
Θεµατική ενότητα:
Αγωγή Καταναλωτή



Προγραµµατίζουµε µια επίσκεψη στο super market της περιοχής µας.

Επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στο τµήµα που αφορά στο γάλα και τα γιαούρτια.

Καταγράφουµε τα είδη γάλακτος  και γιαουρτιού που βρίσκουµε.

Καταγράφουµε τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίµων αυτών. 

Συζητούµε για τις ετικέτες και τη χρησιµότητά τους.

Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν ετικέτες; Τι δε θα ξέραµε για τα προϊόντα που αγοράζουµε;

- ...δε θα γνωρίζαµε πότε κατασκευάστηκε και πότε λήγει.

- ...δε θα γνωρίζαµε αρκετά για αυτό το προϊόν.

- ...δε θα γνωρίζαµε πώς να το αποθηκεύσουµε.

- ...δε θα γνωρίζαµε το περιεχόµενό του.

- ...δε θα γνωρίζαµε αν ήταν χαλασµένο.

Με λίγα λόγια, οι πληροφορίες που µας δίνει η ετικέτα µας βοηθούν να αποφασίσουµε

αν το συγκεκριµένο προϊόν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες µας και για κατανάλωση.

Παίρνουµε στα χέρια µας µια συσκευασία γάλακτος Κρι Κρι

Καταγράφουµε όλες τις πληροφορίες που µας δίνει.

Η συσκευασία του γάλακτος έχει 4 επιφάνειες. 

Γινόµαστε καλύτεροι καταναλωτές.

  Φρέσκο γάλα, γάλα υψηλής παστερίωσης, γάλα µακράς διαρκείας, συµπυκνωµένο γάλα



-στην κεντρική (αυτή που βλέπει ο καταναλωτής στα ράφια των ψυγείων)

υπάρχουν οι γενικές πληροφορίες. Ποια επίθετα και µετοχές χρησιµοποιούνται;

Τα καταγράφουµε: πλήρες, παστεριωµένο, οµογενοποιηµένο, φρέσκο.

Συζητούµε αναλυτικά για κάθε έννοια και την εξηγούµε:

Πλήρες γάλα: είναι το γάλα το οποίο διατηρεί όλα τα λιπαρά του και περιέχει λίπος 3,5%

Παστεριωµένο γάλα: είναι το γάλα που έχει υποστεί παστερίωση,

µια θερµική δηλαδή επεξεργσία προκειµένου να καταστραφούν οι παθογόνοι µικροοργανισµοί

που απειλούν την υγεία µας

Οµογενοποιηµένο γάλα: Τα λιποσφαίρια του γάλακτος έχουν την τάση να ανεβαίνουν

στην επιφάνεια του και να σχηµατίζουν στρώµα κρέµας. Το φαινόµενο αυτό αντιµετωπίζεται

µε την οµογενοποίηση κατά τη οποία τα λιποσφαίρια σπάνε σε µικρότερα µέρη και κατανέµονται

οµοιόµορφα στον όγκο του γάλακτος. Έτσι µειώνεται η ταχύτητα ανόδου του λίπους στην κορυφή

ώστε στην πράξη το οµογενοποιηµένο γάλα δεν σχηµατίζει κορυφή.

Η οµογενοποίηση γάλακτος γίνεται σε ειδικά µηχανήµατα, τους οµογενοποιητές.

Φρέσκο γάλα: είναι το γάλα χαµηλής παστερίωσης (72ο C) 7 ως 9 ηµερών

(κάθε εταιρεία ορίζει την ηµεροµηνία λήξης του)

Ελληνικό: η ένδειξη αυτή φανερώνει ότι το γάλα αυτό παράγεται στην Ελλάδα

(στη συσκευασία µάλιστα Κρι Κρι υπάρχει επιπρόσθετα η ένδειξη «Σερρών», που προσδιορίζει και

την τοπική του παραγωγή). Η ένδειξη αυτή είναι σηµαντική καθώς συχνά οι καταναλωτές

παραπλανούνται αγοράζοντας εισαγόµενο γάλα ως ελληνικό. 

Στο κάτω µέρος της επιφάνειας αυτής υπάρχει η ένδειξη «7 Ηµερών». Γιατί αναφέρεται;

(σηµαίνει ότι το γάλα µπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για 7 ηµέρες)

-στη δεύτερη επιφάνεια υπάρχουν στοιχεία για τη διατροφική αξία του συγκεκριµένου προϊόντος.

Τα σχετικά στοιχεία υπάρχουν σε έναν πίνακα στον οποίο καταγράφονται: οι θερµίδες, τα λιπαρά,

τα κορεσµένα λιπαρά, οι υδατάνθρακες, τα σάκχαρα, οι πρωτεΐνες, το αλάτι, το ασβέστιο,

ο φώσφορος και η Βιταµίνη Β2. Συζητούµε και για τους όρους αυτούς. 



Θερµίδες: είναι ένα µέτρο της ποσότητας ενέργειας στις τροφές που καταναλώνουµε.

Το να γνωρίζουµε πόσες θερµίδες περιέχει συνολικά η καθηµερινή µας διατροφή µπορεί να µας

βοηθήσει να ισορροπήσουµε την ενέργεια που βάζουµε στον οργανισµό µας µε την ενέργεια

που χρησιµοποιούµε. Και αυτό είναι το κλειδί για ένα υγιές σωµατικό βάρος.

Κορεσµένα λιπαρά: Oι σηµαντικότερες πηγές κορεσµένων λιπαρών είναι τα ζωικά λίπη,

όπως τα πλήρη γαλακτοκοµικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί), το λίπος του κρέατος, το αυγό,

η κρέµα γάλακτος, το βούτυρο και ορισµένες φυτικές τροφές, όπως η καρύδα.

Υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες αντιπροσωπεύουν την πιο σηµαντική πηγή ενέργειας

για τον οργανισµό. Στην κατηγορία των υδατανθράκων ανήκουν τα δηµητριακά, η βρώµη,

τα ζυµαρικά, οι πατάτες, το ρύζι, το πλιγούρι, το ψωµί, τα φρούτα, οι χυµοί φρούτων, τα όσπρια,

η ζάχαρη και τα προϊόντα που την περιέχουν. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα περιέχουν

γαλακτόζη και λακτόζη.

Σάκχαρα: Είναι ένας από τους δύο τύπους υδατανθράκων (ο άλλος είναι το άµυλο).

Η λακτόζη από την άλλη είναι το κύριο σάκχαρο του γάλακτος. Έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες 

αλλά είναι και ο υδατάνθρακας, στον οποίο οφείλεται η γνωστή σε όλους «δυσανεξία στην λακτόζη».

Πρωτεΐνες: Oι πρωτεΐνες αποτελούν το απαραίτητο δοµικό υλικό που «χτίζει» ιστούς -όπως οι µύες,

τα νύχια και τα µαλλιά- ή αναπληρώνει τις φθορές τους. Oι ζωικές πρωτεΐνες (άρα και του γάλακτος)

περιέχουν όλα τα απαραίτητα αµινοξέα, γι’ αυτό και ονοµάζονται υψηλής βιολογικής αξίας.

Ασβέστιο: Το ασβέστιο είναι το δοµικό υλικό του ανθρώπινου σκελετού, το υλικό που σκληραίνει

τα οστά, ώστε αυτά να αντέχουν το βάρος του σώµατος και τις πιέσεις που ασκούνται µε την κίνηση.

Χάρη στο ασβέστιο, λειτουργούν σωστά ο εγκέφαλος, η καρδιά και οι µύες, αλλά και συµβάλλει

σηµαντικά στη διαδικασία πήξης του αίµατος και στην άµυνα του οργανισµού.

Οι αποθήκες ασβεστίου στα οστά χρειάζονται ανανέωση και τροφοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια

της ζωής του ανθρώπου γι’ αυτό και έχει καταρριφθεί επιστηµονικά η θέση ότι οι ηλικιωµένοι

άνθρωποι δε χρειάζεται να καταναλώνουν γάλα. 



Φώσφορος: Ανήκει στα µεταλλικά στοιχεία και οι λειτουργίες του είναι: η ανάπτυξη των δοντιών,

ο σχηµατισµός και η διατήρηση των οστών, η φυσιολογική απέκκριση του γάλατος στον θηλασµό,

η ανάπτυξη του µυικού ιστού.

Βιταµίνη Β2: είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του µυϊκού και του νευρικού µας συστήµατος.

Συµβάλλει σηµαντικά στη γρήγορη ανάπτυξη των παιδιών, ενώ επίσης σπουδαίος είναι ο ρόλος της

στη µετατροπή των τροφών σε ενέργεια. Επίσης βοηθά τον παιδικό οργανισµό να αξιοποιήσει

τα πολύτιµα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι οι πρωτεΐνες ή οι υδατάνθρακες.

Εξηγούµε τη χρήση του barcode στη συσκευασία.

Αυτές οι γραµµούλες, κωδικοποιούν διάφορα χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι οποίες,

αν αποκωδικοποιηθούν µέσω υπολογιστή, τότε ο υπολογιστής αυτός µπορεί να µας εµφανίσει

αυτά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

-η τρίτη επιφάνεια περιέχει στοιχεία για την ιστορία της εταιρείας αλλά και τα πλεονεκτήµατα

των προϊόντων της. Αναφέρεται επίσης η φράση: «Η Κρι Κρι ΑΕ εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης

ποιότητας EN ISO 9001:2008». Τι σηµαίνει αυτό;

(Ότι η εταιρεία εφαρµόζει ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας µε σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη.

Ακόµη ότι η εταιρεία επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών της). 

-η τέταρτη επιφάνεια είναι ίδια µε την αρχική

Κάτω από τον πίνακα υπάρχει µια συνοπτική αποτύπωση της διατροφικής αξίας ανά µερίδα

(δηλαδή ένα ποτήρι 250 ml γάλακτος). Τι εξυπηρετεί αυτή η αποτύπωση; (ο καταναλωτής εντοπίζει

πιο εύκολα τη διατροφική αξία της ποσότητας που καταναλώνει).

Στη συνέχεια υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας, το barcode και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ακόµη υπάρχει η υπόδειξη «∆ιατηρείται στο ψυγείο σε θερµοκρασία ως 6ο C».

Γιατί υπάρχει η υπόδειξη αυτή; Τι θα συµβεί αν δεν την τηρήσουµε;



Εξηγούµε επίσης τις ενδείξεις που υπάρχουν στο επάνω µέρος της συσκευασίας

(Παστερίωση – Ανάλωση Μέχρι Και) και συζητούµε για την ανάγκη τήρησης των ηµεροµηνιών.

Τέλος συζητούµε για τη συγκεκριµένη συσκευασία και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένη

(Η γνωστή πια σε όλους µας τετραεδρική συσκευασία –Tetra Pak- επινοήθηκε από µια σουηδική

εταιρεία το 1951 µε σκοπό την ασφαλή διάθεση γάλακτος σε ολόκληρη τη µεταπολεµική Ευρώπη,

σε µέρη όπου οι υποδοµές διανοµής και τα εργοστάσια είχαν υποστεί µεγάλες καταστροφές).

Παίρνουµε µια άδεια συσκευασία γάλακτος και την «ντύνουµε» µε άσπρο χαρτί.

Στη συνέχεια οι µαθητές εφαρµόζουν όσα έµαθαν για τις ετικέτες δηµιουργώντας το δικό τους

προϊόν και διακοσµώντας το. Επαναφέρουµε στη µνήµη τους τα βασικά στοιχεία µιας ετικέτας

(ονοµασία, σχέδιο, ηµεροµηνία λήξεως, βάρος, πίνακας συστατικών, χώρα προέλευσης, τιµή) και

τους αφήνουµε να δηµιουργήσουν. Με τον τρόπο αυτό ταυτόχρονα ανακαλούν και τεχνικές

διαφήµισης (χρώµα, εικόνες, χιούµορ, σλόγκαν κ.α.).  

Συζητούµε στην τάξη για τις διαφορές ανάµεσα στα διάφορα είδη γάλακτος:

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία «φρέσκο  γάλα» είναι µόνο το γάλα που έχει υποστεί

παστερίωση . Κανένα άλλο γάλα δεν µπορεί να ονοµάζεται "φρέσκο". 

Το φρέσκο παστεριωµένο γάλα πρέπει να έχει  επεξεργαστεί σε  71,7 °C για 15 δευτερόλεπτα.

Έχει διάρκεια ζωής τρεις έως εφτά ηµέρες (στο ψυγείο). 

Εως σήµερα «φρέσκο» χαρακτηριζόταν το γάλα χαµηλής παστερίωσης µε διάρκεια ως 5 ηµερών.

Αυτό ήταν το χρονικό όριο που έθετε η νοµοθεσία λαµβάνοντας υπόψη την αντοχή του προϊόντος,

αλλά και τις κλιµατικές συνθήκες στην Ελλάδα (ζέστη για αρκετούς µήνες).

Με τις νέες ρυθµίσεις, το φρέσκο γάλα χαµηλής παστερίωσης θα επιτρέπεται να διατηρείται περισσότερες ηµέρες

(7 και 9) και κάθε εταιρεία θα ορίζει (και θα εξασφαλίζει) την ηµεροµηνία λήξης του.

  Πρόκειται για τη θερµική επεξεργασία την οποία υφίσταται το νωπό γάλα, προκειµένου να καταστραφούν παθογόνοι µικροοργανισµοί που

απειλούν την υγεία µας και να επιµηκυνθεί η διάρκεια «ζωής» του. Υπάρχουν δύο είδη: η χαµηλή ή ήπια

(γίνεται στους 72 βαθµούς Κελσίου επί 15-20 δευτερόλεπτα) και η υψηλή (γίνεται στους 125-135 βαθµούς Κελσίου επί 1-2 δευτερόλεπτα).

Οταν δεν υπήρχαν γαλακτοβιοµηχανίες και παστεριώσεις, οι άνθρωποι έβραζαν το γάλα πριν το πιουν - συχνά σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες και

για περισσότερη ώρα. Εν ολίγοις, η επεξεργασία που δεχόταν το γάλα ήταν πιο βάρβαρη. 



Οµογενοποιηµένo

είναι το γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία ώστε το λίπος του να διαχέεται

σε όλη τη µάζα του και άρα να είναι περισσότερο εύπεπτο.

Γάλα Υψηλής Παστερίωσης

είναι αυτό που έχει υποστεί θερµική επεξεργασία στους +110οC έως +127οC.

Στη συσκευασία αναγράφονται οι λέξεις «Γάλα» και «Υψηλής Παστερίωσης».

Απαγορεύεται  η αναγραφή των λέξεων «φρέσκο» και «παστεριωµένο».

∆ιατηρείται στο ψυγείο για 20-30 ηµέρες.

Το γάλα µακράς διαρκείας έχει υποστεί τη µέθοδο της

αποστείρωσης και της υψηλής θερµικής επεξεργασίας (γύρω στους 135°C ), και προορίζεται

να καταναλωθεί έπειτα από µήνες ή και χρόνο. 

Ποιο γάλα είναι το καταλληλότερο;

Το γάλα που έχει υποστεί τη χαµηλότερη θερµική επεξεργασία, δηλαδή το φρέσκο παστεριωµένο γάλα.

Όσο πιο υψηλή είναι η θερµική επεξεργασία, τόσο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα διατηρείται

αλλά και τόσο µεγαλύτερο µέρος της θρεπτικής αξίας χάνεται αφού καταστρέφονται ευαίσθητες

βιταµίνες και ιχνοστοιχεία που περιέχονται σ' αυτό όπως Β6, Β12, C φολικό οξύ, τυροσίνη.

Το γάλα υψηλής παστερίωσης από τους Επιστήµονες Τροφίµων θεωρείται  γάλα που υστερεί

σε θρεπτικά συστατικά. 

Τι πρέπει να προσέχουµε όταν αγοράζουµε γάλα;

Το γάλα Υψηλής Παστερίωσης και το Φρέσκο Γάλα τοποθετούνται πολλές φορές δίπλα - δίπλα

µε αποτέλεσµα την παραπλάνηση των καταναλωτών που θεωρούν ότι είναι ίδια τα προϊόντα.  

Τι προέλευσης είναι το γάλα που καταναλώνουµε;

Στις συσκευασίες αναγράφεται «από γάλα Ελληνικό» για γάλα ελληνικής προέλευσης.

Όταν χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη γάλα εισαγόµενο από

Βουλγαρία, Ολλανδία κλπ.  αναγράφεται «από γάλα προέλευσης ΕΕ».

Η Ελληνική παραγωγή δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε για το «φρέσκο γάλα».

Εποµένως µε εξαίρεση το «φρέσκο παστεριωµένο γάλα» οι υπόλοιπες κατηγορίες

δεν περιέχουν Ελληνικό γάλα!!!



∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Στην οµάδα αυτή ανήκουν όλα τα τρόφιµα που παράγονται από τα δηµητριακά

(π.χ. σιτάρι, κριθάρι, βρώµη), όπως το ψωµί, το ρύζι, οι πατάτες, τα ζυµαρικά,

τα δηµητριακά πρωινού. Τα τρόφιµα της οµάδας αυτής είναι πρωτίστως καλή πηγή υδατανθράκων,

το κύριο δηλαδή θρεπτικό συστατικό για την παροχή ενέργειας. Περιέχουν, όµως, και άλλα

σηµαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως διαιτητικές ίνες, βιταµίνες κυρίως της οµάδας Β και

ανόργανα συστατικά (π.χ. µαγνήσιο). Είναι ενδιαφέρον ότι στη γνωστή πυραµίδα της Μεσογειακής

∆ίαιτας τα τρόφιµα της οµάδας αυτής αποτελούν τη βάση της, δηλώνοντας δηλαδή ότι θα πρέπει

να καταναλώνονται σε µεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση µε τα τρόφιµα άλλων οµάδων.

Όµως, δεν έχουν όλα τα τρόφιµα της οµάδας την ίδια θρεπτική αξία. Όσα είναι ολικής άλεσης

έχουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία και συστήνεται να τα προτιµάς µέσα στην ηµέρα όποτε µπορείς!

ΦΡΟΥΤΑ

Τα φρούτα είναι καλή πηγή πολλών απαραίτητων θρεπτικών συστατικών,

για τα οποία σε µια τυπική δίαιτα του σύγχρονου τρόπου ζωής υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης.

Κυριότερα από αυτά είναι οι διαιτητικές ίνες, οι οποίες µεταξύ άλλων βοηθούν το γαστρεντερικό

σύστηµα να λειτουργεί σωστά, το κάλιο, το οποίο ανταγωνίζεται τη δράση του νατρίου (αλάτι),

και βιταµίνες, όπως η βιταµίνη C και το φυλλικό οξύ. Επίσης, περιέχουν από τη φύση λίγες θερµίδες,

έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, και ουσιαστικά δεν περιέχουν λίπος ή αλάτι.

Στην οµάδα των φρούτων ανήκουν όλες οι µορφές του φρούτου, συµπεριλαµβανοµένων και

των φυσικών χυµών, αλλά ο στόχος για ισορροπηµένη διατροφή αφορά κυρίως την

κατανάλωση φρέσκων φρούτων.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Στην οµάδα αυτή ανήκουν όλα τα λαχανικά σε οποιαδήποτε µορφή: ωµά ή βραστά,

φρέσκα ή κατεψυγµένα, ολόκληρα ή τεµαχισµένα, ως σαλάτα ή κυρίως πιάτο.

Τα λαχανικά είναι πολύ φτωχά σε θερµίδες και λίπος, και πλούσια σε νερό και διαιτητικές ίνες.

Αποτελούν καλή πηγή πολλών σηµαντικών βιταµινών και ανόργανων συστατικών,

όπως οι βιταµίνες C, A, φυλλικό οξύ και το κάλιο.

Ενδιαφέρον είναι ότι τα λαχανικά, όπως και τα φρούτα, ανάλογα µε το χρώµα τους

διαχωρίζονται περαιτέρω σε υποοµάδες, ώστε κάθε µια να θεωρείται κύρια πηγή συγκεκριµένων

αντιοξειδωτικών ουσιών. Το µήνυµα από αυτό το διαχωρισµό είναι ότι για να πάρουµε από όλες

χρειάζεται να καταναλώνουµε από όλα τα χρώµατα!



  Ο κύριος Νίκος έχει αγελάδες και κατσίκες. Την Τρίτη από τις αγελάδες άρµεξε 130 κιλά γάλα  και το πούλησε προς 0,40 ευρώ το κιλό

 Από τις κατσίκες άρµεξε 50 κιλά γάλα. Αν από την πώληση του γάλακτος εισέπραξε συνολικά  82 ευρώ, πόσα ευρώ πούλησε το κιλό το κατσικίσιο γάλα;

  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D102/285/2034,6981/ (προβλήµατα µε θερµίδες)

  Στην ετικέτα µιας συσκευασίας γάλακτος (1,5% λιπαρά) δίνονται οι εξής πληροφορίες:

Πόσες θερµίδες θα πάρουµε αν πιούµε 1 ποτήρι γάλα των 200 ml;

Συζητούµε τέλος για τα στοιχεία που αναφέρονται στις συσκευασίες. 

Παράδειγµα στη συσκευασία γάλακτος (πλήρες 3,5%)

∆ιατροφική δήλωση ανά 100ml

Ενέργεια: 264kJ / 63kcal

Λιπαρά: 3.5g

Εκ των οποίων κορεσµένα: 2.3g

Τι σηµαίνουν οι παραπάνω πληροφορίες;

Συγκρίνουµε µε τα στοιχεία του ελαφρού γάλακτος και κάνουµε το ίδιο για το γιαούρτι.

Με αφορµή τα στοιχεία αυτά συζητούµε και βρίσκουµε πληροφορίες:

-για τα είδη των λιπαρών

-για την ενέργεια που µας δίνουν οι τροφές (σε θερµίδες)

Επεκτείνουµε και κάνουµε προβλήµατα  µαθηµατικών χρησιµοποιώντας έννοιες όπως:

ανάλογα ποσά , ποσοστά κλπ. 

Θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml

Ενέργεια               45 θερµίδες

Πρωτεΐνες                         3,2 γρ.

Υδατάνθρακες                  4,7 γρ.

Λιπαρά                        1,5 γρ.


