
 Τροφοχιλιόµετρα 
 

 

Το ταξίδι µιας µπουκιάς 

Τα παιδιά είναι                      µαζεµένα στην πλατεία, σε µια καφετέρια, και προσπαθούν να 
αποφασίσουν αν θα                    πάνε σινεµά, µπαρότσαρκα ή για φαγητό. 
- Ψηφίζω Applebee’s.                 Πεινάω. 
- Εγώ σούσι. 
- Εγώ σουβλάκια                       στα «Σάλωνα».  
- Εγώ σινεµά. 
- Εγώ έκθεση αυτοκινήτου στην Expo, έχει και κάτι βρόµικα χοτ ντονγκ, µούρλια. 
- Γιατί δε µένουµε εδώ; Έχει και ψαγµένη µουσική. Άσε που περιβαλλοντικά είναι                    
η καλύτερη λύση. Έχει βιολογικά σάντουιτς. Μηδέν εκποµπές CO2.  
- ∆ηµήτρη, µουρλάθηκες; Μήπως θέλεις να πάµε για δηµητριακά ολικής αλέσεως,                    
να το ρίξουµε έξω; 
- Α πα πα! Ένα µπολ µε δηµητριακά ολικής αλέσεως έχει το ίδιο αποτύπωµα σε διοξείδιο του 
άνθρακα όσο µια βόλτα 7 χλµ. µε ένα 4Χ4.  
- Γι’ αυτό σας λέω, πάµε για σουβλάκια στα «Σάλωνα». 
- Ακόµα χειρότερα! Το κρέας είναι το πιο αµαρτωλό από άποψη εκποµπών CO2.  Μία µπριζόλα  
ισούται µε 30 χλµ οδήγηση από πλευράς εκποµπών CO2.. 
- Άρα πάµε για σούσι. Νίκησα. 
- Σούσι; Για γαρίδες ιχθυοτροφείου; Κόλαση για το κλίµα. Το 30% των µαγκρόβιων δασών 
έχει καταστραφεί εξαιτίας της βιοµηχανίας παραγωγής γαρίδας.  
- Μακάβρια δάση; 
- Μαγκρόβια, παιδί µου. Αυτά τα δάση που είναι µισά µέσα στο νερό µισά έξω. Φυτρώνουν 
εκεί, κοντά στους τροπικούς. Τα έχουν θερίσει για χάρη της γαριδοκαλλιέργειας. Και αυτά 
είναι φοβεροί απορροφητήρες CO2. Άσε που τα σούσι έχουν πολλά τροφοχιλιόµετρα. 
Έρχονται από την Ασία, οπότε υπολόγισε εκποµπές CO2  από αεροπλάνα… 
 - Απορροφητήρες; Θα µας τρελάνεις; Τι να µασήσουµε τελικά κατά τη γνώµη σου; 
 - Ε, γενικά τα βιολογικά είναι καλύτερα, αφού δεν έχουν φυτοφάρµακα και λιπάσµατα που 
είναι              πολύ ενεργοβόρα. Αλλά κι αυτά… Τα βιολογικά κοτόπουλα, π.χ., ζούνε        
                          περισσότερο  και θέλουν   
                          περισσότερη τροφή, άρα συνολικά καταναλώνεται                  περισσότερη   
                          ενέργεια για την παραγωγή του τελικού                                      προϊόντος. 
- Τελικά,           ρε Μίµη, µήπως θέλεις να σταµατήσουµε να                                 αναπνέουµε       
για να µην εκπέµπουµε CO2;   
- Όχι, βρε παιδιά. (Σκύβει και µιλά χαµηλόφωνα). Απλώς κοζάρω                   µια τύπα που         
κάθεται δίπλα (ανεβάζει τη φωνή πάλι). Πάντως, το πιάτο µας                      κρύβει πολλά 
βρόµικα µυστικά. Στην Αγγλία ήδη κάποιες εταιρείες βάζουν                         ταµπέλες στα 
προϊόντα τους στο σούπερ µάρκετ µε ποσότητα εκποµπών CO2. 

Σαββατόβραδο στην πλατεία. Το φαγητό που τρώµε µπορεί να 
έχει διανύσει εκατοντάδες ή και 
χιλιάδες χιλιόµετρα µέχρι να 
φτάσει στο πιάτο µας. Για 
παράδειγµα, ένα πιάτο 
κρέας αρνάκι Ν. 
Ζηλανδίας µε 
φασόλια Κένυας και      
καρότα Ν. Αφρικής  
έχει διανύσει συνο-
λικά 27.700χλµ! Η απόσταση 
που διανύει η τροφή από τον 
παραγωγό µέχρι τον καταναλωτή 
είναι τα τροφοχιλιόµετρα. 
Σήµερα οι αποστάσεις που 
ταξιδεύουν οι τροφές πριν τις 
αγοράσουµε είναι αυξηµένες. Για 
τη µεταφορά τους 
χρησιµοποιούνται όλα τα µέσα 
µεταφοράς, φορτηγά, τρένα, 
πλοία αλλά και αεροπλάνα. 
Ανάλογα µε την απόσταση που 
διανύουν και τα µέσα που 
χρησιµοποιούνται για τη 
µεταφορά τους έχουν τις 
αντίστοιχες αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Επιπλέον, τα µεγάλα ταξίδια 
µειώνουν τη φρεσκάδα των 
τροφών, τις κάνουν   
λιγότερο ασφαλείς για την υγεία των καταναλωτών, ενώ εξαιτίας τους 
περιλαµβάνονται στα συστατικά και πολλά χηµικά συντηρητικά. 

                                                                     
 

Πόσο «βροµίζει» το πιάτο σας την 
ατµόσφαιρα? Ιδέες για συζήτηση: 

►Πώς θα µπορούσα να υπολογίσω τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από τα τροφοχιλιόµετρα της τροφής µου; 
►Πώς θα µπορούσα να µειώσω τα τροφοχιλιόµετρα 
της τροφής µου; 
►Τι να προτιµήσω να αγοράσω, βιολογικό κοτόπουλο 
Ιταλίας ή συµβατική κότα από την Παιανία; 
►Πόσο θα µε επηρέαζε µια ετικέτα για τις εκποµπές 
CO2 πάνω στα τρόφιµα των καταστηµάτων; 
►Τι θα έπρεπε να περιλαµβάνει µια ολιστική 
προσέγγιση για περισσότερο «πράσινα» τρόφιµα σε όλη 
την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσής τους από µια 
εταιρεία σούπερ µάρκετ; 

Η µεταφορά των τροφίµων εκπέµπει 
CO2 αντίστοιχο µε το ποσό των 

καυσίµων που κατανάλωσαν τα µέσα µεταφοράς τους. 
Για να υπολογίσουµε, για παράδειγµα, το ενεργειακό 
αποτύπωµα ενός πιάτου µε κοτόπουλο Πίνδου θα 
πρέπει να υπολογίσουµε τις εκποµπές CO2 του 
φορτηγού που µετέφερε το κοτόπουλο από το 

ορνιθοτροφείο στο σφαγείο και µετά στο χώρο 
επεξεργασίας, τη µεταφορά του από την εταιρεία µε φορτηγό 



► Ετοιµάστε ένα καλάθι µε είδη από διαφορετικές χώρες   
και βάλτε το δίπλα σε έναν Άτλαντα ή µια υδρόγειο. Βγάλτε ένα ένα τα 
αντικείµενα και αντιστοιχήστε τα στο χάρτη. 
► Κάντε µια έρευνα σε ένα κατάστηµα της γειτονιάς ή στην κουζίνα 
σας για να δείτε πόσα τρόφιµα προέρχονται από το εξωτερικό. Πόσα 
από τις ανεπτυγµένες και πόσα από τις αναπτυσσόµενες χώρες; 
► Ρωτήστε τους παππούδες σας και τους γονείς σας ποιες τροφές 
από αυτές που σήµερα είναι διαθέσιµες δεν υπήρχαν όταν αυτοί ήταν 
νέοι.  
► Απεικονίστε µε όποιον τρόπο θέλετε το ταξίδι της τροφής σας. 
Επιλέξτε ένα από τα τρόφιµα που βρήκατε στην κουζίνα σας και δείξτε 
µε βίντεο, φωτογραφίες, κολάζ ή παρουσίαση το ταξίδι του. 
► Ετοιµάστε ένα γεύµα µε τα ελάχιστα δυνατά τροφοχιλιόµετρα και 
γευτείτε το στην τάξη. 

Πρώτα θα πρέπει να υπολογίσει κανείς 
τις εκποµπές για την παραγωγή της 
τροφής. Αυτό θα περιελάµβανε τις 
διαδικασίες καλλιέργειας του 
καλαµποκιού και των άλλων 
ζωοτροφών, τα λιπάσµατα κλπ µέχρι η 
ζωοτροφή να µετατραπεί στη µορφή 
που δίνεται στο ζώο.  
 

Στο παράδειγµα µε το κοτόπουλο 
Πίνδου, για να υπολογίσεις το συνολικό 
αποτύπωµα του στοµάχου σου, 
υπάρχουν ακόµα πολλοί υπολογισµοί 
εκποµπών CO2 να γίνουν.  
 

Στη συνέχεια την ενέργεια που 
καταναλώνεται για την λειτουργία του 
ορνιθοτροφείου, του σφαγείου αλλά και του 
χώρου συσκευασίας του ζώου. Επιπλέον 
τις εκποµπές από την ψύξη και αποθήκευση 
του ζώου πριν την κατανάλωση, στα 
διάφορα στάδια του ταξιδιού του µέχρι να 
φτάσει στο ταµείο του σούπερ µάρκετ. 
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στην πόλη µας στο χονδρέµπορο, το ταξίδι 
από το χονδρέµπορο στο λιανέµπορο. 
Επιπλέον, το ταξίδι το δικό µας στο 
λιανέµπορο ή στο σούπερ µάρκετ και 
στη συνέχεια την οδήγηση στο σπίτι, 
µέχρι να καταλήξει στην κατσαρόλα 
της κουζίνας µας. 
Στην Αγγλία η µεταφορά της 
τροφής προσθέτει στην ατµόσφαιρα 
σχεδόν 19 εκατοµµύρια τόνους CO2 
κάθε χρόνο. Από αυτούς, 
περισσότεροι από δύο εκατοµµύρια 

τόνοι παράγονται αποκλειστικά από τα 
αυτοκίνητα κατά την οδήγηση προς και 

από τα µαγαζιά. 
Αν σκεφτούµε τα σηµερινά δεδοµένα για τα 

σούπερ µάρκετ, όπως ότι σε αυτά βρίσκουµε  «και 
του πουλιού το γάλα», µεγάλοι χώροι στάθµευσης για 

να πηγαίνουµε εύκολα µε το αυτοκίνητο, ανταγωνι-
στικές τιµές σε σχέση µε µικρά µαγαζιά, ίσως µπορούµε να 

κατανοήσουµε καλύτερα τις δραµατικές αλλαγές που έχουν 
συµβεί σήµερα στην παραγωγή της τροφής και άρα και στις 
αποστάσεις 
που διανύουν 
οι τροφές.  
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Παπούτσι 
από τον τόπο 
σου κι ας είν’  
και µπαλωµένο; 

Ή κοτόπουλο εγχώριο κι ας είν’ κατεψυγµένο; Η τάση για 
εγχώρια προϊόντα, πέρα από την ασφάλεια που παρέχουν 
συχνά σε θέµατα υγείας του καταναλωτή, αναδεικνύεται 
τελικά στον καλύτερο τρόπο µείωσης του αποτυπώµατος 
όσον αφορά τα τροφοχιλιόµετρα. Ακούγεται απλό και λογικό: 
αγοράζοντας τοπικά προϊόντα µειώνεται η ποσότητα του 
καυσίµου που απαιτείται για τη µετακίνησή τους. 
Στην πραγµατικότητα τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. 
Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες, υπολογίζεται ότι το 
µεγαλύτερο µέρος των αερίων του θερµοκηπίου προέρχεται 
από τη διαδικασία παραγωγής της τροφής, ενώ η µεταφορά 
της από τον παραγωγό στον καταναλωτή -τα 
τροφοχιλιόµετρα- αντιστοιχούν µόλις στο 4%. Αυτό σηµαίνει 
ότι αν αγοράζεις καθηµερινά ντόπια προϊόντα για ένα χρόνο 
µειώνεις κατά 400 κιλά ισοδύναµων CO2 στην ατµόσφαιρα, 
όσο θα µειωνόταν αν αντικαθιστούσε κάποιος το κρέας από 
το καθηµερινό γεύµα µε κάτι χορτοφαγικό για µία µέρα την 
εβδοµάδα. 

Συνοδευτικό Υλικό 
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