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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η

δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις

απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.
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ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ
Τα λαχανικά και τα φρούτα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, παρόλο που μπορεί να μην παράγονται σε μια

συγκεκριμένη εποχή. Αυτό όμως έχει το δικό του τίμημα:

Σε πολλούς αγρούς εντατικής γεωργίας, για παράδειγμα, τα πολύτιμα υπόγεια ύδατα σταδιακά εξαντλούνται. Όλο και

περισσότερα φυτά καλλιεργούνται σε μεγάλες εκτάσεις γεωργικών μονοκαλλιεργειών, γεγονός που διαβρώνει και

υποβαθμίζει την ποιότητα του εδάφους για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε άλλη

καλλιέργεια στις περιοχές αυτές.

Επιπρόσθετα, οι ποσότητες υλικών συσκευασίας που χρειάζονται για τη μεταφορά προϊόντων μεταξύ μακρινών

αποστάσεων είναι τεράστιες. Και τα δύο αυτά φαινόμενα, δηλαδή τα υλικά συσκευασίας και οι μεταφορές οδηγούν

στην αύξηση των εκπομπών CO2 και συμβάλλουν στην ανάπτυξη «βουνών» και «νησιών» από πλαστικά απόβλητα.

Επίσης, σαν καταναλωτές δεχόμαστε συμβιβασμούς που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων. Τα φρούτα συχνά

συλλέγονται άγουρα για να μπορούν να επιβιώσουν στο χρόνο μεταφοράς τους και τα λαχανικά υποβάλλονται σε μια

χημική επεξεργασία για λόγους συντήρησης.
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ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ

Ταυτόχρονα, πολλές τοπικές ποικιλίες λαχανικών και φρούτων περιθωριοποιούνται: δεν καλλιεργούνται σχεδόν

ποτέ πια, επειδή η ζήτηση μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Ωστόσο, εκτός από νόστιμα μπορούν επίσης να

παρασκευαστούν με διάφορους τρόπους, αλλά συχνά απαιτούν πολύ λιγότερη ή καθόλου επεξεργασία με

εντομοκτόνα και συντηρητικά επειδή είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Οι μικρές αποστάσεις

μεταφοράς, η μειωμένες ανάγκες για συσκευασία και η καλύτερη γεύση και ποιότητα είναι πολύ καλοί λόγοι για να

καταναλώνουμε πιο συχνά τοπικά και εποχιακά προϊόντα.

Όσοι αγοράζουν εποχιακά και τοπικά προϊόντα μπορούν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα: Το κόστος μεταφοράς

και αποθήκευσης είναι πολύ χαμηλότερο, γεγονός που επηρεάζει τις τιμές. Ακόμη και τα βιολογικά τρόφιμα είναι

συχνά προσιτά όταν παράγονται στην εποχή τους. Υπάρχουν επίσης πολλοί τρόποι για να αποθηκεύσετε τοπικά

φρούτα και λαχανικά κατά τη διάρκεια των πιο κρύων μηνών. Αυτό επίσης συμβάλει στη μείωση πολλών

αποβλήτων που προέρχονται από συσκευασίες εισαγόμενων αγαθών.
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Καλύτερη γεύση

Τα τρόφιμα που συλλέγονται όταν είναι

πλήρως ώριμα έχουν πολύ καλύτερη

γεύση από ό,τι όταν συντηρούνται για

μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν

φτάσει στη βέλτιστη τους γεύση όταν

είναι φρέσκα από τη συγκομιδή και

μπορούν να καταναλωθούν αμέσως.

Στη φάση αυτή είναι τραγανά, ζουμερά

και γεμάτα φρέσκα χρώματα.

Τα εποχιακά τρόφιμα περιέχουν

τα περισσότερα θρεπτικά

συστατικά

Τα φυτά αναπτύσσουν τα θρεπτικά

συστατικά τους μέσω του ηλιακού

φωτός και του καλού εδάφους.

Όταν τα τρόφιμα συλλέγονται στην

εποχή τους, είναι ώριμα και

πλήρως αναπτυγμένα.

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Τα εποχιακά τρόφιμα αναπτύσσονται από μόνα τους

χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν υπάρχει ανάγκη

για φυτοφάρμακα ή γενετική τροποποίηση. Τα

εποχιακά τρόφιμα προέρχονται σχεδόν πάντα από

τοπικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να

μεταφέρονται μεταξύ μεγάλων αποστάσεων. Αυτό

προστατεύει το περιβάλλον όχι μόνο λόγω των

λιγότερων εκπομπών CO2, αλλά και επειδή

χρησιμοποιούνται λιγότερα υλικά συσκευασίας.

Τα εποχιακά προϊόντα είναι φθηνότερα

Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα πλεόνασμα

εποχικών προϊόντων, η τιμές τους μειώνονται.

Στις εβδομαδιαίες σας αγορές, μπορείτε

εύκολα να παρατηρήσετε τις τάσεις των τιμών.

Τα εποχιακά προϊόντα γίνονται και πάλι

ακριβότερα όταν τελειώσει η σεζόν παραγωγής

τους.
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Ευχαριστούμε!

Έχετε απορίες;

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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