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Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Οι βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης 

● Στόχος της αποθήκευσης είναι να επιβραδύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τον μεταβολισμό

των λαχανικών, ο οποίος συνεχίζεται και μετά τη συγκομιδή.

● Ως αποτέλεσμα, η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε δροσερό, σκοτεινό και όχι πολύ στεγνό 

μέρος. 

● Αυτό θα αποτρέψει τα λαχανικά από το να χυλώσουν, να μαραθούν, να σαπίσουν ή να 

μουχλιάσουν.

● Οι βέλτιστες θερμοκρασίες είναι γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία γύρω στο 

90%.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

● Ορισμένα λαχανικά που έχουν μαζευτεί πρόσφατα θα πρέπει να καταναλωθούν αμέσως για να 

διατηρηθούν οι βιταμίνες και η γεύση τους. Αυτά περιλαμβάνουν τα φυλλώδη λαχανικά όπως 

τα μαρούλια, το σπανάκι και η σέσκουλα. 

● Τέτοια λαχανικά διατηρούνται καλύτερα στο ψυγείο μέχρι και στους 7 βαθμούς Κελσίου για 

βραχυπρόθεσμη αποθήκευση. Επίσης, μπορείτε να τα τυλίξετε σε υγρές πετσέτες κουζίνας για 

να τα προστατέψετε από το στέγνωμα και το μαρασμό. Με αυτόν τον τρόπο, πολλά φυλλώδη 

λαχανικά θα διαρκέσουν μία μέχρι και δύο εβδομάδες. Ο αρακάς, το καλαμπόκι, οι αγκινάρες, 

τα πράσα, τα μανιτάρια και τα σπαράγγια είναι ανθεκτικά στο κρύο και στην υψηλή υγρασία του 

ψυγείου. 

● Τα λαχανικά που δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο είναι οι ντομάτες, το τσίλι και οι 

πιπεριές, επειδή χάνουν τη γεύση τους. Τα αγγουράκια, τα κολοκυθάκια, η κολοκύθα, οι 

πατάτες και τα φασόλια χάνουν επίσης τη γεύση τους στο ψυγείο. 

02



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ03

● Ειδικά τα λαχανικά που έχουν σφιχτή, αμυλώδη σάρκα μπορούν να

αποθηκευτούν ιδανικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κελάρι. Στην ομάδα

αυτή ανήκουν τα ριζώδη λαχανικά όπως το σέλινο, η γογγυλοκράμβη, η πατάτα,

η κολοκύθα, η γλυκοπατάτα, και γενικά τα λαχανικά που ξεριζώνονται από το

χώμα με το κοτσάνι τους ανέπαφο για να μπορούν να κρεμαστούν.

● Εάν είναι δυνατόν, τα λαχανικά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους,

γιατί τα σημεία επαφής τους είναι πιο επιρρεπή στη μετάδοση μούχλας και

άλλων ασθενειών. Είναι σημαντικό να ελέγχετε και να ξεχωρίζετε τακτικά τους

σάπιους κονδύλους και τα κεφάλια.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ 04
Τα ριζώδη λαχανικά όπως τα καρότα, τα παντζάρια και οι 

παστινάδες μπορούν να αποθηκευτούν μέσα σε μια συνηθισμένη 

άμμο για παιχνίδι, που αγοράζεται από ένα κατάστημα. Η άμμος 

πρέπει να είναι ελαφρώς αλλά όχι πολύ υγρή. Ο πάτος ενός 

ξύλινου κουτιού ή άλλου δοχείου καλύπτεται με ένα στρώμα 

άμμου και οι ρίζες τοποθετούνται από πάνω. 

Στη συνέχεια η άμμος προστίθεται στο πλάι σαν να φυτεύονται οι ρίζες, δηλαδή με το πράσινο μέρος επάνω 

και την κορυφή της ρίζας προς τα κάτω. Το πράσινο που ξεμυτίζει από την άμμο μπορεί να συνεχίσει να 

μεγαλώνει ακόμα λίγο κατά την αποθήκευση του. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κακό. Μερικές φορές οι πράσινες 

κορυφές μπορούν ακόμα και να χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση με συγκεκριμένους μαγειρικούς τρόπους. 

Από καιρό σε καιρό θα πρέπει ελέγχετε τις συνθήκες αερισμού του χώρου αποθήκευσης. Αυτή η μέθοδος 

εφαρμοζόταν ευρέως όταν δεν υπήρχαν ψυγεία. Αλλά ακόμη και σήμερα, αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη αν 

θέλετε να αποθηκεύσετε το πλεόνασμα της συγκομιδής σας σε μήλα ή λαχανικά. Ένας άλλος τρόπος 

αποθήκευσης των λαχανικών είναι να τοποθετηθούν βαθιά στο χώμα σε κρεβάτια/σωρούς, σε ένα δροσερό 

αλλά χωρίς παγετό μέρος. 



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΡΕΒΑΤΙΑ/ΣΩΡΟΥΣ

Η αποθήκευση στο έδαφος είναι καταλληλότερη για ριζώδη λαχανικά και ποικιλίες

λαχάνων που δεν είναι πολύ ευαίσθητες στο κρύο. Οι πατάτες μπορούν επίσης να

αποθηκευτούν στο έδαφος. Στην περίπτωση αυτή, όμως, φροντίστε ο λάκκος να είναι

αρκετά βαθύς, γιατί οι πατάτες δεν αντέχουν στον παγετό. Σε παγωμένες περιοχές,

συνιστάται η μεταφορά της σοδειάς στο κελάρι του σπιτιού γύρω στον Ιανουάριο.

Τα μήλα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στο έδαφος. Στη συνέχεια θα αποκτήσουν το

δικό τους κουκούτσι, μακριά από τα λαχανικά. Και πάλι, τα αλλοιωμένα ή σάπια φρούτα

δεν πρέπει να αποθηκεύονται.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

• Τα φρούτα είναι συχνά δυσκολότερο να αποθηκευτούν σε σύγκριση με τα λαχανικά. Τα

μούρα που μαζεύονται φρέσκα από τους θάμνους συνήθως χαλάνε σχετικά γρήγορα.

Ωστόσο, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε πλαστικά κουτιά στο ψυγείο για λίγες μέρες. Με

τον ίδιο τρόπο, τα πυρηνόκαρπα όπως τα δαμάσκηνα, τα κεράσια ή τα ροδάκινα χάνουν τη

γεύση τους όταν φυλάσσονται στο ψυγείο.

• Οι παπάγια, οι μπανάνες, τα πεπόνια, τα εσπεριδοειδή, τα αβοκάντο και οι ανανάδες

επίσης δεν ανήκουν στο ψυγείο.

• Τα φρούτα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό και φρέσκα. Τότε είναι ακόμα

τραγανά και πλούσια σε αρώματα και έχουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνες.
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Βίντεο 1 Βίντεο 2

https://www.youtube.com/watch?v=66FB9XhGN6E
https://www.youtube.com/watch?v=66FB9XhGN6E
https://www.youtube.com/watch?v=NedV9TPZCiQ
https://www.youtube.com/watch?v=NedV9TPZCiQ


ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. https://www.meine ernte.de/kueche/gemuese-lagern   

2. Selbstversorger, Kraft der Natur, 1st Edition 2020

3. Root Cellaring, Natural Cold Storage of Fruits & 

Vegetables, Storey Publishing; 2nd Edition (1. 

September 1991)



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik.

Ευχαριστούμε!
Έχετε απορίες;

https://permaveterasmusproject.eu
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http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

