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Μήπως η 

διατροφή 

μας…τρώει 

τον 

πλανήτη;



Ας δούμε κάποια στοιχεία για την 

διατροφή στην χώρα μας





Γιατί στη χώρα που γεννήθηκε η μεσογειακή 

διατροφή, καταγράφονται τόσο μεγάλα 

ποσοστά παχυσαρκίας;







2011: MyPlate





Πως η διατροφή 

«τρώει» τον 

πλανήτη;













www.footprintnetwork.org











Γνωρίζω τι είναι υδάτινο 

αποτύπωμα;
WWW.WATERFOOTPRINT.ORG



Υδατικό αποτύπωμα (water footprint) είναι ο δείκτης κατανάλωσης 

του νερού, που μετρά τόσο την άμεση όσο και την έμμεση χρήση 

του νερού (κανονικού αλλά και εικονικού). Ως υδατικό αποτύπωμα 

ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης ορίζεται ο συνολικός όγκος του 

νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγαθών και των 

υπηρεσιών που καταναλώνονται.

Rainbowwaters.gr



Ενδεικτική κατανάλωση

• 1 κιλό ρύζι - 3400 λίτρα νερό

• 1 κιλό σιτάρι - 1300 λίτρα νερό

• 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης - 40 λίτρα νερό

• 1 λίτρο γάλα - 1000 λίτρα νερό

• 1 κιλό τυρί - 5000 λίτρα νερό

• 1 μήλο - 70 λίτρα νερό

• 1 πορτοκάλι - 50 λίτρα νερό

• 1 κιλό βοδινό κρέας - 15.500 λίτρα νερό





Γνωρίζω τι είναι 

τροφοχιλιόμετρο; 
WWW.FOODMILES.COM



Τι είναι τα τροφοχιλιόμετρα; 

Τροφοχιλιόμετρα (food miles) λοιπόν, είναι η 

απόσταση που διανύει η τροφή από τον 

παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Πολλές 

εισαγόμενες τροφές διανύουν εκατοντάδες ή και 

χιλιάδες τροφοχιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στο 

πιάτο  µας.  

www.foodmiles.com









Συνδέεται η κλιματική αλλαγή 

με την διατροφή μας;



Σχεδόν 30% των αερίων θερμοκηπίου στην 

Ευρώπη οφείλονται στην παραγωγή και την 

κατανάλωση του φαγητού
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Μια μπριζόλα «κοστίζει» στον 

πλανήτη…

 Τις ίδιες εκπομπές ρύπων του θερμοκηπίου, 

σαν να οδηγούσαμε 30 χιλιόμετρα

35 κιλά περίπου διοξείδιο του άνθρακα

Πάρα πολλά λίτρα νερό



60% της 

απώλειας 

βιοποικιλότητας 

οφείλεται στην 

παραγωγή 

τροφής
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Οι καλλιέργειες που παίρνουν τη θέση των δασών

είναι η 2η μεγαλύτερη αιτία

αύξησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

υπεύθυνη για το 36% των 

παγκόσμιων εισαγωγών σε 

γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα, εισαγωγές οι 

οποίες επιδρούν στην 

καταστροφή των δασών.

Στην Ευρώπη η τροφή 

που πετιέται καταλήγει 

στις χωματερές όπου 

απελευθερώνει περίπου 

170 εκατομμύρια τόνους 

αέρια θερμοκηπίου το 

χρόνο
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ΌΧΙ ΣΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ





Σχεδιάζουμε την εφαρμογή της αρχής «πληρώνω 

όσο πετάω», εξηγώντας ότι θα ζυγίζονται 

τα απορρίμματα προκειμένου οι πολίτες να 

ενθαρρύνονται να κάνουν οικονομική διαχείριση ή να 

λειτουργούν με όριο. 



ο γνωστός μπουφές «All you can eat»

 Όποιος παραγγείλει το μενού «120» και δεν το καταναλώνει 
θα πρέπει να πληρώσει ένα ευρώ πρόστιμο. Με αυτό τον 
τρόπο ο Λούαν θέλει να περιορίσει την σπατάλη τροφίμων και 
δεν είναι ο μόνος με αυτή την λογική.

 Και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας, όπως στο Ντίσελντορφ, η 
αλυσίδα «Okinii» έχει παρόμοιους κανόνες με το «Yuoki» της 
Στουτγάρδης. Τα αποφάγια από το σούσι και τη σαλάτα 
κοστίζουν ένα ευρώ και από τα ζεστά γεύματα δύο ευρώ ανά 
πιάτο.



Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν τρόποι 

να περιορίσουμε τη ζημιά που έχει 

γίνει αρκεί να αλλάξουμε τις 

συνήθειές μας!



Χρήσιμες συμβουλές

Αγοράζουμε ό,τι χρειαζόμαστε

Αγοράζουμε προϊόντα με λίγα 
τροφοχιλιόμετρα

Δεν πετάμε φαγητό

 Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν 
παράχθηκε ποτέ




