην 

ατμόσφαιρα 2kg διοξειδίου του 

άνθρακος (CO2); 
  

Το CO2 συμβάλλει στην αύξηση 

της θερμοκρασίας λόγω του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. 


