
 

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών

σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες

 παραγωγής τους (γεωργία – επεξεργασία).

 Οι διατροφικές συνήθειες των πολιτών επηρεάζουν

το αποτύπωμα αυτό, μέσω της ενέργειας που

καταναλώνεται για το μαγείρεμα της τροφής, αλλά

και την παραγωγή αποβλήτων.

 

 

Ήξερες ότι:
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Η βιώσιμη παραγωγή

απαιτεί την συνεργασία

μεταξύ παραγωγού και

καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η βιώσιμη

παραγωγή και κατανάλωση αποβλέπει 

στο να παράγει περισσότερα και καλύτερα 

με όσο το δυνατόν λιγότερα. 

 

 

 

Ένας υπο-στόχος του

στόχου 12 είναι 

η μείωση της παραγωγής

αποβλήτων μέσω της

πρόληψης, της μείωσης,

της ανακύκλωσης

 και της

επαναχρησιμοποίησης,

μέχρι το έτος 2030.
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Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, κάθε χρόνο

υπολογίζεται ότι το 1/3 του παραγόμενου φαγητού,

καταλήγει στους κάδους απορριμμάτων των

καταναλωτών και των λιανεμπόρων ή

καταστρέφεται λόγω των κακών πρακτικών

μεταφοράς ή συγκομιδής. 

 

1 δισεκατομμύριο άνθρωποι 

στον πλανήτη υποσιτίζονται.

 

2 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 

υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

.



Από την παραγωγή            

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ... 

ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ

 ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ!

 

 Ενημερωθείτε για το ποιος είναι

 ο κατάλληλος τρόπος να 

φροντίζετε το λαχανόκηπό σας 

(πότισμα – συγκομιδή – 

προστασία λαχανικών). 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ 

ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ

ΤΩΝ ΚΟΠΩΝ ΣΑΣ! 

 

Απολαύστε τα φρούτα

και τα λαχανικά σας

 και δημιουργήστε

μαρμελάδες ή νόστιμα

κέικ για να κεράστε τους

συμμαθητές ή 

τους γονείς σας! 

 

 

 Δημιουργήστε

 μια γωνιά 

με τα δικά σας

φρούτα και

λαχανικά. 

Αναζητήστε την

αξία των φρούτων

και των λαχανικών  

στην πυραμίδα της

μεσογειακής

διατροφής.

Η ΓΩΝΙΑ ΜΑΣ

στην κατανάλωση...

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Ποια θα ήταν τα οφέλη από αυτή σας την πράξη;΄
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Δημιουργήστε μια

εκστρατεία ενημέρωσης

με σκοπό τη συνεργασία

του σχολείου σας 

και με την τοπική

κοινωνία!

 

 

 

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να

ανακυκλώνεται φλούδες από τα φρούτα σας

(και όχι μόνο) …αλλά και να

δημιουργήσετε ένα φυσικό λίπασμα 

για τον λαχανόκηπό σας!

Η ΓΩΝΙΑ ΜΑΣ

...στην ανακύκλωση 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

.

 Συζητήστε το ενδεχόμενο δημιουργίας

ενός κομποστοποιητή κοντά 

στο λαχανόκηπό σας. 

στην αναγέννηση.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

ΔΙΑΔΟΣΗ

Ποια θα ήταν τα οφέλη από αυτή σας την πράξη;


