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Το περιεχόμενο της παρούσας εκστρατείας προώθησης εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συντάκτη ο/η οποίος(-α) φέρει την αποκλειστική ευθύνη.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) δεν φέρουν καμία ευθύνη 

για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

THE EUROPEAN UNION SUPPORTS
CAMPAIGNS THAT PROMOTE 

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΊ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΟΥΣ 
ΔΊΑΤΡΟΦΊΚΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Τα συνεταιριστικά  προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γε-

ωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) κατάγονται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σπανιότερα χώρα. Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και η φήμη τους οφείλονται στις ιδιαιτερότητες της τοπικής φύσης, τον χαρακτήρα του συ-

γκεκριμένου γεωγραφικού περιβάλλοντος, αλλά και τους ανθρώπους που τα παράγουν με συγκεκριμένες 

διαδικασίες. 

H Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των τόπων, των μεθόδων, των παραδόσεων αλλά 

και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Γιατί είναι όλα αυτά τα στοιχεία που επιδρούν στην παραγωγή των 

αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, προστατεύει την παραγωγική τους διαδικασία και δίνει σε κάθε κατανα-

λωτή τη δυνατότητα να τα γνωρίσει μέσα από περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά.

Με την καμπάνια «Μικροί Θησαυροί της Ευρώπης» έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τα συνε-

ταιριστικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφι-

κής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.). Έχουμε επίσης, την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα και για τους συνεταιρισμούς 

παραγωγών σε όλη την Ελλάδα.

Οι μικροί θησαυροί που επιλέξαμε για εσάς, μία ξεχωριστή Ελληνική γκάμα από φέτα, γραβιέρες, ξινο-

μυζήθρα, ελαιόλαδα, φάβα, τοματάκι, κορινθιακή σταφίδα, πατάτα και κρασιά από το Αγρίνιο, το Αίγιο, τα 

Καλάβρυτα, την Νεμέα Κορινθίας, την Αβία και την Στέρνα Μεσσηνίας, την Ζάκρο, τον Κουτσουρά, και τον 

Μυλοπόταμο Κρήτης, την Νάξο και την Σαντορίνη – αυθεντικά, παραδοσιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας 

από τους συνεταιρισμούς παραγωγής κάθε τόπου, που στηρίζουν και αξιώνουν τις Ελληνίδες και τους Έλλη-

νες αγρότες και παραγωγούς στο έργο τους.

Απολαύστε τα! 

mikroithisavroi.eufollow us:  

Η foodstandard
συνεχίζει με μεγάλη 

επιτυχία την υλοποίηση 
του προωθητικού 
προγράμματος 

«Μικροί Θησαυροί 
της Ευρώπης»  

http://mikroithisavroi.eu
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AΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΑ ΑΜΑΛΘΕΙΑ που έδινε το γάλα της στο 

νεογέννητο Δία μέχρι τις πρώτες οργανωμένες κτη-

νοτροφικές μονάδες που εμφανίστηκαν στον ελλαδι-

κό χώρο περί τα μέσα του 20ου αιώνα, η αιγοτροφία 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγροτικής ζωής 

της χώρας μας εδώ και χιλιετίες. Σήμερα, στην Ελλάδα 

εκτρέφονται 2.844.000 αίγες γεγονός που την κατα-

τάσσει πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι ο 

αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού πλη-

θυσμού αιγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μέχρι και το 2006 η χρήση αντιβιοτικών στη διατροφή 

των αιγών, καθώς και στα υπόλοιπα παραγωγικά ζώα,  

ήταν μια συνήθης πρακτική για την αύξηση του ρυθμού 

ανάπτυξης τους. Ωστόσο, ζητήματα όπως η ανάπτυξη 

μικροβιακής αντοχής και η ασφάλεια των τροφίμων 

αποτέλεσαν αφετηρία κατάργησης της χρήσης τους 

για μη ιατρικούς σκοπούς. Παράλληλα, η χρήση προβι-

οτικών στους ανθρώπους ως μια εναλλακτική λύση για 

την προάσπιση της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού 

έδωσε το έναυσμα για την ενσωμάτωση των προβιοτι-

κών και στη διατροφή των ζώων.

Το έργο Aigoplus λαμβάνοντας υπόψιν αφενός μεν την 

παράδοση της χώρας μας στην εκτροφή αιγών και αφε-

τέρου δε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στη διατροφή 

τους συγκεκριμένου προβιοτικού στελέχους, φιλοδοξεί 

να αναδείξει την ιδιαιτερότητα των αίγειων προϊόντων. 

Στη διάρκεια χορήγησης του σιτηρεσίου, στο οποίο θα 

έχει ενσωματωθεί το προβιοτικό ως συμπλήρωμα, θα 

γίνεται μικροβιολογικός και φυσικοχημικός έλεγχος του 

γάλακτος. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η καλύτε-

ρη πέψη των ινωδών ουσιών του σιτηρεσίου και κατ’ επέ-

κταση η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του γάλακτος.  

Aigoplus:
Mια νέα τάση διατροφής  
στις αίγες 
«Η ζωική παραγωγή αποτελεί τη βάση για την πρώτη ύλη ενός με-
γάλου ποσοστού της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων με την αι-
γοτροφία να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.»

foodmagazine  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 

Από την 

Αλκμήνη Μαλαγάρη, 

Γεωπόνος M.Sc. 

Πιστοποιημένη  

Γεωργικός Σύμβουλος 

Foodstandard A.E.

Το συντονισμό του 
έργου έχει αναλάβει 
η foodstandard ενώ 
στην υλοποίηση του 
έχουν καίριο λόγο οι 
συμμετέχοντες φορείς: 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Ένωση 
Μυλοποτάμου και η ΕΑΣ 
ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.  
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Η ΡΎΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΎΠΟΓΕΙΩΝ ΎΔΑΤΩΝ από τις αγρο-

τικές δραστηριότητες έχει φέρει μεγάλη πίεση στα 

οικοσυστήματα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλείται από διά-

χυτες πηγές, εξαιτίας των ζωικών λυμάτων, των αλά-

των των αρδεύσεων και των διάφορων χημικών (φυ-

τοφαρμάκων, λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων κ.α.) που 

εφαρμόζονται στους αγρούς. Σήμερα ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος για τα υπόγεια νερά, που προέρχεται από 

αγροτικές δραστηριότητες, αφορά στα λιπάσματα και 

ειδικότερα στα αζωτούχα. Αυτό οφείλεται στην τερά-

στια διάδοση και έκταση της εφαρμογής τους, που 

έχει ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των 

καλλιεργειών, διαταράσσοντας όμως παράλληλα την 

χημική σύσταση του φυσικού υπόγειου νερού.

Ο ρυθμός κίνησης των υπόγειων υδάτων μέσα στο 

έδαφος είναι αργός, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες να είναι σχετικά 

μακροπρόθεσμες. Η αντιμετώπιση των πηγών ρύπαν-

σης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολη ή 

ανέφικτη, ακόμα και με τη χρήση σύγχρονης τεχνο-

λογίας. Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν δεν είναι 

σε θέση να αφαιρέσουν ολοκληρωτικά τους μολυ-

σματικούς παράγοντες και οι πηγές ρύπανσης, ακόμα 

και αν περιοριστούν μερικώς, συνεχίζουν να απελευ-

θερώνουν ρύπους για μακρά χρονική περίοδο. Επι-

πλέον, ο ακριβής εντοπισμός και χαρακτηρισμός μιας 

πηγής ρύπανσης είναι δύσκολο εγχείρημα, ενώ συ-

χνά δεν υπάρχουν ενδείξεις του κινδύνου ρύπανσης 

των υπόγειων υδάτων. 

Ειδικότερα, στην περιοχή της Νότιας Λακωνίας, πα-

ρατηρείται ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου υδα-

τικού συστήματος, εξαιτίας των τοπικών επιβαρύν-

σεων νιτρικών ιόντων (ΎΠΕΚΑ). Η διαπίστωση αυτή 

 

Από την Έυα Ζαχαρία

Γεωπόνος M.Sc. 

Πιστοποιημένη  

Γεωργικός Σύμβουλος 

 Foodstandard A.E.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ 
ΥΠΟΓΕΊΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

με ορίζοντα την κλιματική ουδετερότητα για το 2050
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επιβεβαιώνεται από μελέτες που έχουν γίνει από 

το Ύπουργείο Ύποδομών Μεταφορών και Δικτύων 

(ΎΠΎΜΕΔΙ), το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευ-

τικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Γεωπονικό Πανεπιστή-

μιο Αθηνών (Ποιότητα Ύπόγειου Νερού στην Περιοχή 

Μολάων Ν. Λακωνίας – Αξιολόγηση για Άρδευση).

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανοώντας τη 

σημασία της προστασίας και διατήρησης του υδάτι-

νου περιβάλλοντος στην Κοινότητα προχώρησε στη 

διαμόρφωση μιας Οδηγίας Πλαισίου (2000/60/ΕΚ) 

που θεσπίζει τις βασικές αρχές μιας βιώσιμης πολι-

τικής των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με απώτε-

ρο σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης 

όλων των υδάτων και την εξασφάλιση της καλής τους 

κατάστασης. 

Για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων 

απαιτείται η κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Δια-

χείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Τα 

Σχέδια Διαχείρισης περιγράφονται αναλυτικά στο Άρ-

θρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/

ΕΚ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Προγράμματα 

Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των 

υδάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 και το Παράρτημα 

VI της Οδηγίας. Τα Σχέδια Διαχείρισης αναθεωρού-

νται και ενημερώνονται ανά εξαετία. Μέχρι σήμερα 

έχουν καταρτισθεί, εγκριθεί και υποβληθεί στην ΕΕ τα 

πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποτα-

μών όλων (και των 14) των Ύδατικών Διαμερισμάτων 

της χώρας για την περίοδο (2009-2015), καθώς και 

η 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών όλων των Ύδατικών Διαμερισμά-

των της χώρας για την περίοδο (2015-2021).

Το σύνθετο έργο του συντονισμού για την εφαρμογή 

της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά στη χώρα μας έχει 

αναλάβει το Ύπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Ειδικής Γραμ-

ματείας Ύδάτων. Με κατάλληλες παρεμβάσεις, στο 

πνεύμα των απαιτήσεων των σχετικών Κοινοτικών 

Οδηγιών και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ύδά-

των των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που έχουν 

συσταθεί, η Ειδική Γραμματεία Ύδάτων φιλοδοξεί 

να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να 

επιτευχθεί η αποτελεσματική προστασία του υδά-

τινου περιβάλλοντος και η ορθολογική και βιώσιμη 

 ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ γεωργικοί σύμβουλοι της 

foodstandard, δραστηριοποιούνται ενεργά στην περιοχή, 

συμβάλλοντας δραστικά στην προσπάθεια μείωσης της 

ρύπανσης των υπόγειων υδάτων μέσω εξειδικευμένων 

συμβουλών. Οι χημικές αναλύσεις εδάφους και οι οδηγί-

ες λίπανσης που παρέχει στους καλλιεργητές, καθώς και 

οι συνεχείς εκπαιδεύσεις και οι συμβουλευτικές υπη-

ρεσίες σχετικά με την ορθολογική χρήση λιπασμάτων, 

στοχεύουν όχι μόνο στην αύξηση της παραγωγής και στη 

μείωση του κόστους των καλλιεργητών, αλλά και στην 

περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση και πρόληψη της 

ρύπανσης του υπόγειου συστήματος.
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Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, η αύξηση 

της περιόδου ανομβρίας και η αύξηση ακραίων καιρι-

κών φαινομένων, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες, 

είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της κλιματικής 

αλλαγής, που οδηγούν στη μείωση του διαθέσιμου 

νερού στους υδροφόρους ορίζοντες. Η κλιματική αλ-

λαγή σε συνδυασμό με την αυξημένη άρδευση στον 

αγροτικό τομέα οδηγούν σε εξάντληση των υδάτινων 

πόρων. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα έως και το 87% του 

νερού που καταναλώνεται ετησίως, προέρχεται από 

την άρδευση της αγροτικής γης.

Η ελιά είναι ένα από τα φυτά που μπορούν επιτυχώς 

να προσαρμοστούν στα νέα κλιματικά δεδομένα, μιας 

και είναι ξηροφυτικό φυτό με μεγάλες αντοχές στην 

υδατική καταπόνηση. Η ελιά μπορεί να αντέξει μεγά-

λες περιόδους χωρίς νερό χάρη στα ανατομικά της 

χαρακτηριστικά, όπως είναι ο μικρός αριθμός στομά-

τιων στην κάτω επιφάνεια του φύλλου, η ύπαρξη πολυ-

κυτταρικών τριχών και στις δύο επιφάνειες του φύλ-

λου και  η ανάπτυξη της ρίζας. Η άρδευση της ελιάς 

είναι απαραίτητη όταν επικρατούν παρατεταμένες 

ξηρασίες κατά την περίοδο του καλοκαιριού και κυ-

ρίως όταν η κατανομή των βροχοπτώσεων είναι περι-

ορισμένη και ακανόνιστη. Όταν δεν είναι διαθέσιμες 

ικανές και ποιοτικές ποσότητες νερού σε μία περιοχή, 

τότε μπορεί να εφαρμοστεί ελλειμματική άρδευση της 

καλλιέργειας της ελιάς. Με την ελλειμματική άρδευση 

στόχος είναι να μειωθεί η συνολική χρησιμοποιούμενη 

ποσότητα αρδευόμενου νερού χωρίς να επηρεαστεί 

σημαντικά η παραγωγικότητα του δέντρου. Έτσι, στα 

στάδια της άνθησης και καρπόδεσης, όπου η ελιά έχει 

αυξημένες ανάγκες σε υγρασία, εξασφαλίζεται η υδα-

τική επάρκεια, ενώ την υπόλοιπη περίοδο μειώνεται ή 

σταματά και τελείως η άρδευση.

Σύμφωνα με τον FAO, υπάρχουν τρία συστήματα ελ-

λειμματικής άρδευσης. Το πρώτο σύστημα είναι η πα-

ρατεταμένη ελλειμματική άρδευση, όπου η μείωση 

νερού που έχει αποφασιστεί ανάλογα με την ηλικία, 

την περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες, εφαρμόζεται 

ομοιόμορφα καθ΄ όλη την αρδευτική περίοδο. Το δεύ-

τερο σύστημα είναι η ελεγχόμενη ελλειμματική άρ-

δευση, όπου το έλλειμμα νερού εφαρμόζεται από την 

 

Από τη Nίκη Περγιαλιώτη

Γεωπόνος M.Sc. 

Πιστοποιημένη  

Γεωργικός Σύμβουλος 

UTILIS

Η ΕΛΛΕΊΜΜΑΤΊΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΊΑ
ως μέσο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στη Μεσογείο
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σκλήρυνση του πυρήνα έως το τέλος του καλοκαιριού. 

Το τρίτο σύστημα είναι μία ελεγχόμενη ελλειμματική 

άρδευση που εφαρμόζονται κύκλοι υδατικής καταπό-

νησης και άρδευσης των δένδρων, διατηρώντας μία 

σχετική υγρασία στο έδαφος.

Με την εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης στην 

καλλιέργεια της ελιάς μπορεί να σημειωθεί μείωση 

της χρήσης νερού έως και 30%, ποσοστό ιδιαίτερα ση-

μαντικό για το περιβάλλον. Με τη μείωση αυτή μπορεί 

να παρατηρηθεί μικρή μείωση της παραγωγής σε καρ-

πό, ωστόσο δεν παρατηρείται μείωση της παραγωγής 

σε λάδι. Ωστόσο, με τη μείωση αυτή της ποσότητας 

του αρδευτικού νερού καθώς και τη χρήση του στά-

γδην συστήματος άρδευσης και βέλτιστα του υπόγει-

ου στάγδην συστήματος, καταγράφεται μείωση των 

εκπομπών NշO. Η εφαρμογή των συστημάτων αυτών 

απαιτεί κατάλληλη συμβουλευτική και επιστημονική 

κατάρτιση καθώς και τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως 

υγρασιόμετρα. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η ελλειμματική άρ-

δευση στην ελιά είναι σε πειραματικό στάδιο και τα 

αποτελέσματα των εφαρμογών βρίσκονται ακόμα υπό 

διερεύνηση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβη-

τήσει τη σημαντικότητα της επιστήμης και της εξέλιξης 

στον τομέα της άρδευσης, μιας και βάσει των συνε-

χώς μεταβαλλόμενων κλιματικών δεδομένων έχει κα-

ταστεί σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής 

των δράσεων που αφορούν στο περιβάλλον. 

Η foodstandard ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής 

Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) βρίσκεται εδώ και 

παρακολουθεί τα νέα δεδομένα δημιουργώντας νέες 

στρατηγικές, τις οποίες και εφαρμόζει μαζί με τους πε-

λάτες της φροντίζοντας για το περιβάλλον και το μέλ-

λον του αγροτικού κόσμο.

Στη Λακωνία, ελαιοπαραγωγοί εφαρμόζουν διακοπή 

άρδευσης μετά τη σκλήρυνση του πυρήνα και μέχρι 

την έναρξη της διαδικασίας ελαιοποίησης του καρπού, 

περί τα τέλη καλοκαιριού. Η διακοπή της άρδευσης 

συντελείται με παράλληλο καλοκαιρινό κλάδεμα, που 

στόχο έχει να μειώσει τον καρπό του δέντρου, ώστε 

να ανταπεξέλθει στην υδατική καταπόνηση. Η τακτι-

κή αυτή έχει δείξει ότι η παραγωγή σε ελαιόλαδο δε 

μεταβάλλεται. Παρ’ όλο που το δέντρο έχει λιγότερο 

καρπό σε βάρος, τελικά παράγει την ίδια ποσότητα 

ελαιόλαδου.

Η ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού αποτελεί 

μια δράση που δύναται να ακολουθήσει ο αγρότης 

εδώ και τώρα. Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι 

της foodstandard μελετoύν τις απαιτήσεις σε νερό  και 

δημιουργούν το κατάλληλο σχέδιο για την ορθολογική 

χρήση του αρδευτικού νερού κάθε αγρότη ξεχωριστά. 

Στόχος είναι, όχι μόνο η προστασία του περιβάλλο-

ντος, αλλά και η μείωση του κόστους παραγωγής κα-

θώς και η διατήρηση της επιδότησής του στο ίδιο επί-

πεδο. Η εφαρμογή των ecoschemes στη νέα ΚΑΠ και 

η κάλυψη των απαιτήσεων τους είναι μονόδρομος για 

την εξασφάλιση του πρασινίσματος (έως 30%) με δε-

δομένο ότι πλέον ο αγρότης θα αξιολογείται ως προς 

τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις. 

Με την εφαρμογή της 
ελλειμματικής άρδευσης στην 
καλλιέργεια της ελιάς μπορεί να 
σημειωθεί μείωση της χρήσης 
νερού έως και 30%, ποσοστό 
ιδιαίτερα σημαντικό για το 
περιβάλλον 

❝❝

❞❞
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Τ
ο ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται από την 

εκλεπτυσμένη και μοναδική γεύση του. 

Αυτή η μοναδική γεύση και το άρωμά 

του οφείλεται στην ποικιλία των συστατικών που 

υπάρχουν σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις – τα 

λεγόμενα ήσσονα συστατικά του ελαιολάδου.  

Τα σημαντικότερα συστατικά του που είναι ωφέλιμα 

για την ανθρώπινη υγεία είναι τα παρακάτω:

▶ ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟ: παρεμβαίνει με πολύπλοκους μο-

ριακούς μηχανισμούς στα ογκογονίδια και μειώνει 

την πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος στο δέρ-

μα. Στην Ελλάδα, οι γυναίκες που λαμβάνουν υψη-

λή ποσότητα λιπαρών κυρίως από ελαιόλαδο, πα-

ρουσιάζουν καρκίνο του μαστού σε συχνότητα που 

είναι μόλις το 1/3 της αντίστοιχης συχνότητας των 

γυναικών στις ΗΠΑ.

▶ ΣΤΕΡΟΛΕΣ: είναι απαραίτητο συστατικό των κυτ-

ταρικών μεμβρανών και στο ελαιόλαδο έχουν ανα-

γνωριστεί περισσότερες από 40 στερόλες, ενώ 

η συγκέντρωσή τους κυμαίνεται μεταξύ 113-265 

mg/100 g ελαιολάδου. Οι φυτικές στερόλες μειώ-

νουν την απορρόφηση χοληστερίνης στο έντερο 

Από τον καθηγητή 
Γιάννη Τσάκνη, 
Τεχνικός Διευθυντής 
foodstandard

Το ελαιόλαδο είναι 
τροφοφάρμακο και 
συμβάλλει στην 
προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και 
της μακροζωίας

ΤΟ ΕΛΑΊΟΛΑΔΟ 
ως Superfood 

❝

❞❞
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και η καθημερινή πρόσληψη 2gr την ημέρα, οδηγεί σε 

μείωση κατά 8% της HDL και κατά 10% της LDL χολη-

στερίνης. Ο μηχανισμός πιθανόν αφορά την αναστο-

λή της εντερικής απορρόφησης της χοληστερόλης. 

Επιπλέον, μπορεί να επηρεάζεται ο μεταβολισμός της 

χοληστερόλης στο ήπαρ και στο έντερο. Ύπάρχουν 

αρκετές αναφορές για τις αντι-ογκογονικές επιδρά-

σεις των φυτοστερολών και ειδικότερα της β-σιτο-

στερόλης.  Διάφοροι ερευνητές δημοσίευσαν ότι οι 

φυτοστερόλες και ειδικότερα η β-σιτοστερόλη, πα-

ρουσίασαν σημαντική αντικαρκινική δράση σε μορ-

φές καρκίνου όπως του προστάτη, του εντέρου, του 

μαστού και του στομάχου. 

▶ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε: Σύμφωνα με τις συνιστώμενες, αναθε-

ωρημένες το 2001 διαιτητικές προσλήψεις (DRI’s), οι 

ενήλικες θα πρέπει να λαμβάνουν 15 mg βιταμίνης Ε 

(ή α-τοκοφερόλης) ημερησίως. Παρόλο που το ελαι-

όλαδο έχει τη μικρότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη 

Ε, σε σχέση με τα υπόλοιπα λάδια, διαθέτει τον υψη-

λότερο βιολογικό δείκτη. Βιολογικός δείκτης, είναι ο 

λόγος της βιταμίνης Ε προς τα πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα. Η βιταμίνη Ε έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση 

και προστατεύει τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρί-

ζες. Η βιταμίνη Ε έχει τις παρακάτω ευεργετικές για 

την υγεία επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό:

● Έχει προστατευτική δράση στην ανθρώπινη 

επιδερμίδα 

● Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στην 

ουροδόχο κύστη

● Προστατεύει από τον καρκίνο του προστάτη 

● Δρα ευεργετικά στο Αλτσχάιμερ:  Μια πρόσφα-

τη μελέτη έδειξε ότι όσοι παρουσίαζαν την υψη-

λότερη πρόσληψη της βιταμίνης, εμφάνιζαν 67% 

μικρότερο κίνδυνο για Αλτσχάιμερ. 

● Βοηθά στη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρί-

ων: παράλληλα βοηθάει τον οργανισμό μας να 

αξιοποιήσει τη βιταμίνη Κ. 

▶ ΦΑΙΝΟΛΕΣ: οι φαινολικές ουσίες συμβάλλουν στη 

χαρακτηριστική γεύση του ελαιολάδου, που άλλοτε 

είναι γλυκιά και φρουτώδης και άλλοτε πικρή. Οι φαι-

νόλες έχουν αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και 

αντιπηκτικές ιδιότητες, οι οποίες εξηγούν τις γνω-
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στές ευεργετικές για την υγεία επιδράσεις της Με-

σογειακής Διατροφής. Το παρθένο ελαιόλαδο και το 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, είναι πλουσιότερα σε 

φαινολικές ενώσεις και ως εκ τούτου είναι καλύτερα 

για το καρδιαγγειακό σύστημα. Τα σημαντικά αυτά 

συμπεράσματα προέρχονται από Ισπανούς γιατρούς 

οι οποίοι εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της συγκέντρω-

σης φαινολικών ενώσεων στο ελαιόλαδο και του αγ-

γειακού συστήματος. 

▶ ΟΛΕΟΚΑΝΘΑΛΗ: Πρόσφατες έρευνες δείχνουν 

ότι η ολεοκανθάλη έχει την ικανότητα να θανατώσει 

καρκινικά κύτταρα σε λιγότερο από μία ώρα αφήνο-

ντας ανέπαφα τα υγιή. Επίσης, προφυλάσσει από την 

αλτσχάϊμερ. 

▶ ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ: Τα καροτενοειδή παίζουν ση-

μαντικό ρόλο την ανθρώπινη υγεία. Πρόσφατες με-

λέτες έδειξαν ότι ασκούν προστατευτική δράση σε 

σοβαρές ανθρώπινες δυσλειτουργίες όπως είναι ο 

καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις και η εκφυλιστική 

ασθένεια των ματιών.  Τα τελευταία χρόνια γίνεται 

εντατική έρευνα για το ρόλο των καροτενοειδών, ως 

αντιοξειδωτικά και ως ρυθμιστές του ανοσοποιητικού 

συστήματος.  

Ελαιόλαδο 
και υγεία
Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι το ελαιόλαδο αφομοι-

ώνεται από τον οργανισμό σε ποσοστό που φτάνει το 

98%. Εξαιτίας της μεγάλης αφομοίωσης του ελαιόλα-

δου, διευκολύνεται και η απορρόφηση των λιποδιαλυ-

τών βιταμινών οι οποίες περιέχονται σ’ αυτό. Περαιτέ-

ρω, έχει διαπιστωθεί ότι το ελαιόλαδο βοηθά και στην 

πέψη των άλλων λιπαρών υλών, γιατί διευκολύνει τις 

εκκρίσεις του πεπτικού συστήματος και της χολής και 

διεγείρει το ένζυμο παγκρεατική λιπάση. Το ελαιόλαδο 

ευνοεί επίσης το μεταβολισμό της ενδογενούς χολη-

στερόλης. Επίσης στο έντερο, το ελαιόλαδο αυξάνει 

την απορρόφηση ασβεστίου και ως εκ τούτου μπορεί 

να ελαττώσει την οστεοπόρωση. Δύο κουταλιές του 

φαγητού όταν λαμβάνονται το πρωί με άδειο στομά-

χι φαίνεται να έχουν θετική επίδραση στη χρόνια δυ-

σκοιλιότητα για αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τη 

συνήθεια της κατανάλωσης 1-2 κουταλιών ελαιολάδου 

κάθε πρωί. 

Άλλη μελέτη έδειξε ότι το ελαιόλαδο έχει ικανοποιητι-

κή επίδραση στην απλή, χρόνια δυσκοιλιότητα. Σε πε-

ριπτώσεις δυσπεψίας οφειλόμενες σε χολοκυστοπά-

θεια, το ελαιόλαδο βοηθά στην βελτίωση όχι μόνο του 

μυϊκού τόνου και της χοληδόχου κύστης, αλλά και της 

πεπτικής λειτουργίας μετά το γεύμα, επειδή ενισχύει 

την γαλακτωματοποιητική δράση της χολής. 

● ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Το ελαιόλαδο 

παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου κατά 

τη διάρκεια της κύησης. Επίσης, διάφορες μελέτες 

έδειξαν ότι η μεταγενέθλια ανάπτυξη στα βρέφη που οι 



12

foodmagazine  ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

μητέρες τους κατανάλωναν ελαιόλαδο κατά τη διάρ-

κεια της κύησης είναι καλύτερη, σε σχέση με το ύψος, 

το βάρος, τη συμπεριφορά και τα ψυχοκινητικά αντα-

νακλαστικά. Τέλος, τα καροτενοειδή του ελαιολάδου 

προσφέρουν ενισχυμένη προστασία από λοιμώξεις 

στο βρέφος. Συμπερασματικά το ελαιόλαδο, παρέχει 

ένα μεγάλο μέρος των  θρεπτικών συστατικών που 

χρειάζεται για την ανάπτυξή του ένα βρέφος. 

● ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ: Μια διατροφή υπερ-

βολικά πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μπο-

ρεί να προκαλέσει υπεροξείδωση στον ανθρώπινο 

οργανισμό με παράλληλη αλυσιδωτή αντίδραση των 

ελεύθερων ριζών, αλλά το ελαιόλαδο είναι πλούσιο 

σε αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες μπλοκάρουν τις 

ελεύθερες ρίζες. Τέλος, το ελαιόλαδο έχει ελαφρά 

καθαρτική δράση, συμβάλλοντας έτσι στην ανακού-

φιση της δυσκοιλιότητας που αποτελεί συχνό φαινό-

μενο στην εποχή μας. Το ελαιόλαδο λοιπόν μπορεί να 

καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, μαγειρεμένο 

ή κατά προτίμηση ωμό, ώστε να διατηρεί ακέραιες τις 

βιταμίνες και τις αντιοξειδωτικές του ουσίες. 

● ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Ερευνητές από το Τμήμα Κλινικής και Πειραματικής 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νάπολης συνόψισαν 

τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών γύρω από τη 

σχέση του ελαιολάδου στη Μεσογειακή Διατροφή με 

τους παράγοντες επικινδυνότητας για τη στεφανιαία 

νόσο. Όλες οι έρευνες έδειξαν ότι η Μεσογειακή Δι-

ατροφή με τη μεγάλη περιεκτικότητα σε ελαιόλαδο, 

σύνθετους υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, λαχανικά 

και φρούτα είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένη για τη βελ-

τίωση όλων των βασικών παραγόντων επικινδυνότη-

τας για τη στεφανιαία νόσο, όπως η αντίσταση στην 

ινσουλίνη, τα επίπεδα λιπιδίων στο ορό και η πίεση 

του αίματος. Το ελαιόλαδο δρα απαγορευτικά στο 

σχηματισμό αθηρωματικών πλακών στα αρτηριακά 

τοιχώματα, οι οποίες επιφέρουν τα εμφράγματα της 

στεφανιαίας αρτηρίας.  

● ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: Διάφορες έρευνες 

έδειξαν ότι τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα του ελαιο-

λάδου έχουν υπογλυκαιμική δράση, η οποία πιθανόν 

να οφείλεται στην επιβράδυνση της γαστρικής εκκέ-

νωσης, εμποδίζοντας έτσι την απότομη αύξηση της 

γλυκόζης στο αίμα. Επίσης, το ελαιόλαδο σε αντίθε-

ση με τα σύμπλοκα σάκχαρα δεν επιφέρει μεταβολές 

στο γλυκαιμικό δείκτη. Επομένως οι διαβητικοί που 

δεν χρησιμοποιούν ινσουλίνη πρέπει να προτιμούν 

μια διατροφή πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα. 

● ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: Η ευεργετι-

κή επίδραση του ελαιολάδου στα επίπεδα της χολη-

στερόλης στο αίμα είναι γνωστή. Σύμφωνα με τα απο-

τελέσματα έρευνας που δημοσιεύτηκε από το Τμήμα 

Κλινικής Πειραματικής Ιατρικής και το Τμήμα Βιοχη-

μείας και Ιατρικής Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημί-

ου Frederico ΙΙ στη Νάπολη της Ιταλίας, το ελαιόλαδο 

εκτός από το ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της 

αρτηριακής πίεσης, μπορεί επίσης να συμβάλει και 

στη μείωση της ανάγκης για λήψη αντιυπερτασικών 

φαρμάκων σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια υπέρταση.

● ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σύμφωνα με μια 

πρόσφατη έρευνα, η κατανάλωση ελαιόλαδου φαίνε-

ται να προστατεύει από την εκδήλωση καρκίνου του 

παχέος εντέρου, ο οποίος αποτελεί μια συχνή μορφή 

καρκίνου σε πολλές δυτικές χώρες και πιθανώς οφεί-

λεται σε διατροφικούς παράγοντες.



13

foodmagazine  ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ για τα οφέλη του 

ελαιολάδου δεν περιορίζονται στη στεφανιαία νόσο, 

την υπέρταση, τη θρόμβωση, το διαβήτη και την πα-

χυσαρκία, η υψηλή του περιεκτικότητα σε αντιοξει-

δωτικές ουσίες φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά 

στην επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής στη μα-

κροζωία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσδοκώμενη 

διάρκεια ζωής είναι μεγαλύτερη στην Ιταλία και την 

Ελλάδα από ότι στη βόρεια Ευρώπη, παρά το σταθε-

ρά μεγαλύτερο αριθμό καπνιστών. 

Συνοπτικά το ελαιόλαδο υπερέχει των άλλων φυτι-

κών λαδιών στην ανθρώπινη διατροφή, γιατί έχει τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα:

▶ Αφομοιώνεται σε μεγάλο ποσοστό από τον οργανι-

σμό προκαλώντας αίσθημα κορεσμού.

▶ Βελτιώνει την λειτουργία του στομάχου και του 

εντέρου.

▶ Έχει αποτελεσματική χολαγωγό δράση βοηθώντας 

έτσι στη λειτουργία των χοληδόχων πόρων.

▶ Περιέχει τα απαραίτητα λιπαρά οξέα για την ανά-

πτυξη νεογνών και βρεφών.

▶ Λόγω των αντιοξειδωτικών του μπορεί να προλαμ-

βάνει διάφορες ασθένειες που είναι αποτέλεσμα 

της γήρανσης.

▶ Βελτιώνει το λιπιδαιμικό προφίλ (χαμηλότερη LDL 

και τριγλυκερίδια με αύξηση στη σταθερότητα της 

HDL), μειώνοντας τον κίνδυνο αθηρωματοσκλή-

ρωσης.

▶ Λόγω των μονοακόρεστων λιπαρών του οξέων 

αποτελεί την ιδανική πηγή λιπαρών στη δίαιτα των 

ασθενών από διαβήτη.

▶ Παρέχει προστατευτική δράση έναντι των συμπτω-

μάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

▶ Λόγω των πολυφαινολών του μπορεί να μειώνει τα 

επίπεδα της πίεσης του αίματος (αρτηριακή πίεση).

▶ Προλαμβάνει πολλά είδη καρκίνου, όπως καρκίνο 

του μαστού, του παχέος εντέρου, του προστάτη, 

του οισοφάγου κ.α.

▶ Βελτιώνει τη λειτουργία του ενδοθηλίου.

▶ Μειώνει τον κίνδυνο προσβολής από καρδιαγγεια-

κές νόσους (π.χ. της στεφανιαίας νόσου).

▶ Μειώνει την πιθανότητα προσβολής από Αλτσχάι-

μερ.

▶ Είναι ένα όπλο υπέρ της  μακροζωίας.

Ελαιόλαδο, ένα μυστικό μακροζωίας
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΑΞΙΑ

Τα σπαράγγια έχουν πολύ υψηλή διατροφι-

κή αξία, καθώς ο σχετικός δείκτης είναι 94, 

υψηλότερος από άλλα δημοφιλή λαχανικά 

(π.χ. μπρόκολο: 92, λάχανο 82 κά). Επίσης, 

μεταξύ όλων των λαχανικών έχει την μέγι-

στη περιεκτικότητα σε ολικά αντιοξειδωτικά. 

Πιο συγκεκριμένα, τα σπαράγγια περιέχουν 

ελάχιστα λιπαρά και θερμίδες (32kcal/φλι-

τζάνι) καθώς και πολλές διαλυτές και αδι-

άλυτες φυτικές ίνες (1.8 gr/ μισό φλιτζάνι) 

που συμβάλλουν στην καλή πεπτική υγεία 

του οργανισμού αφού η περιεκτικότητα 

τους αποτελεί το 7% των ημερήσιων ανα-

γκών. Ακόμα, είναι πλούσια σε βιταμίνη Ε 

που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και 

προστατεύει τα κύτταρα από την δράση των 

ελεύθερων ριζών, και σε βιταμίνη Κ που είναι 

απαραίτητη για την υγεία των οστών, αφού 

βοηθά το σώμα να απορροφά το ασβέστιο. 

Επιπρόσθετα, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα 

σε χοληστερόλη και Na, αλλά είναι πλού-

σια σε φολλικό οξύ και θειαμίνη. Επίσης, 

λόγω της πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε 

αντιοξειδωτικές ουσίες βοηθά το σώμα να 

καταπολεμά τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες. 

Τέλος, τα σπαράγγια έχουν υψηλή περιεκτι-

κότητα σε βιταμίνες Β και C που βρίσκονται 

στον βλαστό του καρπού και ελαττώνονται 

προς την βάση. Η φλούδα του σπαραγγιού 

είναι πλουσιότερη σε συστατικά από ότι η 

καρδιά. Τα σπαράγγια για να καταναλωθούν 

δεν πρέπει να βράζονται αλλά να ζεματίζο-

νται για να μην χάνουν τις διατροφικές τους 

ιδιότητες καθώς κατά το βράσιμο η απώλεια 

των βιταμινών τους κυμαίνεται από 27-40%. 

Το σπαράγγι είναι ένα μονοκοτυλήδονο πο-

ώδες φυτό με πολυετή καλλιέργεια. Ανήκει 

στην ίδια βοτανική οικογένεια με το κρεμ-

μύδι, το πράσο και το σκόρδο. Στην Ελλάδα 

εμφανίστηκε ως άγριο, αυτοφυές φυτό σε 

πολλές ημιορεινές περιοχές, γρήγορα όμως 

εκτιμήθηκε η αξία του για τις διάφορες φαρ-

μακευτικές και διατροφικές του ιδιότητες 

ΣΠΑΡΑΓΓΊ
Ένα λαχανικό με πολλά οφέλη 

 
Από τη Φαίδρα 

Φυτώκα
Γεωπόνος M.Sc. 
Πιστοποιημένη  

Γεωργικός Σύμβουλος 
∆ιεύθυνση Επενδυτικών 

Προγραµµάτων – 
Foodstandard A.E.

Το σπαράγγι (Asparagus officinalis) ήταν γνωστό από την αρχαία Αίγυπτο καθώς έχει βρεθεί σε τοιχογραφί-
ες που χρονολογούνται γύρω στο 5000 π.Χ. Ήταν γνωστό ως ένα σπάνιο και ένα από τα πιο ακριβά λαχανικά 

που μπορούσαν να γευτούν υψηλές κοινωνικές τάξεις με οικονομική άνεση. 
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και άρχισε η εντατική καλλιέργεια του. Καλλιεργείται σε 

57 χώρες του κόσμου με την Ελλάδα να είναι η πέμπτη 

χώρα σε εξαγωγές σπαραγγιού στον κόσμο, με το 90% 

της παραγωγής της να προέρχεται από καλλιέργειες πε-

ριοχών της Μακεδονίας και της Θράκης. 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αν και υπάρχουν πάνω από 100 ποικιλίες σπαραγγιού, 

το 43% της καλλιεργούμενης έκτασης διεθνώς κατα-

λαμβάνει το λευκό σπαράγγι, ενώ 57% διεθνώς καλλι-

εργείται πράσινο σπαράγγι ενώ υπάρχουν και ποικιλίες 

μωβ σπαραγγιού. Στην Ελλάδα, καλλιεργείται κατά κύ-

ριο λόγο λευκό σπαράγγι, για εξαγωγή νωπού προϊό-

ντος. Οι δύο τύποι σπαραγγιού διαφέρουν μεταξύ τους, 

ως προς τον τρόπο καλλιέργειας, στις απαιτήσεις της 

καλλιέργειας, στην φυσιολογία των φυτών, στην μετα-

συλλεκτική φυσιολογία των βλαστών και στους μετα-

συλλεκτικούς χειρισμούς. Πιο συγκεκριμένα, το λευκό 

σπαράγγι καλλιεργείται υπόγεια ή καλυμμένο με μαύρο 

πλαστικό έτσι ώστε να μην εκτεθεί καθόλου στην ηλια-

κή ακτινοβολία, να μην μπορεί να φωτοσυνθέσει και να 

παράγει χλωροφύλλη που είναι η χρωστική ουσία που 

προσδίδει το πράσινο χρώμα στα φυτά. Από την άλλη, 

το πράσινο σπαράγγι εκτίθεται κανονικά στην ηλιακή 

ακτινοβολία γι’ αυτό και έχει το χαρακτηριστικό πράσινο 

χρώμα. Ακόμα, τα δύο είδη διαφέρουν και ως προς την 

γεύση τους. Το λευκό σπαράγγι, τείνει να έχει μια πιο 

ντελικάτη γεύση σε σχέση με το πράσινο. Το πράσινο 

σπαράγγι, αφήνει μια ελαφριά επίγευση χλωροφύλλης 

ενώ το λευκό συνήθως είναι πιο γλυκό με ένα ίχνος πι-

κρής γεύσης στο τέλος.

Ανατολικά της Καβάλας, στην πεδιάδα του Νέστου καλ-

λιεργούνται πάνω από 400 στρέμματα λευκού σπαραγ-

γιού το οποία εξάγονται κατά 99% στην Γερμανία. Ο 

βλαστός του λευκού σπαραγγιού προτιμάται σε μεγάλο 

ποσοστό από τους Γερμανούς καταναλωτές οι οποί-

οι από τον Μάρτιο ως τον Μάϊο, περίοδος συγκομιδής 

του βλαστού, το έχουν υψηλά στην διατροφή τους. Στην 

περιοχή λειτουργούν πάνω από 7 συσκευαστήρια λευ-

κού σπαραγγιού ανάμεσα τους και το εργοστάσιο επε-

ξεργασίας ακτινιδίων και σπαραγγιού του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων  Κα-

βάλας (Ε.Α.Σ. Καβάλας) που διαθέτει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις για την παραλαβή, την 

διαλογή και την συσκευασία των βλαστών σπαραγγιού. 

Αν και η καλλιέργεια του σπαραγγιού θεωρείται αρκετά 

κερδοφόρα όλο και λιγότεροι παραγωγοί φαίνεται να 

συνεχίζουν την καλλιέργεια του στην περιοχή. Ενδεικτι-

κά, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021, 34 παραγωγοί 

παρέδωσαν σπαράγγια στην Ε.Α.Σ. Καβάλας ενώ την 

καλλιεργητική περίοδο 2022 μόνο 18 παραγωγοί. 

Αυτό οφείλεται στην δυσκολία εύρεσης πολλών 

εργατικών χεριών που απαιτούνται κατά την πε-

ρίοδο συγκομιδής αλλά και στους ευαίσθητους 

μετασυλλεκτικούς χειρισμούς που είναι απαραί-

τητοι για την ποιότητα του προϊόντος. Οι παρα-

πάνω λόγοι σε συνδυασμό, με την καταστροφή 

μεγάλου ποσοστού της καλλιέργειας από παγετό 

που προκλήθηκε στην περιοχή αρχές Απριλίου της 

τελευταίας καλλιεργητικής περιόδου αναμένεται 

να μειώσει και άλλο των αριθμό των παραγωγών 

την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.  

Το σπαράγγι είναι το πλέον φθαρτό λαχανικό καθώς έχει τον υψηλότερο βαθμό αναπνοής και μετασυλ-

λεκτικά μπορεί να εμφανίσει διάφορα προβλήματα. Στους βλαστούς των λευκών σπαραγγιών, μπορεί 

οι κορυφές να γίνουν μωβ λόγω σύνθεσης ανθοκυανών, λόγω σύνθεσης λιγνίνης οι βλαστοί μπορεί να 

σκληρύνουν, λόγω διαπνοής να υπάρξει συρρίκνωση των βλαστών, και εξαιτίας της συνέχισης της αύξη-

σης τα βράκτια της κορυφής μπορεί να ανοίξουν. Οι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί που πρέπει να γίνονται έτσι 

ώστε να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα είναι οι βλαστοί των 

σπαραγγιών να προψύχονται άμεσα, να υπάρχει προστασία 

τους από το φως, να διατηρούνται συνέχεια σε χαμηλές θερ-

μοκρασίες ( 1-20C, 95% σχετική υγρασία) και για μικρό χρονικό 

διάστημα (1 εβδομάδα).

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
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Olive Oil Battles:
Η μάχη του ελαιόλαδου

EΠΈΊΣ    ΔΊΟ 4 - ΚΡΗΤΗEΠΈΊΣ   ΔΊΟ 3 - ΜΈΣΣΗΝΊΑ

Την αδιαμφισβήτητη ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου έρχεται να προβάλλει 

η foodstandard μέσω μιας σειράς ευφάνταστων βίντεο, του Olive Oil Battles. 

Καθημερινοί άνθρωποι από τους τόπους – πρεσβευτές στην παραγωγή ελληνικού ελαιόλαδου μάχονται 

υπέρ της μοναδικότητας του δικού τους προϊόντος που είναι αποτέλεσμα του μικροπεριβάλλοντος, 

των χειρισμών και των ιδιαίτερων συνθηκών της κάθε ελαιοκομικής περιοχής. 

Στο τέλος, παραμερίζοντας τοπικιστικές αντιλήψεις όλοι καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα: 

“ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!” 

Δείτε δύο ακόμα επεισόδια του Olive Oil Battles ΕΔΩ!

Για να παρακολουθήσετε όλη τη σειρά των επεισοδείων συνδεθείτε στη σελίδα 

foodz.gr ή στη σελίδα της foodstandard στο Ύoutube.

https://www.foodstandard.gr/wp/
https://www.facebook.com/foodstandard/
https://www.instagram.com/foodstandard_sa/?hl=en
https://foodz.gr/
https://www.youtube.com/user/FoodstandardSA
https://www.youtube.com/results?search_query=foodstandard+SA
https://www.youtube.com/watch?v=QOz_XxTQIBY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uORgya2Ga3k&t=5s

