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Yπερτροφές;

Ελληνικές υπερτροφές;





Yπερτροφές

Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για την έννοια 
‘υπερτροφή’.

Μια τροφή χαρακτηρίζεται άτυπα ως «υπερτροφή» όταν 
συγκεντρώνει πλήθος ευεργετικών συστατικών
(θρεπτικών και μη), τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός
μπορεί να τα απορροφήσει ή/και να τα αξιοποιήσει προς
όφελός του. 

Υπερτροφές: οι τροφές εκείνες για τις οποίες έρευνες και 
κλινικές μελέτες δείχνουν ότι θωρακίζουν τον οργανισμό, 
ενισχύουν τον μεταβολισμό ή το ανοσοποιητικό σύστημα 
και προστατεύουν από καρδιακά νοσήματα, 
εκφυλιστικές ασθένειες ή άλλα προβλήματα υγείας.



Yπερτροφές;

Ελληνικές υπερτροφές;



Ξενικές υπερτροφές
1. Κόλιαντρος
2. Λουίζα
3. Βασιλικός
4. Εστραγκόν
5. Λεμονοθύμαρο
6. Λεβάντα
7. Σχοινόπρασο
8. Γκότζι μπέρι
9. Κράνμπερι
10. Γκόλντεν μπέρι
11. Ιπποφαές
12. Αρώνια
13. Πεκάν
14. Μακαντέμια
15. Στέβια
16. Ρόδι





Ελληνικές υπερτροφές ….



Ελληνικές υπερτροφές ….



Κοινό στοιχείο υπερτροφών: συνήθως είναι πλούσιες σε 

ω-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, 

αμινοξέα και ουσίες με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. 

Υπό αυτή την έννοια και δεδομένου ότι πλήθος από 

επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν πλέον τα οφέλη και 

την ευεργετική επίδραση των ελληνικών αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών στον ανθρώπινο οργανισμό, 

τα βρώσιμα τμήματα αυτών των φυτών μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως «σύγχρονες υπερτροφές».

Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 
ως υπερτροφές



Μάραθος, Φασκόμηλο, 
Ορεινό θρούμπι

Κάππαρη
Κρόκος

Μάραθος
Δίκταμος

Κράνα
Χαρούπι

Τσάι βουνού
Ορεινό 
θρούμπι

Κρίταμο
Ρούδι
Κάππαρη

Κυνόροδα, Κάππαρη
Κρανιά, Κρίταμο
Κρόκος, Ρούδι, Χαρούπι

Χαρούπι

Κάππαρη
Κρόκος

Κυνόροδο
Μάραθος

Ορεινό 
θρούμπι

Τσάι 
βουνού

Φασκόμηλο
Χαρούπι

Κρίταμο, Ματζουράνα, Μαστίχα





Αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά;

 Περιέχουν αιθέρια 
έλαια - μίγμα πτητικών 
ουσιών πολύπλοκης 
χημικής σύνθεσης και 
ελαιώδους σύστασης 
με χαρακτηριστική 
οσμή, συνήθως 
ευχάριστη για τον 
άνθρωπο

 Τουλάχιστον κάποιο 
τμήμα τους παράγει 
δραστικές χημικές 
ενώσεις με 
θεραπευτικές δράσεις 
για τον άνθρωπο.

Αρωματικά φυτά Φαρμακευτικά φυτά



Συστατικά αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών

 Αιθέρια έλαια

Πολύπλοκα μίγματα 
χαρακτηριστικής οσμής 
και γεύσης, ελαιώδους 
σύστασης.

 Φαινολικά παράγωγα 
(φλαβονοειδή, φαινολικά 
οξέα, φαινυλο-αιθανοϊκοί 
γλυκοσίδες, λιγνάνια, 
ταννίνες)

 Τερπένια (διτερπένια, 
σεσκιτερπένια, ιριδοειδή)

 Αλκαλοειδή

Πτητικά συστατικά Μη πτητικά συστατικά







Φαινολικές ενώσεις

Πιθανά οφέλη των πολυφαινολών στην υγεία
(www.liebertpub.com/ars)

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Α-Φ ΦΥΤΩΝ



Ελεύθερες ρίζες: «το κακό»

Ασταθή μόρια που 
δημιουργούνται εξαιτίας της 
φυσιολογικής κυτταρικής 
λειτουργίας,  
καθώς επίσης και από την 
έκθεση του οργανισμού σε 
υπερβολική μόλυνση, ηλιακή 
ακτινοβολία, σε καπνό από 
τσιγάρα και άγχος.

Οι ελεύθερες ρίζες μας καταπονούν και οδηγούν 
στη σταδιακή γήρανση των κυττάρων...



Αντιοξειδωτικά: η προστασία μας

Ουσίες οι οποίες βοηθούν 
στον περιορισμό της 

δράσης των ελευθέρων 
ριζών, που είναι ιδιαίτερα 

βλαβερές για τη 
λειτουργία των κυττάρων. 

Με αυτό τον τρόπο 
ενισχύουν την άμυνα του 

οργανισμού και 
συμβάλουν στη 

διατήρηση της καλής 
υγείας.



Eλληνικά
αρωματικά-

φαρμακευτικά 
φυτά:

Φάρμακα 
φυτικής 

προέλευσης

Υπερτροφές



Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά
έχουν επίσης και διατροφική αξία.



 Ενέργεια: 222 kcal

 Πρωτεΐνες: 4,6 g

 Λιπαρά: 0,7 g

 Υδατάνθρακες: 88,9 g

 Σάκχαρα: 49 g

 Ασβέστιο: 348 mg

 Βιταμίνες: Α, Β, E, Κ

 Ενέργεια: 264 Kcal

 Πρωτεΐνες: 14,2 g

 Λιπαρά: 21,3 g

 Υδατάνθρακες: 4,1 g

 Σάκχαρα: 4,1 g

 Ασβέστιο: 493 mg

 Βιταμίνες: Α, Β, D, E, Κ

Χαρουπάλευρο (100 γρ) Φέτα (100 γρ)

Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 
έχουν υψηλή διατροφική αξία (USDA)



 Ενέργεια: 30 kcal

 Πρωτεΐνες: 1,2 g

 Λιπαρά: 0,6 g

 Υδατάνθρακες: 6 g

 Σάκχαρα: 0,4 g

 Ca & K: 204 & 156 mg

 Βιταμίνες: Α, Β, E, Κ

 Ενέργεια: 2 Kcal

 Πρωτεΐνες: 0,3 g

 Λιπαρά: 0,04 g

 Υδατάνθρακες: 0,4 g

 Σάκχαρα: 0,04 g

 Ca & Κ: 10 & 56 mg

 Βιταμίνες: Α, Β, C, E, Κ

Μελισσόχορτο (10 γρ) Μαρούλι (10 γρ)

Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 
έχουν υψηλή διατροφική αξία (USDA)





(α) απαραίτητη τεκμηρίωση (ιστορικές, βιολογικές και 
φαρμακογνωστικές πληροφορίες) για επιλεγμένα 
αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής γης, 
(β) πρωτότυπες ιδέες, μυστικά και συμβουλές για να 
αξιοποιήσει αυτά τα φυτά στην καθημερινή του διατροφή 
και ευεξία και 
(γ) τρόπους για να τα καλλιεργήσει με ευκολία και να τα 
διατηρήσει με επιτυχία στο οικιακό περιβάλλον. 

Σκοπός

Δημιουργήσαμε ένα 
πολύπλευρο βιβλίο με σκοπό 
να παρέχουμε στον αναγνώστη: 



Το βιβλίο αυτό 

αποτελεί ένα 

πρωτότυπο 

εγχείρημα που 

αποσκοπεί στην 

ευεξία μας: 

από κομπάρσοι, 

τα αρωματικά-

φαρμακευτικά 

φυτά γίνονται 

(με... νου) οι 

πρωταγωνιστές 

στην καθημερινή 

μας ευεξία. 



1. Δίκταμος,

2. Μάραθος,

3. Ματζουράνα,

4. Μαστίχα Χίου.   

5. Μελισσόχορτο, 

6. Φαρμακευτικό 

φασκόμηλο,

7. Τσάι βουνού

Ποια ελληνικά αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 

(υπερτροφές) επιλέξαμε να παρουσιάσουμε;

Υπ
ερ

τρ
ο

φ
ές
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Eγκεκριμένη χρήση 

από Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Φυτικών 

Φαρμάκων













ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Aιθέριο έλαιο (0,01-1%, κιτράλη,
κιτρονελλάλη, λιναλοόλη, γερανιόλη κ.ά.), φαινολικά
οξέα (κυρίως ροσμαρινικό οξύ, καφεϊκό οξύ,
χλωρογενικό οξύ και μετριλικό οξύ), φλαβονοειδή
(κυρίως λουτεολίνη, απιγενίνη και τα παράγωγά
τους), μονοτερπενικοί γλυκοσίδες, τριτερπένια
(κυρίως ουρσολικό και ολεανολικό οξύ), βιταμίνες Β1
και C, ταννίνες.

ΙΔΙOΤΗΤΕΣ: Ορεκτική, χαλαρωτική-
ηρεμιστική, υπναγωγός, 

αντιφλεγμονώδης, αντιμικροβιακή, 
αντιιική, αντιοξειδωτική, τονωτική, 
αντισπασμωδική, αντιρρευματική, 

αντιασθματική, ρυθμιστική 
θυρεοειδούς αδένα. Αποτελεί 

παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν 
φυτικής προέλευσης για: 
(α) την ανακούφιση ήπιων 

συμπτωμάτων ψυχικού στρες, ενώ 
είναι επίσης υπναγωγό, και 

(β) συμπτωματική θεραπεία ήπιων 
γαστρεντερικών διαταραχών (π.χ. 
τυμπανισμός και μετεωρισμός).

Μελισσόχορτο



Η δρόγη της Salvia 
officinalis αποτελεί 

παραδοσιακό 
φαρμακευτικό 
προϊόν φυτικής 

προέλευσης για τη: 
(α) συμπτωματική 

θεραπεία της ήπιας 
δυσπεψίας 
(καούρα και 
φούσκωμα), 

(β) την ανακούφιση 
της υπερβολικής 

εφίδρωσης, 
(γ) συμπτωματική 

θεραπεία των 
φλεγμονών στο 

στόμα ή τον λαιμό, 
(δ) ανακούφιση 
φλεγμονών του 
δέρματος των 

ανηλίκων. 





Τσάι 
βουνού: 
10 είδη 

και 
υποείδη 

στην 
Ελλάδα





1. Δίκταμος,
2. Μάραθος,

3. Ματζουράνα,

4. Μαστίχα Χίου.   
5. Μελισσόχορτο, 
6. Φαρμακευτικό φασκόμηλο,
7. Τσάι βουνού

1. Κάππαρη, 

2. Κρανιά, 

3. Κρίταμο, 

4. Χαρούπι

Eγκεκριμένη χρήση 

από Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Φυτικών 
Φαρμάκων

Παραδοσιακά 

εδώδιμα 
(βρώσιμα)
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Στυπτική, 
αντιδιαρροϊκή, 

αντιοξειδωτική, τονωτική, 
χωνευτική, αναλγητική, 

αντιφλεγμονώδης, 
αντισπασμωδική, 

αντιδιαβητική. 

Κράνα







1. Δίκταμος,
2. Μάραθος,

3. Ματζουράνα,

4. Μαστίχα Χίου.   
5. Μελισσόχορτο, 
6. Φαρμακευτικό 
φασκόμηλο,
7. Τσάι βουνού

1. Κάππαρη, 

2. Κρανιά, 

3. Κρίταμο, 

4. Χαρούπι

1. Κυνόροδο, 

2. Κρόκος, 

3. Ρούδι (σουμάκι), 

4. Σατουρέγια 

ορέων («ορεινό 

θρούμπι»)

Eγκεκριμένη χρήση 

από Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Φυτικών 
Φαρμάκων

Παραδοσιακά 

εδώδιμα 
(βρώσιμα)

Mακροχρόνια 

παραδοσιακή 
χρήση
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Στυπτική, 
αντιδιαρροϊκή, 

αντιφλεγμονώδης (στην 
οστεοαρθρίτιδα μειώνει 

τους πόνους και τη 
δυσκαμψία των 

αρθρώσεων), για την 
πρόληψη και τη θεραπεία 
του κρυολογήματος, για 

αιμόπτυση, για 
αναπνευστικές οδούς σε 

βρογχίτιδα. 

Κυνόροδα





ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Τονωτική, 
ορεξιογόνος, 

αντιμικροβιακή,
στυπτική, διουρητική, 

αντιφλεγμονώδης, 
αντιοξειδωτική, 
αντιμυκητιακή, 
υπογλυκαιμική. 

Ρούδι (σουμάκι)





Ταυτότητα 
Εικονογρά-

φηση
Κοινά 

ονόματα
Ιστορικά 
στοιχεία

Μύθοι Μορφολογία Εξάπλωση Ανθοφορία

Εδώδιμο 
τμήμα

Επισκόπηση 
χρήσης

Συστατικά Ιδιότητες

Άρωμα Γεύση Ρόφημα Μυστικά

Πληροφορίες για κάθε φυτό του βιβλίου



Κυνόροδα, Κρανιά, Κρίταμο
Κρόκος, Μέλισσα, Μαστίχα
Φασκόμηλο, Τσάι βουνού, 
Χαρούπι

Δίκταμος
Κρόκος

Κάππαρη
Κράνα

Κυνόροδα
Μαστίχα

Μάραθος
Ματζουράνα 

Μέλισσα
Φασκόμηλο

Τσάι βουνού
Χαρούπι

Δίκταμος
Κρόκος

Μάραθος
Μέλισσα

Κυνόροδα, Κράνα, Τσάι βουνού Δίκταμος
Κρόκος
Κάππαρη
Κρίταμο
Ματζουράνα 
Ρούδι
Ορεινό 
θρούμπι
Χαρούπι

Κυνόροδα
Κράνα
Ρούδι



Το θέμα της χρήσης των Α-Φ φυτών: 
συστάσεις και προφυλάξεις

Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά αποτελούν 
«χημικά εργοστάσια» και δεν είναι «αθώα».

Θα πρέπει να καταναλώνονται με προσοχή, κυρίως από
άτομα που έχουν προβλήματα υγείας και ακολουθούν
φαρμακευτική αγωγή.

Η χρήση τους δεν υποκαθιστά την θεραπευτική αγωγή.

Έγκυες γυναίκες, θηλάζουσες μητέρες, παιδιά και έφηβοι:
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή





Ενισχυτικό του ανοσοποιητικού 
συστήματος και υποστηρικτικό για 

κρυολόγημα (δρόγες με μυκητοκτόνο 
και βακτηριοκτόνο δράση, 

ανακουφίζουν από συμπτώματα 
κοινού κρυολογήματος). 

Προαγωγό χαλάρωσης, καθώς τα 
συστατικά του ανακουφίζουν από 
τα ήπια συμπτώματα του ψυχικού 

στρες και από ήπιες 
γαστρεντερικές ενοχλήσεις. 



www.aromateaca.com



Τι είναι μεσογειακή διατροφή;

Περιλαμβάνει κυρίως
ελαιόλαδο, δημητριακά, 
φρέσκα ή αποξηραμένα 

φρούτα και λαχανικά, 
μέτρια ποσότητα 

ψαριών, 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων και κρέατος, 
πολλά καρυκεύματα, 

μπαχαρικά και 
προϊόντα αρωματικών 
φυτών, συνοδευόμενα 
από κρασί ή διάφορα 

ροφήματα. 







1. Φακές
2. Προϊόντα τυρογάλακτος
3. Ελαιόλαδο-ελιές
4. Τραχανάς
5. Χαρουπάλευρο
6. Αμύγδαλα
7. Καρύδια
8. Σύκα
9. Μήλα
10.Κορινθιακή σταφίδα
11.Κρεμμύδι-Σκόρδο
12.Σαρδέλα
13.Κρασί

Ελληνικά προϊόντα-υπερτροφές



Γαστρονομία

και ευεξία

Άσε την τροφή 
να γίνει το φάρμακό σου, 

και φάρμακο 
να γίνει η τροφή σου

(Ιπποκράτης)



Έχετε μαγειρέψει ποτέ με αυτά;







Τύπος πιάτου
Αριθμός 
ατόμων

Βαθμός 
δυσκολίας

Χρόνος 
προετοιμασίας

Υλικά και 
ποσότητες

Εκτέλεση

Εικόνα
Παραλλαγές 

και συμβουλές
Συνοδευτικό 

ποτό

Για κάθε προτεινόμενο πιάτο μαγειρικής



Έχετε μαγειρέψει ποτέ με αυτά;



Νέοι γαστρονομικοί ορίζοντες



Νέοι γαστρονομικοί ορίζοντες



Νέοι γαστρονομικοί ορίζοντες



Νέοι γαστρονομικοί ορίζοντες



Νέοι γαστρονομικοί ορίζοντες



Νέοι γαστρονομικοί ορίζοντες



Νέοι γαστρονομικοί ορίζοντες

http://aromatikesistories.blogspot.gr/



New culinary concept

O δίκταμος (άρτυμα) 
στη μεσογειακή μαγειρική 

(μαγειρική με οφέλη)



Σταθμίσαμε τις ποσότητες Α-Φ για μαγειρική 
χρήση κατά περίπτωση.



Διαθεσιμότητα
Α-Φ φυτό Παντού Βότανα -

βιολογικά

Μπαχα-

ρικά

Λαϊκές Παραγωγοί

Δίκταμος ΝΑΙ

Κάππαρη ΝΑΙ ΝΑΙ

Κράνα ΝΑΙ ΝΑΙ

Κρίταμο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Κρόκος ΝΑΙ ΝΑΙ

Κυνόροδα ΝΑΙ

Μάραθος ΝΑΙ ΝΑΙ

Μαστίχα ΝΑΙ ΝΑΙ

Ματζουράνα ΝΑΙ

Μελισσόχορτο ΝΑΙ

Ρούδι ή σουμάκι ΝΑΙ

Ορεινό θρούμπι ΝΑΙ

Τσάι βουνού ΝΑΙ ΝΑΙ

Φασκόμηλο ΝΑΙ

Χαρούπια ΝΑΙ



Περιεχόμενα (για 65 συνταγές του βιβλίου):
Δίκταμος (15 g)

Κάππαρη (100 g)
Κράνα (100 g)
Κρίταμο (60 g)

Κρόκος (45 στίγματα, σκόνη)
Κυνόροδα (90 g)
Μάραθος (100 g)

Μαστίχα Χίου (10 crystals)
Ματζουράνα (15 g)

Μελισσόχορτο (50 g)
Ρούδι (10 g)

Σατουρέγια ορέων (10 g)
Τσάι βουνού (20 g)
Φασκομηλιά (20 g)

Χαρούπι (100 g αλεύρι, 2 sticks συροπιού)

Συνολικό βάρος: περίπου 1 κιλό
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1. Δίκταμος,
2. Κρόκος, 
3. Ματζουράνα
4. Μαστιχόδεντρο, 
5. Φαρμακευτικό 
φασκόμηλο,
6. Τσάι βουνού

1. Κάππαρη, 
2. Κρανιά,
3. Κρίταμο, 
4. Μελισσόχορτο

1. Κυνόροδο, 
2. Mάραθος,
3. Ρούδι (σουμάκι), 
4. Σατουρέγια 
ορέων (ορεινό 
θρούμπι)
5. Χαρουπιά

Παλαιές 
καλλιέργειες

Νεότερες 
καλλιέργειες

Μελλοντικές 
καλλιέργειες

Νέο έναυσμα στις καλλιέργειες



Καλλιέργεια στο σπίτι







Σπορά και 
συνθήκες

Διάρκεια 
φύτρωσης

Μεταφύτευση

Τύπος 
γλάστρας

Εδαφικές 
απαιτήσεις

Προσαρμογή 
σε εξωτερικό 

χώρο 

Έκθεση
Απαιτήσεις σε 

νερό
Απαιτήσεις σε 
θερμοκρασία

Φροντίδα
Πολλαπλα-

σιασμός
Συγκομιδή

Βασικές πληροφορίες καλλιέργειας για κάθε φυτό
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Αρχιτεκτονική τοπίου στο σπίτι























2 βιβλία

Εκδόσεις Πατάκης www.aromagardenbook.gr
Εκδόσεις Πατάκης



Από την Ελλάδα ... στον κόσμο

http://www.aromagardenbook.gr/



Αναγνώριση
Μυστικά 

καθημερι-
νότητας

Ροφήματα

Προστασία Μαγειρική Διατροφή

Κηπουρική
Αρχιτεκτονική 

τοπίου
Αισθητική

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΕΥΕΞΙΑ: 
Νέα προσέγγιση, νέες προοπτικές



Ταυτότητα

Πρωτοτυπία

Εγκυρότητα

ΑσφάλειαΚαινοτομία

Απλότητα

Αισθητική



1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ελληνικά φυτά που θεωρούνται φάρμακα 
φυτικής προέλευσης  (European Medicines Αgency) ή 
σύγχρονες υπερτροφές (super foods) / ταυτότητα φυτών.

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ: Πολύπλευρη θεώρηση των ελληνικών 
αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών (βιολογία, 
ταξινόμηση, φαρμακογνωσία, διατροφική αξία, ροφήματα, 
μαγειρική, καλλιέργεια, πολλαπλασιασμός, αρχιτεκτονική 
τοπίου).

3. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: Επισκόπηση παγκόσμιας βιβλιογραφίας 
για συστατικά, ιδιότητες και χρήσεις των φυτών.

Ελληνικά αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: από 
απλοί κομπάρσοι γίνονται πρωταγωνιστές

Νέα προσέγγιση,
νέες προοπτικές



4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι ποσότητες που προτείνονται για χρήση 
λαμβάνουν υπόψη τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών αλλά και 
τις συστάσεις, προφυλάξεις και αντενδείξεις τους.

5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Νέες ιδέες μαγειρικής χρήσης (culinary concepts 
για φυτά που ως τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική), 
έναυσμα για νέες καλλιέργειες αρωματικών-φαρμακευτικών 
φυτών, νέα προϊόντα-υπηρεσίες.

6. ΑΠΛΟΤΗΤΑ: Δύσκολα θέματα (ταξινόμηση, διατροφολογία, 
φαρμακογνωσία, φυσιολογία, αναπαραγωγή, διατήρηση) 
παρουσιάζονται με απλό τρόπο. 

7. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Φωτογράφηση, food styling, γραφιστική σχεδίαση

Ελληνικά αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: από 
απλοί κομπάρσοι γίνονται πρωταγωνιστές

Νέα προσέγγιση,
νέες προοπτικές



Η έκθεση-βαλίτσα 

του

Δρ Νικόλαος Κρίγκας και συνδημιουργοί
Ερευνητής 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών

Πόρων Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα



Διάλογος και συνδημιουργική προσέγγιση

Ιδέα, δομή,
περιεχόμενο, 

τρόπος 
λειτουργίας, 

διάδραση

7 ακαδημαϊκοί

19 ειδικά 
εκπαιδευμένοι 
προπτυχιακοί 

φοιτητές

10 ειδικοί 
επιστήμονες

10 
μεταπτυχιακοί 

φοιτητές

80 δάσκαλοι-
καθηγητές

Υπεύθυνοι 
από 4 ΚΠΕ και 
1 περιφέρεια

Responsible Research and Innovation: Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία



Διάλογος και συνδημιουργική προσέγγιση

Ιδέα, δομή,
περιεχόμενο, 

τρόπος 
λειτουργίας, 
διαδραστικά

στοιχεία

RRI: Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία

Μη ειδικοί Φορείς

19 80

7

10

7

4

Ειδικοί

>130 άνθρωποι

Φορείς

Ειδικοί

Μη 
ειδικοί





“Αναλώσιμα”

AROMATISTAS / Περιεχόμενα

Άγριο (αυτοφυές)
Καλλιεργούμενο

Οποιοδήποτε 
από τα δύο Κανένα

Τσάι βουνού: Αγοράζεις 
άγριο ή καλλιεργούμενο;



1. Φορητή (να χωράει σε συμβατική βαλίτσα)

2. Αρθρωτή (με διαφορετικά μέρη) 

3. Συναρμολογούμενη (με εύκολο τρόπο)

4. Με δυνατότητες προσαρμογής - επέκτασης

(βασικά και προαιρετικά στοιχεία)

5. Συμβατική (με απλά υλικά, όχι ηλεκτρονική)

6. Διαδραστικού χαρακτήρα (αλληλεπίδραση με κοινό) 

7. Φτηνή (κόστος περίπου 700 ευρώ)

Χαρακτηριστικά έκθεσης (περιορισμοί)
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Ευεργετικά 
ροφήματα

Κιτ μαγειρικής 
δοκιμής

Κιτ μαγειρικής 
ευεξίας

Κιτ 
καλλιέργειας

Υπηρεσίες-
Συμβουλευτι-

κή

Δανειστική 
διαδραστική 

έκθεση

Νέα προσέγγιση, 
νέα προϊόντα,

νέες προοπτικές 
ευεξίας



Σας ευχαριστώ 
για την προσοχή σας!


