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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

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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Πίνακας Περιεχομένων

01 ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ -

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

02
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
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04
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 



ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

● Η επιλογή εποχικών προϊόντων, τα οποία επίσης προέρχονται ιδανικά από τη δική σας περιοχή, έχει πολλά

πλεονεκτήματα. Αυτό γιατί τα τοπικά προϊόντα που παράγονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο δε χρειάζεται να

μεταφερθούν μεταξύ μακρινών αποστάσεων, εφόσον παράγονται και προμηθεύονται απευθείας από τον

ντόπιο παραγωγό.

● Η επιλογή εποχιακών προϊόντων εξοικονομεί επίσης κόστος ενέργειας, που υπό διαφορετικές περιστάσεις θα

έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευσή τους.

● Πολύ σημαντική για τον καταναλωτή είναι και η ανάγκη για φρέσκα προϊόντα: τα εποχιακά τρόφιμα δεν

μεταφέρονται ούτε αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, είναι πιο πλούσια σε

θρεπτικές ουσίες και πιο εύγεστα.
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ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

● Τέλος, οι οικονομικοί παράγοντες διαδραματίζουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο - τουλάχιστον για τον

καταναλωτή. Άλλωστε, από τα χρήματα που δαπανώνται για προϊόντα ξένης προέλευσης δεν επωφελούνται οι

τοπικές κοινωνίες ή οι χώρες στις οποίες ανήκουν, αλλά οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες εισαγωγών.
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &

ΕΠΟΧΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ανάλογα με την περιοχή, συγκεκριμένα είδη

λαχανικών και φρούτων είναι διαθέσιμα στην αγορά

είτε αυτή είναι η περίοδος παραγωγής τους είτε όχι,

και αν όχι μπορούν να διατίθενται αποθηκευμένα

σχεδόν ολόχρονα. Εποχικό διαιτολόγιο που ποικίλλει

ανά εποχή (βλ. εποχικό ημερολόγιο).
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &

ΕΠΟΧΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ανάλογα με την περιοχή, συγκεκριμένα είδη

λαχανικών και φρούτων μπορούν να είναι διαθέσιμα

στην αγορά είτε αυτή είναι η περίοδος παραγωγής

τους είτε όχι, και αν όχι μπορούν να διατίθενται

αποθηκευμένα ακόμα και στις εποχές τις οποίες δεν

ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες. Εποχικό

διαιτολόγιο που ποικίλλει ανά εποχή (βλ. εποχικό

ημερολόγιο).
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συχνά επικρατεί η άποψη ότι η τοπική διατροφή είναι βαρετή και μονότονη. Αληθεύει όμως το αντίθετο. Αν 

εμπνευστείτε από τα εποχιακά προϊόντα και εδέσματα, θα αποκομίσετε νέες γευστικές εμπειρίες και θα μάθετε 

καινούργιες συνταγές και τρόπους παρασκευής. 

Η αγορά  εποχιακά προϊόντα σημαίνει επίσης ότι προϊόντα τα οποία είχατε ξεχάσει ότι υπάρχουν, επανέρχονται 

στο τραπέζι σας. Επίσης είναι καλό να μην παρασυρόμαστε από στερεότυπα τα οποία μας θέλουν να 

πιστεύουμε ότι όσο πιο σπάνιο είναι κάτι σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι και πιο νόστιμο.  

Το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή συγκομιδής τοπικών λαχανικών. Η μεγαλύτερη ποικιλία λαχανικών είναι 

διαθέσιμη από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο. Το γεγονός ότι τα τοπικά προϊόντα δε χρειάζεται να περάσουν 

χρονοβόρες διαδικασίες αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς, αυτό βοηθά στην ισορροπία των 

ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα που περιέχουν. 
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ακόμη και το χειμώνα, γίνεται μεγαλύτερη συγκομιδή λαχανικών από την αναμενόμενη. Για του 

λόγους λοιπόν αυτούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εποχικό ημερολόγιο για να ξέρετε 

ακριβώς πότε, που και τι μπορεί να παραχθεί σε μια περιοχή. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1. https://www.regional-saisonal.de/saisonkalender-

gemuese

2. Smarticular seasonal calendar, seasonal and 

regional through the year.

3. Insight business, seasonal foods, 

https://www.wlw.de/de/inside-business/branchen-

insights/lebensmittel/saisonalelebensmittel.de

4. The Permaculture Market garden, A visual guide to 

a profitable whole system, New Society 

Publishers, Edition 27.01.2017



CREDITS: This presentation template was created 
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Ευχαριστούμε!
Έχετε απορίες;

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET
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