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Editorial

...Καθώς ο Γερμανός manager αγορών του υπερ-
μάρκετ EDEKA με φιλοξενούσε στα άδυτα του 
τεράστιου - state  of the art - logistic center της 
αλυσίδας στην πρόσφατη επιχειρηματική συνά-
ντησή μας, μου εξηγούσε τις αλήθειες των Γερ-
μανών καταναλωτών.
Δοκίμασα εκπληκτικά κεράσια Τουρκίας και 
εξαιρετικά άσπερμα υπερπρώιμα σταφύλια Αιγύ-
πτου, Ισραηλινής πατέντας(!!) αλλά και διάφορα 
άλλα.
Μου είπε ότι “εσείς οι Έλληνες προσπαθείτε να 
πουλήσετε αυτό που έχετε και όχι  αυτό που ζη-
τάει η αγορά” αναφερόμενος στις πιο πάνω πε-
ριπτώσεις. 
Με αγορές 100 αυτοκινήτων τη βδομάδα (2.000 
τόννοι!!) σε σταφύλια ποικιλίας prime για 10 
εβδομάδες, η Αιγυπτιακή καθετοποιημένη επι-
χείρηση κερδίζει τιμή αγοράς 5€ ανά κιλό συν η 
Ισραηλινή πλευρά λόγω της πατέντας 0,5€ ανά 
καφασάκι των 5 κιλών, εκμεταλλευόμενοι τις 
εβδομάδες 1/6 έως 15/08 δηλαδή μέχρι την ελ-
ληνική σουλτανίνα!!
Και στο τέλος μου είπε το περίφημο  “στείλε όσα 
περισσότερα φρέσκα σύκα μπορείς, πληρώνω 7 
με 8 €/kg!!”

...H εκπληκτική σχέση ποιότητας/τιμής των ελ-
ληνικών ακριβών κρασιών είναι η αιτία που κά-
νουν θραύση στα winebars της Βαυαρίας. 
Με τιμή 16-18€/ποτήρι είναι ασυναγώνιστα σε 
σχέση με τα αντίστοιχης ποιότητας ισπανικά και 
ιταλικά που πωλούνται τουλάχιστον 10-15 € 
ακριβότερα. Η υπερδεκαετής λοιπόν προσπάθεια 
των Ελλήνων παραγωγών και οινολόγων εδώ 
βρίσκει τη δικαίωσή της!!

Στέλιος Δρυς

Δύο ιστορίες
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Το νέο κατάστημα της ΕΑΣ στην Κό-
ρινθο άνοιξε ήδη τις πόρτες του και 
στα ράφια του φιλοξενεί εξαιρετι-
κής ποιότητας παραδοσιακά και συ-
νεταιριστικά προϊόντα.
Πρόκειται για ένα ταξίδι μοναδι-
κών γεύσεων σε όλη την Ελλάδα με 
προϊόντα όπως εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, όσπρια, αλεύρι, ζυμαρικά, 
γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι,

Βαρβάρα
Αβαγιαννέλη

Το Κατάστημα συνεταιριστικών και παραδοσιακών προϊόντων της ΕΑΣ βρίσκεται στο κτιριακό συγκρότημα της
(5ο χλμ ΠΕΟ Κορίνθου - Άργους) και λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 έως τις 14:30 εκτός Σαββάτου και Κυριακής

Των
πάντων...

πωλείο
- Ελληνικά Εκλεκτά Προϊόντα -

αλλαντικά κ.α. “Η δηµιουργία του 
καταστήµατος αποτελεί ένα στοί-
χηµα για τους ανθρώπους της Eνω-
σης που θέλουν µέσα από αυτό να 
προσφέρουν στον Κορίνθιο κατανα-
λωτή αλλά και στον ξένο επισκέπτη, 

υψηλής ποιότητας παραδοσιακά και 
συνεταιριστικά προϊόντα” όπως μας 
δήλωσε ο Διευθυντής της Ένωσης 
Κωνσταντίνος Μικρός.
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Το τελευταίο διάστημα ακούμε πολλά για τα αντιοξειδωτικά κυρίως από διάφορους 
διαιτολόγους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις διαφημίσεις, ή ακόμα και κάνοντας 

εκτενείς συζητήσεις με διατροφικά ενημερωμένους συγγενείς και φίλους. Γνωρίζουμε 
ότι είναι κάτι χρήσιμο για τον οργανισμό μας χωρίς πολλοί από εμάς να καταλαβαί-

νουμε απόλυτα τι είναι και για ποιον λόγο θα έπρεπε να μας απασχολούν ενώ πολλοί 
σπεύδουν στα φαρμακεία να αγοράσουν συμπληρώματα διατροφής με αντιοξειδωτικά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ / Αντιοξειδωτικές τροφές

Μαρία
Παπαναστασίου

μόνιμη στήλη

Τρώμε...
Υγιεινά

Τί είναι όμως τα αντιοξειδωτικά και πως μας 
βοηθάνε; Είναι απαραίτητα αυτά τα συμπλη-
ρώματα ή μπορούμε να βρούμε τα αντιοξει-
δωτικά και στην καθημερινή μας διατροφή;

Τα αντιοξειδωτικά έχουν συσχετιστεί με πολλά οφέλη για 
την υγεία ξεκινώντας από την αρθρίτιδα, τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα, τη νόσο Αλτσχάιμερ, την υπέρταση, το άσθμα, 
τη στειρότητα και καταλήγοντας σύμφωνα με τις πρόσφα-
τες έρευνες στην αντιγηραντική τους δράση. Τι είναι λοι-
πόν τόσο ξεχωριστό σε αυτά και μπορούν να συμβάλλουν 
στην θεραπεία όλων αυτών των ασθενειών;
Αυτό που στην ουσία συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανι-

σμό είναι κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στα τρόφιμα 
τα οποία με την πάροδο του χρόνου αποκτούν καφέ χρώ-
μα, έχουν άσχημη γεύση ή μυρωδιά και με λίγα λόγια αρ-
χίσουν να σαπίζουν. Αυτό που συμβαίνει είναι στην ουσία 
η οξείδωση των διάφορων συστατικών τους, κάτι ανάλογο 
που συμβαίνει και στον οργανισμό μας από τις ελεύθερες 
ρίζες οξυγόνου. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου εμφανίζονται 
φυσιολογικά στον οργανισμό μας, αλλά υπάρχει περίπτω-
ση να βρίσκονται σε πλεόνασμα λόγω της μολυσμένης 
ατμόσφαιρας, της κακής διατροφής, του καπνίσματος, του 
αλκοόλ, των υπεριωδών ακτίνων κ.ο.κ. Τότε γίνονται βλα-
βερές για εμάς, καθώς καταστρέφουν τις μεμβράνες των 
κυττάρων και μεταλλάσσουν το DNA, επισπεύδοντας τη δι-
αδικασία γήρανσης και οδηγώντας σε ανάπτυξη διάφορων 
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Μούρα, blueberry, 
βατόμουρα, σμέουρα, 
cranberry, φράουλες, 
μήλα (όταν τρώγονται 
με τη φλούδα), κεράσια, 
πράσινα και κόκκινα 
αχλάδια, αβοκάντο, φρέ-
σκα ή ξερά δαμάσκηνα

Εκείνα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αντι-
οξειδωτικές ουσίες, είναι οι αγκινάρες, το σπανάκι, 
το κόκκινο λάχανο, οι πατάτες (με τη φλούδα), οι 
γλυκοπατάτες και το μπρόκολο. Παρά το γεγονός 
ότι η επίδραση του μαγειρέματος στα επίπεδα των 
αντιοξειδωτικών ποικίλλει ανάλογα με τη μέθο-
δο μαγειρέματος και το είδος του λαχανικού, μια 
μελέτη έδειξε ότι το μαγείρεμα γενικά αυξάνει τα 
επίπεδα αντιοξειδωτικών στα λαχανικά.

Σε γενικές γραμμές, 
τα προϊόντα με βάση 
τη βρώμη όπως το 
μούσλι είναι πλου-
σιότερα σε αντιοξει-
δωτικά από εκείνα 
που προέρχονται από 
άλλα σιτηρά.

Φρούτα

Λαχανικά

Δημητριακά

ασθενειών (αρθρίτιδας, καρδιοπάθειας, καρκίνου κ.ά.). Κι 
εδώ έρχεται η σημαντική παρουσία των αντιοξειδωτικών.
Το σώμα μας παράγει φυσικά αντιοξειδωτικά και είναι αρ-
κετά αποτελεσματικό στην εξουδετέρωση των ελευθέρων 
ριζών. Τα ορυκτά όπως ο χαλκός, το μαγγάνιο, το σελήνιο 
και ο ψευδάργυρος, παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαδι-
κασία αυτή. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν είναι 100% απο-
τελεσματική και η αποτελεσματικότητά της μειώνεται με 
την ηλικία.
Σε έρευνες που έχουν γίνει σε πειραματόζωα έχει καταγρα-
φεί πολλές φορές ότι μία ισοθερμιδική διατροφή με αντι-
οξειδωτικά αυξάνει τη διάρκεια ζωής κατά 40% και έχει 
σημαντικά οφέλη στην υγεία.
Ένας λόγος για τον οποίο τα τρόφιμα με αντιοξειδωτικά 

φαίνεται να είναι καλύτερη επιλογή από τα συμπληρώμα-
τα, είναι ότι τα τρόφιμα περιέχουν ένα απαράμιλλο φάσμα 
αντιοξειδωτικών ουσιών. Ένα συμπλήρωμα μπορεί να πε-
ριέχει έναν μόνο τύπο αντιοξειδωτικού ενώ τα τρόφιμα 
περιέχουν χιλιάδες είδη αντιοξειδωτικών.
Οι πρωταγωνιστές των αντιοξειδωτικών είναι οι βιταμίνες 
Α, C, Β, το σελήνιο και ο ψευδάργυρος. Χαμηλά επίπεδα 
βιταμίνης Α και Ε σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και 
καρκίνο των πνευμόνων. Χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης C 
σχετίζεται με καταρράκτη. Χαμηλά επίπεδα βιταμινών C 
και E με καρδιαγγειακά νοσήματα.
Όσον αφορά στα τρόφιμα, δε θα πρέπει να προτιμάμε ένα ή 
μερικά είδη, αλλά αντίθετα πρέπει να υπάρχει ποικιλία ως 
μέρος μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής.
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Τα μικρά κόκκινα 
φασόλια, τα μαύ-
ρα και άλλα είδη 
φασολιών, είναι 
τρόφιμα πλούσια 
σε αντιοξειδω-
τικά.

Καρύδια, φι-
στίκια, καρύδια 
Pekan, φουντού-
κια και αμύγδα-
λα είναι τροφές 
πλούσιες σε 
αντιοξειδωτικά

Το πράσινο τσάι είναι 
γνωστό ότι αποτελεί καλή 
πηγή αντιοξειδωτικών, 
αλλά και άλλα ποτά έχουν 
υψηλά επίπεδα αντιοξει-
δωτικών, όπως ο καφές, το 
κόκκινο κρασί και πολλοί 
χυμοί φρούτων όπως 
αυτός από ρόδι.

Η μαύρη σοκολά-
τα κατατάσσεται 
στις πιο πλούσιες 
πηγές αντιοξειδω-
τικών (περισσότε-
ρο κι από τα πιο 
πολλά φρούτα και 
λαχανικά).

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, προσφέρουν πολλά 
ακόμη οφέλη για την υγεία, καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και άλλες βιταμίνες και ανόργανα 
συστατικά και χαμηλά σε κορεσμένα  λίπη και χοληστερόλη.

*

Φασόλια

Ξηροί 
καρποί

Ποτά

Γλυκά
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Τρώμε... ελληνικά
Καλαθάκι Λήμνου

Αλίκη
Αμπουλού

Νέα μόνιμη στήλη

Αφιέρωμα στο:

Οφείλει το σχήμα του στο γεγονός ότι στραγγί-
ζει στεγνώνει σε καλαθάκια από λυγαριά, που 
αφήνουν και το αποτύπωμα τους στην επιφά-
νεια του τυριού. Εσωτερικά είναι διάσπαρτο 
από μικρές τρύπες, στις οποίες συγκρατεί το 
υγρό του λίπος. 

Είναι μαλακό τυρί  σε σχήμα κυλινδρικό με 
χαρακτηριστική ανάγλυφη υφή, που ωριμάζει 
και διατηρείται σε άλμη και το οποίο παράγε-
ται παραδοσιακά από γάλα  πρόβειο ή μίγμα 
αυτού με γίδινο σε  αναλογία που δεν υπερβαί-
νει το 30%.  Έχει γεύση λιπόλυσης, ευχάριστη 
ελαφρά όξινη και πλούσιο άρωμα.  Έχει μέγι-
στη υγρασία 56% κατά βάρος και  ελάχιστη λι-
ποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43% κατά βάρος.
Αφού παραμείνει για λίγο σε ξηρό αλάτι το 

τυρί πλένεται και μπαίνει στην άλμη για την 
ωρίμανση του. Αυτή η διαδικασία το διαφορο-
ποιεί από τη φέτα, το κάνει πικάντικο, αλλά και 
αισθητά λιγότερο όξινο από αυτήν. 
Το καλαθάκι καταναλώνεται ως επιτραπέζιο 
τυρί, αλλά βρίσκει και πολλές χρήσεις στη μα-
γειρική, αφού η ιδιαίτερη γεύση του, γίνεται αι-
σθητή σε πίτες ή φαγητά όπου παντρεύεται με 
κρέας. Ιδανικά συνοδεύεται από λευκά, ξηρά 
κρασιά, με νεύρο.
Ακριβή στοιχεία για το πότε και που πρωτοπα-
ρασκευάστηκε το τυρί αυτό δεν υπάρχουν. Το πιο 
πιθανό είναι ότι το πρωτοπαρασκεύασαν μονα-
χοί που ζούσαν τον περασμένο αιώνα στο νησί. 
Σήμερα, είναι γνωστό σε ολόκληρη τη χώρα, οι 
καταναλωτές της οποίας εκτιμούν ιδιαίτερα την 
ποιότητά του.

Το Καλαθάκι Λήμνου είναι ΠΟΠ
λευκό τυρί άλμης, με ημίσκληρη υφή 
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Ύδρας 5, 15232, Χαλάνδρι
Τ: 210 6131172  F: 210 6131638 
E: info@foodstandard.gr
W: www.foodstandard.gr


