














Ιστορία των διατροφικών προτύπων στην Αμερική

- 1916 to 1930s: "Food for Young Children" and "How to Select 

Food

-1940s: A Guide to Good Eating (Basic Seven)



• 1956 to 1970s: Food for Fitness, A Daily Food Guide 

(Basic Four)

1979: Hassle-Free Daily Food Guide



• 2005: MyPyramid Food Guidance System

1992: Food Guide Pyramid



2011: MyPlate













www.footprintnetwork.org













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





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







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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Οι καλλιέργειες που παίρνουν τη θέση των δασών

είναι η 2η μεγαλύτερη αιτία

αύξησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

33



60% της 

απώλειας 

βιοποικιλότητας 

οφείλεται στην 

παραγωγή 

τροφής
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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





Χρήσιμες συμβουλές

Αγοράζουμε ό,τι χρειαζόμαστε

Αγοράζουμε προϊόντα με λίγα 

τροφοχιλιόμετρα

Δεν πετάμε φαγητό






