


εια! Mε λένε Άρη. Είμαι δώδεκα χρονών… 
δηλαδή σχεδόν δεκατριών. Έχω μια 
μεγαλύτερη αδερφή, τη Λία.

Καρτ,
το καρότσι που μου άλλαξε τη ζωή.

Μοιραζόμαστε το ίδιο δωμάτιο, και αυτό, πίστεψέ 
με, είναι για μένα μεγαλύτερο πρόβλημα και από 
την υπερθέρμανση του πλανήτη…



Οι γονείς μου λένε πως είμαι κοινωνικός τύπος, 
γιατί όπου πάω κάνω φιλίες. Ακόμα και στο 
σούπερ μάρκετ έχω έναν φίλο, είναι ένα 
καρότσι. Μην με πάρεις για τρελό, δεν είναι ένα 
απλό καρότσι. Είναι ένα ρομποτικό καρότσι που 
μιλάει και σκέφτεται σαν άνθρωπος ή και
καλύτερα και έχει άπειρες γνώσεις και 
διασυνδέσεις!

Μαζί του έχω μάθει πολλά. Έχω αλλάξει χάρη σε 
αυτό. Θέλω πια να ζω με σεβασμό προς το 
περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα υλικά 
αγαθά και θέλω να κάνω και άλλους να με 
ακολουθήσουν σε αυτή την απόφαση. Θα μου 
πεις, μεγάλα λόγια για ένα αγόρι δώδεκα, 
δηλαδή σχεδόν δεκατριών, χρονών αλλά σε αυτές 
τις αποφάσεις δεν παίζει ρόλο η ηλικία. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή… 



ταν Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη απόγευμα, πήγαμε με τη Λία στο σούπερ μάρκετ της 
γειτονιάς μας. Τα περισσότερα ψώνια τα κάνει ο μπαμπάς μας, αν και όλο και κάτι τελειώνει 
στη μέση της εβδομάδας. Λοιπόν, εκείνη την Πέμπτη η Λία είχε ξεχάσει, για ακόμα μια φορά, 

να πάρει νόμισμα για το καρότσι. Άντε πάλι να ζητάμε να μας κάνουν ψιλά… σκέφτηκα όταν, για καλή 
μας τύχη, είδα σε μια γωνιά ένα ξεχασμένο καρότσι. Το πήρα και μπήκαμε στο κατάστημα. Ξεκινήσαμε 
από τα φρούτα. Πήρα τρεις μπανάνες, τρία μήλα και δύο αχλάδια, τα έβαλα σε τρεις σακούλες και 
μετά στο καρότσι και τότε…

- Εεεπ! άκουσα μια παράξενη φωνή.
Κοίταξα την αδερφή μου.
- Τι εεεπ; τη ρώτησα.
- Μα δεν είπα κάτι εγώ… απάντησε.
- Είπα όμως εγώ!
ακούστηκε ξανά η παράξενη φωνή.



Το καρότσι μιλούσε! Κανονικά, όχι με έτοιμα ηχογραφημένα λόγια! Τρελό; Εγώ, πάντως, έπαθα ένα 
μικρό σοκ. Μεγάλο σοκ δηλαδή! Η Λία γούρλωσε τα μάτια της, όπως κάνει όταν βλέπει θρίλερ. Μόλις 
αποδεχτήκαμε αυτό το απίστευτο γεγονός, το καρότσι, που όπως μας είπε λεγόταν Καρτ, άρχισε να μας 
κάνει κήρυγμα! 

- Τώρα που συμφωνήσαμε ότι είμαι ένα θαύμα της 
τεχνολογίας, ας πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί βάλατε 
τα φρούτα σε τρεις σακούλες αφού χωρούσαν και 
σε μία;
- Επειδή είναι διαφορετικά, απάντησε η Λία που 
ήταν ακόμα φρικαρισμένη.
- Ναι αλλά έτσι καταναλώνετε τις τριπλάσιες 
σακούλες! Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε;
- Ότι είσαι τσιγκούνης; απάντησα.
- Όχι, αγαπητέ μου. Ότι φορτώνετε τη φύση με 
σκουπίδια, λες και δεν έχει αρκετά!
- Μα αφού είναι βιοδιασπώμενες, βρε Καρτ... είπε η 
Λία. 
- Δηλαδή, αν ήταν πλαστικές θα κάνατε κάτι 
διαφορετικό; Βλέπω δεν έχετε φέρει κάποια άλλη 

τσάντα, άρα θα πάρετε και άλλες σακούλες από το 
ταμείο, άρα... αυτό δεν είναι μείωση! είπε το 
καρότσι!
- Μείωση; ρωτήσαμε μ’ ένα στόμα μια φωνή. 
- Ναι, μείωση! Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιήσεις 
μια πλαστική συσκευασία και μετά να την 
ανακυκλώσεις, προσπαθείς να μειώσεις τις 
πλαστικές σου συσκευασίες και τα πλαστικά μίας 
χρήσης. Αυτό είναι πιο πρακτικό και ανέξοδο!
- Καλά… Θα τα βάλω όλα σε μία σακούλα, του 
απάντησα. 
- Μπράβο! Και την επόμενη φορά να την φέρεις 
ξανά για τα φρούτα σου, έτσι δεν θα πάρεις 
καθόλου σακούλα!  



Εκεί είδα εικόνες που τις είχα ξαναδεί, αλλά δεν είχα δώσει σημασία. Μας έδειξε φωτογραφίες με βυθούς 
γεμάτους σακούλες και μπουκάλια, παραλίες γεμάτες πλαστικά σκουπίδια και νεκρά ζώα εξαιτίας των 
πλαστικών αντικειμένων. Τότε συνειδητοποίησα πραγματικά τι δείχνουν αυτές οι εικόνες.

- Παιδιά, δείτε εδώ! O Καρτ εμφάνισε μια οθόνη 
στην μπροστινή του πλευρά.

- Πω πω σκουπιδαριό… Πώς μαζεύτηκε εκεί όλη 
αυτή η πλαστικούρα; ρώτησα.
- Μα δεν το ξέρεις πως τα πλαστικά που δεν 
ανακυκλώνονται μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 
500 χρόνια για να αποσυντεθούν; Και όλη αυτή 
η πλαστικούρα, όπως την είπες, συσσωρεύεται στη 
φύση, σπάει σε μικροπλαστικά, την τρώνε τα ζώα 
και τα ψάρια και ύστερα την τρως και εσύ! 
- Μπα… Εγώ προτιμώ τα πατατάκια! τον πείραξα, 
αλλά ο Καρτ είχε πάρει την κουβέντα πολύ στα 
σοβαρά.

- Δεν λέω ότι τρως πλαστικό από επιλογή. Τα 
πλαστικά είναι κρυμμένα μέσα στα τρόφιμα και 
αναπόφευκτα καταλήγουν και στο πιάτο σου. Γι’ 
αυτό σου λέω, σκέψου το καλύτερα την επόμενη 
φορά που θα αγοράσεις κάτι πλαστικό.



Γλι
τώ
σα
με..

Η Λία προβληματίστηκε πραγματικά. Αφού, να 
φανταστείς, ήθελε να μην πάρουμε μπατονέτες 
και να αρχίσουμε να καθαρίζουμε τα αφτιά μας 
με χαρτί υγείας. Ευτυχώς, το καρότσι τής είπε 
πως το πλαστικό μέρος της μπατονέτας στα 
Lidl είναι από συμπιεσμένο χαρτί και έτσι τη 
γλιτώσαμε.

Μας είπε επίσης ότι τα Lidl δεν πουλάνε πια 
πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης, όπως 
καλαμάκια, πιατάκια και μαχαιροπίρουνα.
Γενικά, το «μίας χρήσης» πρέπει να το 
ξεχάσουμε. Η απαγόρευσή τους έχει ξεκινήσει 
ήδη από τη νομοθεσία, γιατί δεν πάει άλλο η 
κατάσταση, όπως είδαμε και στις φωτογραφίες. 
Ο Καρτ τόνισε πως πρέπει συνέχεια να έχουμε 
στον νου μας τη «μείωση». Για παράδειγμα, 
επιλέξαμε το σαπούνι χεριών σε σακουλάκι 
για να ξαναγεμίσουμε το μπουκάλι που 
έχουμε σπίτι και σάλτσες σε γυάλινα βάζα που 
ξαναχρησιμοποιούνται.

Όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί πιο πριν αλλά, 
από τότε που μου τα έβαλε στο μυαλό το 
καρότσι, κατάλαβα ότι πραγματικά είναι οι 
επιλογές μας που μπορούν να κάνουν τη 
διαφορά, μικρές και ανεπαίσθητες -εμάς δεν 
μας επηρεάζουν ιδιαίτερα- αλλά έχουν μεγάλη 
διαφορά για το περιβάλλον. 



Ετησίως εξοικονομούνται 
842 τόνοι πλαστικού 

από την κατάργηση της 
σακούλας μίας χρήσης 

και 215 τόνοι πλαστικού 
από την κατάργηση 

πώλησης πλαστικών 
ειδών μίας χρήσης. 

INFOS

Πρώτη η Lidl Ελλάς απέσυρε τις 
πλαστικές σακούλες μίας χρήσης 
από τα καταστήματά της, ενώ από 

01.01.2020 δεν πουλάει πια 
πλαστικά μίας χρήσης, όπως 
καλαμάκια, ποτήρια, πιάτα, 

μαχαιροπίρουνα και μπατονέτες. 

Όχι και άσχημα για αρχή!

Όταν πας για ψώνια,
πάρε μαζί σου μια μεγάλη 
τσάντα, όπως αυτή, βάλε 
μέσα και 2-3 μικρότερες 
πλαστικές ή υφασμάτινες 
σακούλες ώστε να ψωνίσεις 
χωρίς να δημιουργήσεις 
παραπάνω σκουπίδια!



Καθημερινά στη χώρα μας 
χρησιμοποιούνται 

1 εκατομμύριο πλαστικά 
ποτήρια μόνο για καφέ.

Φαντάσου έστω και οι μισοί 
να έπαιρναν καφέ στο δικό 

τους ποτήρι!

Το πλαστικό σκοτώνει τα ζώα 
και τα πουλιά της θάλασσας, 

καταστρέφοντας τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα ψάρια το τρώνε 
μπερδεύοντάς το με τροφή 

και έτσι μπαίνει στην 
τροφική αλυσίδα, 

καταλήγοντας στο πιάτο μας.

Μόνο στη
Μεσόγειο επιπλέουν

1.455 τόνοι πλαστικών 
αντικειμένων.

Στην Ελλάδα ανακυκλώνεται

ένα πολύ μικρό ποσοστό από 

τους 300.000 τόνους

πλαστικών συσκευασιών που 

καταναλώνονται ετησίως. Οι 

περισσότερες καταλήγουν στις 

χωματερές, τις πόλεις και τις 

θάλασσές μας.



ΨΩΜΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΜΕΝΑ
& ΖΕΣΤΑ

α ψώνια παρέα με τον Καρτ ήταν μια 
ξεχωριστή εμπειρία. Μπορεί να ήταν 
πολυλογάς, αλλά η γνωριμία μαζί του 

αποδείχτηκε πολύτιμη. Η μέρα που κατάλαβα 
ότι είναι πραγματικά κορυφή ήταν όταν μας 
γνώρισε την κυρία Τούλα. Tην σκέφτομαι και 
μου ανοίγει η όρεξη! Βλέπετε, είναι η υπεύθυνη 
ψησίματος του καταστήματος και, μόλις μας 
γνώρισε, μας κέρασε από έναν λουκουμά. Για 
αυτό σου λέω, το καρότσι είναι φοβερή γνωριμία. 
Εκείνη τη μέρα της ζητήσαμε ψωμί πολύσπορο.

- Δεν έχω τώρα, παιδιά, τελείωσε. Σε λίγο θα ψήσω 
πάλι.
- Μα γιατί δεν τα ψήνετε όλα από το πρωί για να τα 
έχετε όλη μέρα; ρώτησα.
- Για δύο λόγους, μικρέ μου. Πρώτον, εδώ 
προσπαθούμε να έχουμε πάντα φρεσκοψημένα 
προϊόντα ζύμης. Αν τα έψηνα από το πρωί, δεν 
θα ήταν φρεσκοψημένα, έτσι; Επίσης, ξέρω ότι το 
πολύσπορο δεν έχει πολλή ζήτηση μετά το μεσημέρι 
και, αν δεν πουληθούν τα ψωμιά μέχρι το βράδυ, θα 
πρέπει να αποσυρθούν. 

- Α… ναι, και θα είναι κρίμα να τα πετάξετε, της είπε η Λία.
- Ναι, θα είναι, γι’ αυτό και δεν τα πετάμε! Όσα αρτοσκευάσματα περισσέψουν, θα τα στείλουμε σε μονάδες 
παραγωγής ζωοτροφών και βιοαερίου.



Σας είπα ότι άλλαξα, και η Λία το ίδιο. Πλέον παίρνουμε κολατσιό μέσα σε κάτι πολύ κουλ πάνινα 
φακελάκια, ξηρούς καρπούς, σπιτικά μπισκότα. Ούτε συσκευασίες, ούτε πεταμένα φαγητά. Και αυτό 
είναι ακόμα πιο κουλ. Το κατάλαβα όταν άρχισαν να μας μιμούνται και άλλοι στο σχολείο. Τότε αποφάσισα 
να κάνω και άλλα παιδιά να μας ακολουθήσουν στα νέα μονοπάτια του Καρτ. Και ενώ η κυρία Τούλα μας 
μιλούσε για τα αρτοσκευάσματα, μας διέκοψε ένας ψηλός κύριος.

- Τι λέτε εσείς εδώ; Αχ, αυτά τα ρομποτικά καρότσια, 
έξυπνα -δεν λέω- αλλά και φλύαρα, βρε παιδάκι μου! 
είπε γελώντας. 
-Το άκουσα αυτό... Δεν παρεξηγώ όμως, γιατί είμαι 
υπερβολικά άνετος τύπος, πετάχτηκε ο Καρτ. 
- Και πολύ καλά κάνεις, φιλαράκι μου! Λοιπόν, τι λέτε 
εδώ με τα παιδιά; 
- Τους έλεγα ότι δεν πετάμε και δεν σπαταλάμε τα 
τρόφιμα, απάντησε η κυρία Τούλα.

- Βεβαίως, παιδιά. Εγώ, ως υπεύθυνος φρεσκάδας, 
το εγγυώμαι αυτό. Να, δείτε τι έχω σε αυτό το 
ψυγείο! Φτερούγες κοτόπουλου με 30% έκπτωση! 
- Μμμ ό,τι πρέπει για το βραδινό μας απόψε! είπα 
και πήρα μια συσκευασία. Δεν ήταν στη λίστα 
βέβαια, αλλά μια παρασπονδία πάντα την κάνω.
- Είδες; Θα τις πάρετε φθηνότερα επειδή θα
λήξουν σε δύο μέρες. Αν τις φάτε απόψε δεν έχετε
θέμα, διαφορετικά να τις βάλετε κατευθείαν στην
κατάψυξη.
-  Και αν δεν τα αγοράσει ο κόσμος; ρώτησε η Λία.
- Ευτυχώς, δεν πετάμε ποτέ κρέας! Φροντίζουμε
να παραγγέλνουμε μόνο όσα χρειαζόμαστε κάθε
μέρα. Και αν περισσέψει κάτι, το διοχετεύουμε 

σε εξωτερικό συνεργάτη για την παραγωγή 
λιπασμάτων και βιοαερίου. Τίποτα δεν πάει χαμένο 
στα Lidl!

Τότε σκέφτηκα ότι ο υπεύθυνος φρεσκάδας είναι 
κάτι σαν σούπερ ήρωας για τα τρόφιμα. Τα 
βοηθάει να καταλήξουν σε κάποιο πιάτο και όχι 
σε κάποιον κάδο! 



Φτιάξε με την οικογένειά σου 
ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

διατροφής και υπολογίστε 
τις ποσότητες που χρειάζεστε 

για κάθε γεύμα. Με βάση το 
πρόγραμμα, δημιουργήστε 
μια λίστα για τα ψώνια της 

εβδομάδας. 
Αν περισσέψει κάποια μερίδα 
φαγητού, φροντίστε να μπει 
εγκαίρως στο ψυγείο ή στην 

κατάψυξη. 

Τα περισσότερα προϊόντα της Lidl 
έρχονται από Έλληνες 

προμηθευτές.  Έτσι, τα φρούτα, τα 
λαχανικά, το κρέας και τα 

γαλακτοκομικά παραδίδονται 
φρέσκα κάθε πρωί, 

ακολουθώντας τη μικρότερη 
δυνατή διαδρομή. 

Η φρεσκάδα και η ποιότητα 
ελέγχονται αυστηρά από 
ανεξάρτητα εργαστήρια, 
ενώ ταυτόχρονα γίνονται 

απροειδοποίητοι εσωτερικοί 
έλεγχοι. 



Αν κάποιο 
φρούτο ή 

λαχανικό δεν 
είναι πολύ 

φρέσκο, μην το 
αφήσεις να 
σαπίσει και 
να πεταχτεί. 

Χρησιμοποιήστε 
το σε χυμούς ή 

σάλτσες. 

Η σπατάλη τροφίμων κοστίζει 
περίπου 143 δισεκατομμύρια ευρώ 

στην ευρωπαϊκή οικονομία κάθε 
χρόνο.  Φαντάσου πόσα πάρκα, 

σχολεία και γήπεδα θα μπορούσαν 
να φτιαχτούν με αυτά τα χρήματα!

Γράψε εδώ 
κάποια φαγητά που συχνά 

καταλήγουν στον σκουπιδοτενεκέ του 
σπιτιού σου. Σκέψου τον λόγο 

που συμβαίνει αυτό και προσπάθησε 
να το αλλάξεις. 



  Λία, ο Καρτ και εγώ, η γνωστή πλέον 
παρέα, κατευθυνόμασταν προς το ψυγείο 
με τα γάλατα. Εγώ πίνω σοκολατούχο, τα 

έχω ξεκαθαρίσει αυτά χρόνια τώρα, το απλό γάλα 
μου μυρίζει! Η αδερφή μου, από την άλλη, πίνει 
κατσικίσιο. Απορώ πώς αντέχει αυτή τη γεύση. 
Καθώς το έπαιρνε από το ψυγείο, της έκανα μια 
γκριμάτσα και μου είπε:

- Μμμ τόσα ξέρεις τόσα λες, το κατσικίσιο είναι πιο 
υγιεινό από το δικό σου γάλα και η γεύση του έχει 
κάτι το ιδιαίτερο.
Μόλις το άκουσε αυτό, το καρότσι ενθουσιάστηκε.
- Αλήθεια, Λία; Κατάλαβες ότι η γεύση αυτή είναι 
ιδιαίτερη; Ξέρω κάποιον που θα χαρεί πολύ να το 
ακούσει αυτό.

Αμέσως άναψε η οθόνη του καροτσιού και 
ακούστηκε ένα «μπιτ-μπιτ». 
Κοιτάξαμε στην οθόνη και… τι να δούμε;
Ο Καρτ είχε κάνει βίντεο-κλήση σε έναν κύριο, 
κάπου στην εξοχή. Κατάλαβα πως ήταν φίλος 
του, γιατί του μίλησε πολύ χαλαρά.
- Καλώς τον Καρτ! Τι κάνεις; 
- Γεια σου, κύριε Γιωργή. Πολύ καλά, εσύ;



- Καλά, Καρτ μου, εδώ, εργασία και χαρά. 
- Και εγώ το ίδιο! Να, εδώ με τα παιδιά ψωνίζουμε. Ο 
κύριος Γιωργής είναι ένας από τους 2.500 μικρούς 
Έλληνες παραγωγούς που δίνουν το γάλα τους 
για να φτιαχτούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα που 
βλέπετε σε αυτά τα ψυγεία! μας είπε το καρότσι με 
ύφος παντογνώστη. 
- Πάλι τον ξεναγό κάνεις; τον πείραξε ο κύριος 
Γιωργής από την οθόνη, συστήνοντάς μας την 
Τέρψη, την πιο όμορφη κατσικούλα του, όπως μας 
είπε! 
- Γεια σου, Τέρψη! Το γάλα σου είναι τέλειο! είπε η 
Λία μπαίνοντας μπροστά στην κάμερα. 
- Να ’σαι καλά, κορίτσι μου. Να ξέρεις, το μυστικό 
της γεύσης βρίσκεται στη διάθεση του ζώου. 

Και εμένα, παιδιά, όλα μου τα ζώα έχουν μια 
πολύ ωραία ζωή, με σωστή φυτική διατροφή και 
ευρύχωρους, καθαρούς στάβλους! Έτσι είναι αυτά 
ευχαριστημένα, αλλά είστε και εσείς. Τώρα πρέπει 
να σας αφήσω, κοντεύει η ώρα για ύπνο! είπε ο 
κύριος Γιωργής και ένα χασμουρητό ακολούθησε 
τα λόγια του.
- Από τις έξι το απόγευμα; πετάχτηκα.
- Εγώ, αγόρι μου, ξυπνάω από τις τέσσερις 
το χάραμα για να αρμέξω και να έχετε εσείς στην 
πόλη πρωί-πρωί το φρέσκο σας το γαλατάκι! 



Τέσσερις το χάραμα; Εγώ με το ζόρι ξυπνάω οκτώ παρά τέταρτο για να πάω στο σχολείο και εννοείται ότι 
πίνω το γάλα μου στη διαδρομή, το σοκολατούχο, μην ξεχνιόμαστε… Το μπουκαλάκι το κρατάω μέχρι να δω 
έναν κάδο ανακύκλωσης. Παλιά το πετούσα στον πρώτο κάδο που έβρισκα αλλά, μετά τη γνωριμία 
με το καρότσι, ανακυκλώνω περισσότερο.

Βέβαια, τα περισσότερα σκουπίδια τα 
δημιουργούν τα μεγάλα μαγαζιά. Μας το έδειξε 
και αυτό το καρότσι. Κάποια μέρα μας οδήγησε 
στο πίσω μέρος του καταστήματος. Εκεί 
βρισκόταν μια μεγάλη πόρτα την οποία δεν είχα 
ποτέ παρατηρήσει. Ακολουθήσαμε το καρότσι σε 
μια μεγάλη αίθουσα με θεόρατα μεταλλικά 
ράφια και παλέτες. 

Ήταν η αποθήκη του καταστήματος. 
Εκεί είδαμε ότι τα προϊόντα που υπάρχουν στα 
ράφια έρχονται στο κατάστημα συσκευασμένα 
σε μεγάλες κούτες. 



Ωχ, και άλλα μελλοντικά σκουπίδια, σκέφτηκα. 
Αυτές οι συσκευασίες φτιάχνονται κυρίως από 
χαρτί, όπως μας τόνισε ο Καρτ. Το πλαστικό 
περίβλημα που υπήρχε παλιότερα 
καταργήθηκε για οικολογικούς λόγους. Όλα 
αυτά τα υλικά ανακυκλώνονται με μεγάλη 
αυστηρότητα αλλά, όπως είπε το καρότσι, η 
μείωση είναι πολύ πιο πρακτική μέθοδος, για 
αυτό σκοπεύουν να μειώσουν και άλλο τα υλικά 
συσκευασίας.
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Η Lidl Ελλάς επιλέγει να 
συνεργάζεται με όσο το 
δυνατόν περισσότερους 
Έλληνες παραγωγούς. 
Όλα τα φρέσκα κρέατα 

και τα γαλακτοκομικά που 
θα βρείτε στα Lidl, καθώς 

και τα περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά, 

προέρχονται από Έλληνες 
προμηθευτές.

Γνωρίζεις κάποιον αγρότη ή κτηνοτρόφο; 
Έστω και ερασιτέχνη. Ρώτα για να μάθεις 
από πρώτο χέρι για τις λεπτομέρειες της 
εργασίας του. Πίσω από ένα ποτήρι γάλα 

ή ένα καρότο κρύβεται κόπος, τέχνη, 
έξοδα και αφοσίωση που ούτε μπορείς 

να φανταστείς.



Γίνεται να μειώσουμε τα υλικά 
συσκευασίας; Κάποιες φορές 
γίνεται και, μάλιστα, με απλό 

τρόπο. Για παράδειγμα, η 
οδοντόκρεμα των Lidl πωλείται 

χωρίς χάρτινο κουτάκι, μείον 
ένα σκουπιδάκι!

Είναι σημαντικό να αγοράζουμε προϊόντα 
από τον τόπο μας. Έτσι, στηρίζουμε την 
οικονομία της χώρας μας. Επίσης, ένα 
προϊόν που διανύει μικρή απόσταση 

μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ έχει 
μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα, αφού 
καταναλώνονται λιγότερα καύσιμα για τη 

μεταφορά του.



κύριος Γιωργής ήταν ένας από τους πολλούς προμηθευτές που γνωρίζει o Καρτ. Ο Καρτ είναι
σίγουρα κοινωνικός τύπος, σαν εμένα. Αφού, να φανταστείς, είχε πάει και εκδρομή για να γνωρίσει
από κοντά κάποιους από αυτούς. Όχι μακριά, σε γύρω περιοχές. Άλλωστε, τα περισσότερα 
τρόφιμα που υπάρχουν στα ράφια των Lidl παράγονται στην Ελλάδα. Τα όσπρια, τα κρέατα, τα

γαλακτοκομικά, τα φρούτα, τα λαχανικά, ο… καφές. Χα, πλάκα κάνω! Όλοι ξέρουν ότι ο καφές παράγεται 
πολύ μακριά. Καλά… ομολογώ ότι και αυτό από το καρότσι το έμαθα. Του λέω:



- Μην μου πεις ότι και ο καφές αυτός παράγεται 
στην Ελλάδα! 
- Ε… όχι, δεν θα σου το πω, μικρέ και αδαή φίλε μου. 
Ο καφές, όπως το τσάι και το κακάο, παράγονται 
μόνο σε χώρες που διαθέτουν το κατάλληλο κλίμα.
Ας πούμε, ο καφές παράγεται κυρίως στη Βραζιλία, 
το κακάο στην Αφρική και το τσάι στην Ασία.
- Πω πω… κάνουν τεράστια διαδρομή μέχρι το 
φλιτζάνι μας, ε; ρώτησα με λίγη ζήλια, γιατί εγώ 
δεν έχω ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό.
- Πράγματι, παράγονται πολύ μακριά, σε μέρη 
που είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Για αυτό η 
παραγωγή τους προκαλεί καταστροφή των 
δασών και περιλαμβάνει παιδική εργασία, ακόμα 
και δουλεία.     

- Αυτό ακούγεται τρομερό! είπε η Λία.
- Ναι, είναι μια άσχημη κατάσταση στην οποία 
πρέπει να μπει ένα τέλος. Για αυτό η Lidl Ελλάς 
χρησιμοποιεί πρώτες ύλες που επιβεβαιωμένα 
έχουν παραχθεί με σεβασμό στον άνθρωπο και 
στο περιβάλλον.
- Και πώς είναι σίγουροι για αυτά, αφού γίνονται 
στην άλλη άκρη του κόσμου; ρώτησε η Λία.
- Για αυτό υπάρχουν οι πιστοποιήσεις.
- Δηλαδή;  

- Δηλαδή, για να χρησιμοποιήσει η Lidl αυτές τις 
πρώτες ύλες, ζητά από τους παραγωγούς 
αποδείξεις και συνεργάζεται με οργανισμούς και 
πρωτοβουλίες πιστοποίησης. Βλέπεις, ως 
εταιρεία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο ζήτημα της 
παιδικής εργασίας. Ήδη, από τα προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας, το 50% των πρώτων υλών 
του καφέ και του τσαγιού και το 70% του κακάο 
έχουν πιστοποίηση. Και το 50% του καφέ που δεν 
είναι πιστοποιημένο προέρχεται από χώρες που 
επιβεβαιωμένα απαγορεύουν την παιδική 
εργασία.



Ο Καρτ άναψε πάλι την οθόνη και αυτή τη φορά έκανε βίντεο-κλήση στον Σενιόρ Πάμπλο από τη 
Βραζιλία. Σε άπταιστα πορτογαλικά τον χαιρέτησε, μας τον σύστησε και του ζήτησε να μας μιλήσει 
για τον καφέ, ενώ εκείνος έκανε τον διερμηνέα. Εντάξει, αυτό και αν ήταν τρελό. Εμείς είχαμε 
βγει να κάνουμε τα ψώνια μας ήρεμα και απλά και καταλήξαμε να μιλάμε για τον καφέ με έναν 
Βραζιλιάνο!

Ο Καρτ τον ρώτησε για τα τροπικά δάση της 
χώρας του και το βλέμμα του σκοτείνιασε. Είπε 
πολλά, αλλά το καρότσι μετέφρασε μόνο λίγες 
φράσεις. Πως τα δάση του Αμαζονίου 
μικραίνουν για να πάρουν τη θέση τους 
καλλιέργειες καφέ, αλλά αυτό δεν είναι 
βιώσιμο, δεν έχει μέλλον, πώς το λένε;            

- Μα πώς τα θυμάσαι όλα αυτά; απόρησα.
- Έχω κάρτα μνήμης LD 500. Αλλά δεν περιορίζομαι στις γνώσεις. Έχω ήδη γνωρίσει κάποιους 
προμηθευτές από τη Βραζιλία, την Ακτή Ελεφαντοστού, ακόμα και από την Κίνα. Πολύ ωραίοι τύποι.
- Πλάκα κάνεις! του είπα.
- Και πώς συνεννοηθήκατε; ρώτησε η Λία.
- Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τις άπειρες δυνατότητές μου!

Καλός και ο καφές και τα χρήματα που φέρνει, 
αλλά το δάσος είναι ο πνεύμονας της χώρας του 
και όχι μόνο. Χωρίς αυτό, το κλίμα αλλάζει κάθε 
χρόνο προς το χειρότερο, κάτι που δυσκολεύει την 
καλλιέργεια του καφέ. Είπε και άλλα που δεν τα 
κατάλαβα, αλλά το πρόσωπό του έδειχνε μεγάλη 
ανησυχία. 



Αχ, αυτό το καρότσι, έχει τον τρόπο να σου βάζει 
στο μυαλό το μικρόβιο της αμφιβολίας. Με 
έκανε και το έψαξα πολύ αυτό το θέμα. 

Ο καφές, το τσάι και το κακάο κρύβουν από πίσω 
τους άσχημες ιστορίες. Υπάρχουν παραγωγοί 
που δεν πληρώνονται όπως θα έπρεπε για τη 
δουλειά τους, ενώ πολλές φορές δεν γνωρίζουν 
για τη σωστή αντιμετώπιση της γης και της 
καλλιέργειάς της. Υπάρχουν και εταιρείες που 
πουλούν σοκολάτες φτιαγμένες από κακάο που 
δεν έχει πιστοποίηση βιώσιμης καλλιέργειας.
 

Και εμείς, όμως, που τα αγοράζουμε όλα αυτά, 
χωρίς να νοιαζόμαστε για το πώς βρέθηκαν στα 
χέρια μας, έχουμε μερίδιο ευθύνης. 

Οι καταναλωτές έχουν δύναμη, έχουν και ευθύνη. 
Στο τέλος αυτοί με τις επιλογές τους μπορούν 
να ορίσουν το παιχνίδι, αρκεί να νοιαστούν, να 
ενημερωθούν και να αγοράζουν με συνείδηση. 

;



Η Lidl Ελλάς απαιτεί από 
τους συνεργάτες της να 

δείχνουν σεβασμό στους 
ανθρώπους και στη φύση. Για 

αυτό υπογράφει μαζί τους 
έναν Κώδικα Δεοντολογίας, 
δηλαδή μια συμφωνία που 

δηλώνει ότι θα λειτουργούν 
σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες. Επίσης, έχει 
δεσμευτεί για τη βιώσιμη 

καλλιέργεια τσαγιού, κακάο 
και καφέ σε συνεργασία με 
διεθνώς αναγνωρισμένες 

πρωτοβουλίες πιστοποίησης, 
όπως οι εξής: 

Μην είσαι ένας παθητικός 
και αδιάφορος καταναλωτής. 

Αναζήτησε από πού προέρχεται 
το κάθε προϊόν, πώς και από 

ποιους παράχθηκε. Πάνω στις 
συσκευασίες θα βρεις χρήσιμες 

πληροφορίες για αυτό. 

Fairtrade Cacao:  Ένα πρόγραμμα 
που δίνει τη δυνατότητα στους 
παραγωγούς του κακάο να 
αυξήσουν τις πωλήσεις τους υπό 
τους όρους του δίκαιου εμπορίου.

UTZ:  Ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας 
για τον καφέ, το κακάο και το 
τσάι. Μέσω αυτού, οι παραγωγοί 
εκπαιδεύονται στη σωστή γεωργική 
πρακτική, στην ασφαλή εργασία 
και στη σωστή διαχείριση του 
περιβάλλοντος. 

 Rainforest Alliance:  Ένας 
οργανισμός με αγροκτήματα που 
ακολουθούν υψηλά οικολογικά, 
κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα.



Η σοκολάτα και ο καφές σε 
λίγες δεκαετίες ίσως να 

μην υπάρχουν πια. Οι πολύ 
ευαίσθητες καλλιέργειές 

τους επηρεάζονται έντονα 
από την υπερθέρμανση του 

πλανήτη. Αν δεν 
σταματήσει η κλιματική 
αλλαγή, από το 2050 η 

σοκολάτα και ο καφές θα 
μειωθούν, η τιμή τους θα 

ανέβει κατακόρυφα, ενώ η 
ποιότητά τους θα πέσει. 



- Θα με φορτώσετε και άλλα σάκχαρα, νάτριο και κορεσμένα λίπη;
- Τι λες; Πορτογαλικά μιλάς πάλι; ρώτησα. 
- Εννοώ ζάχαρη, αλάτι και κακά λιπαρά. Ξέρετε πόσα από δαύτα έχουν τα σνακ που διαλέξατε;
- Δεν μου λες, Καρτ, εσύ τρως; του είπα με ύφος.
- Όχι, απλά με φορτίζουν κάθε βράδυ. Άρα, μάλλον η τροφή μου είναι το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αφού δεν τρως, πώς μπορείς να μας συμβουλέψεις για το τι θα φάμε; 
- Μπορεί να μην έχω δοκιμάσει τις γεύσεις, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα ξέρω απ’ έξω και ανακατωτά! 
- Ποια είναι όλα τα υπόλοιπα; απόρησε η Λία.

υμάμαι κάποια φορά που θέλαμε να 
αγοράσουμε σνακ, ξέρεις αυτά που 
διώχνουν τη λιγούρα, που συνοδεύουν 

μια ταινία ή μια συνάντηση με φίλους στο σπίτι. 
Η μαμά είχε γράψει στη λίστα απλά τη λέξη 
«σνακ». Τι να έγραφε; Πατατάκια και σοκολάτες; 
Μας είχε φλομώσει στις σπιτικές μπάρες, τα 
φρούτα και τα παστέλια, τα οποία συνήθως τα 
αφήναμε εκεί που τα έβαζε και με το χαρτζιλίκι 
μας αγοράζαμε κάτι πιο λαχταριστό. Έτσι, τα 
παράτησε και άρχισε να γράφει απλά «σνακ». 
Είχαμε πάρει πατατάκια, σοκολάτες και 
πηγαίναμε προς τα μπισκότα, όταν το καρότσι 
δεν άντεξε και ξέσπασε.



Ο Καρτ φαινόταν έτοιμος να ξεκινήσει το κήρυγμα πάλι, αλλά για καλή μας τύχη τον διέκοψε μια κοπέλα 
πιάνοντας το χερούλι του. Κάτι σαν χειραψία πρέπει να ήταν αυτό…

- Πού είσαι, βρε Καρτ, τι νέα; ρώτησε φιλικά η 
κοπέλα.
- Ω! Βρε τη Μελίνα, πώς από ’δω τέτοια μέρα; 
Σάββατα δεν έρχεσαι;
- Ε… γίνονται και εξαιρέσεις! Τι σας λέει, παιδιά, το 
φιλαράκι μου; Σας έχει ζαλίσει στην πολυλογία;
- Με πειράζει γιατί με συμπαθεί! γέλασε το καρότσι 
και μας σύστησε τη Μελίνα.
Ήταν λίγο μεγαλύτερη από τη Λία, ψηλόλιγνη και 
ντυμένη αθλητικά. Φαινόταν εντάξει άτομο. Η Λία 
την κοίταξε καλά-καλά λέγοντας:
- Εμείς ψωνίζουμε τις Πέμπτες, μάλλον για αυτό δεν 
έχουμε συναντηθεί. 

- Μάλλον, της απάντησε εκείνη. Πάντως και εγώ 
θα τα κόψω τα Σάββατα γιατί ξεκίνησα έξτρα 
προπονήσεις στο βόλεϊ. Πώς τα πάτε με τον φίλο 
μου;
- Τώρα βρισκόμαστε στην ώρα της διατροφικής 
αγωγής, της απάντησα.
- Αυτό είναι μάλλον το αγαπημένο του, μετά τις 
πλαστικές συσκευασίες, βέβαια! γέλασε η Μελίνα.
- Εγώ δεν ξαναμιλάω γιατί μου φαίνεται ότι 
με κοροϊδεύετε όλοι, παλιοί και νέοι πελάτες! 
παραπονέθηκε ο Καρτ.



- Καλά ντε… δεν θέλαμε να σε προσβάλουμε! Τώρα 
σοβαρά, παιδιά, εγώ εφάρμοσα όσα μου είπε ο 
Καρτ και έχω δει μεγάλη διαφορά στη διατροφή 
μου, δεν το περίμενα. Πώς την είπες την ατάκα; 
«Είμαστε ό,τι τρώμε» και «Όλα είναι θέμα 
συνήθειας», μιμήθηκε τη ρομποτική φωνή του 
καροτσιού η Μελίνα.
- Ναι, είμαστε ό,τι τρώμε, δηλαδή αυτά που 
επιλέγουμε να φάμε επηρεάζουν την υγεία, την 
ανάπτυξη και την εμφάνισή μας. Τη δική σας που 
τα τρώτε τέλος πάντων… Επίσης, είναι όλα θέμα 
συνήθειας. Αν μειώσεις σταδιακά τη ζάχαρη και το 

αλάτι στη διατροφή σου, λίγο καιρό αργότερα θα 
σου φαίνονται υπερβολικά γλυκά και αλμυρά αυτά 
που σου αρέσουν τώρα.
- Παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Μετά τις συμβουλές 
του Καρτ, άρχισα να τρώω λιγότερο αλάτι και 
ζάχαρη, μείωσα τα πολλά λιπαρά και προσπάθησα 
να αυξήσω τα φρούτα που τρώω κάθε μέρα. 
Προχθές πήγα να φάω μια σοκολάτα και δεν 
κατάφερα να την τελειώσω! Ποια; Εγώ!
- Όλα είναι θέμα συνήθειας! Και επιλογών! είπε 
ξανά το καρότσι-παντογνώστης. Δείτε γύρω σας 
πόσες επιλογές έχετε! Είναι δικαίωμά σας να 
πάρετε αυτό που θέλετε, αλλά να το διαλέξετε με 
βάση το καλύτερο για εσάς, χωρίς να επηρεάζεστε 
από τις πολύχρωμες συσκευασίες και τις έντονες 
τεχνητές γεύσεις.



Ο Καρτ μάς ζήτησε να παρατηρήσουμε τον πίνακα με τα διατροφικά στοιχεία που υπάρχει σε όλες τις 
συσκευασίες. Δεν τον είχα προσέξει ποτέ. Εκεί μπορούμε να δούμε διάφορες πληροφορίες, όπως πόση 
ζάχαρη ή αλάτι έχει κάθε τρόφιμο. Μετά από ένα γρήγορο τσεκάρισμα, επέλεξα τα μπισκότα με τη λιγότερη 
ζάχαρη. Δεν ήταν και άσχημα… Και η Λία άφησε τα πατατάκια και πήρε κριτσίνια. Καλά ήταν και αυτά. Η 
αδερφή μου, από ό,τι κατάλαβα, βρήκε στο πρόσωπο της Μελίνας κάτι σαν πρότυπο. 

Άρχισε να ντύνεται αθλητικά, γράφτηκε και 
εκείνη στο βόλεϊ και συναντιούνται συχνά στο 
σούπερ μάρκετ, αλλά και εκτός. Όσο για τη 
διατροφή, τα έψαξε όλα και τα έχει μάθει απ’ έξω 
και ανακατωτά. Για τα τεχνητά αρώματα, τις 
χρωστικές, τα συντηρητικά, τις πρωτεΐνες, τους 
υδατάνθρακες… Την πρώτη φορά που έφτιαξε 
φρουτοσαλάτα για απογευματινό, η μαμά έμεινε 
να την κοιτάει σαν χάνος. Πρέπει, λέει, να τρώμε 
πέντε φρούτα τη μέρα. Το διάβασε και το έκανε 
αμέσως πράξη. Για πρωινό συνήθως τρώει αυγά 
ποσέ, μου έμαθε και το ποσέ… και όχι ό,τι και ό,τι, 
μόνο ελευθέρας βοσκής. 
Μαζί τρώω και εγώ, να πω την αλήθεια. 

Δεν ξέρω αν το κάνει για να εντυπωσιάσει τη 
Μελίνα, πάντως εγώ το κάνω γιατί κατάλαβα ότι 
είναι καλό για εμένα. 

Σάκχαρα

Διατροφικός Πίνακας

Ενέργεια

Αλάτι



Η αναζήτηση της γλυκιάς 
γεύσης είναι θέμα 

συνήθειας. Η Lidl μειώνει 
κατά 20% την πρόσθετη 

ζάχαρη στα προϊόντα της, 
χωρίς να την υποκαθιστά 

με γλυκαντικές ουσίες. 
Αντίστοιχα, δεσμεύεται και 
για μείωση του πρόσθετου 

αλατιού κατά 20%.

Η Lidl περιορίζει στο 
ελάχιστο τα τεχνητά 

αρώματα, τις χρωστικές 
ουσίες και τα συντηρητικά 

στα προϊόντα της. 
Επίσης αποφεύγει να 

εμπλουτίζει τα τρόφιμα με 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. 

Καλύτερα να τα 
προσλαμβάνουμε από τις 

φυσικές πηγές, έχοντας μια 
ισορροπημένη διατροφή.

Είσαι στην ανάπτυξη; Πρόσεχε 
τι τρως γιατί τώρα χτίζεις τον 
οργανισμό σου. Να τρως 
κάθε μέρα γαλακτοκομικά
για γερά κόκκαλα,
φρούτα και
λαχανικά για δυνατή
μνήμη, καλή διάθεση, 
υγεία και ομορφιά 
και, μην ξεχνάς, το 
κρέας και τα όσπρια
που θα σου χαρίσουν 
ένα δυνατό σώμα! 



Η Lidl δεσμεύεται ότι τα αυγά 
ιδιωτικής ετικέτας είναι 

απαλλαγμένα από γενετικά 
τροποποιημένες ουσίες. 

Προσφέρει φρέσκα βιολογικά 
αυγά, αυγά ελευθέρας 

βοσκής, αυγά με Ω3 και 
συμβατικά αυγά, ενώ μέχρι το 
2025 όλα τα προϊόντα αυγών 
της Lidl θα προέρχονται από 
κότες που ζουν σε αχυρώνα 

και όχι σε κλουβιά.

Η ισορροπημένη διατροφή 
βελτιώνει τη διάθεση, τη μνήμη, 

τον μεταβολισμό, προσφέρει 
όμορφο δέρμα και δυνατά 

μαλλιά, διατηρεί υγιή τα δόντια 
και τα οστά και μειώνει τις 

πιθανότητες να αρρωστήσουμε 
από καρκίνο ή καρδιαγγειακά   

νοσήματα.

ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ:

Σκέψου και γράψε 
εδώ κάποια

μη υγιεινά φαγητά 
που θα μπορούσες
να αφαιρέσεις από

τη διατροφή σου
και δίπλα γράψε 

τις υγιεινές 
επιλογές που θα 

μπορούσαν να τα 
αντικαταστήσουν.



 ια άλλη μια φορά αφήσαμε τον Καρτ εκεί όπου τον είχαμε βρει. Τον κοιτάξαμε από μακριά πριν
στρίψουμε στη γωνία, έμοιαζε σαν ένα απλό καρότσι, ξεχασμένο. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το 
πλησίασε, το πήρε και μπήκαν αμέριμνοι στο κατάστημα. Ήταν η δική τους σειρά να δουν τα 

Κάθε φορά που πηγαίνουμε για ψώνια, ο Καρτ 
είναι εκεί και πάντα έχει κάποια νέα 
πληροφορία να μας δώσει. Είναι πολυλογάς, το 
ξέρω, αλλά τον συμπαθώ, γιατί όλα αυτά τα κάνει 
για να πετύχει τη «μεγάλη αλλαγή», όπως λέει.

Προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο αλλάζοντας 
έναν-έναν τους ανθρώπους που συναντά. Αυτό 
που κάνει είναι σπουδαίο και δύσκολο, για αυτό 
εγώ και η Λία αποφασίσαμε να τον βοηθήσουμε. 

Και εσύ μπορείς να βοηθήσεις. Δεν χρειάζεται να 
συναντήσεις ένα καρότσι που μιλάει για να 
μάθεις την αλήθεια. Ψάξε και θα τη βρεις και 
ίσως αυτό να σε κάνει να αλλάξεις μια για 
πάντα!

πράγματα αλλιώς.



Βιοδιασπώμενες σακούλες
Σακούλες που φτιάχνονται από φυτικά υλικά, όπως 
φλούδες πατάτας. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον γιατί 
διασπώνται, δηλαδή λιώνουν μέσα σε 90 μέρες. Αν τις 
βάλουμε στο χώμα ή σε κομποστοποιητή λειτουργούν σαν 
λίπασμα.

Ανακύκλωση
Με την ανακύκλωση τα υλικά των συσκευασιών 
συγκεντρώνονται, διαχωρίζονται ανά είδος και 
ξαναχρησιμοποιούνται.  Έτσι παράγονται νέα προϊόντα 
από υλικά που θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Τέτοια υλικά 
είναι το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και το πλαστικό.

Κλιματική αλλαγή
Ο καιρός στον πλανήτη μας αλλάζει δραματικά τα 
τελευταία χρόνια. Η θερμοκρασία αυξάνεται και υπάρχουν 
πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Μια βασική αιτία για όλα 
αυτά είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οικολογικό αποτύπωμα
Με αυτό μετράμε την επίδραση κάποιου ατόμου 
ή πληθυσμού στο περιβάλλον. Περιλαμβάνει τους 
πόρους που καταναλώνουμε και τα απορρίμματα 
που δημιουργούμε. Προσπαθώντας να μειώσουμε το 
οικολογικό μας αποτύπωμα, ζούμε πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον, ώστε να το αφήσουμε όσο γίνεται καλύτερο 
για τις επόμενες γενιές.

Βιωσιμότητα - Αειφορία 
Ονομάζεται η παραγωγή αγαθών με σεβασμό στο 
περιβάλλον. Όταν οι παραγωγοί προσπαθούν, δηλαδή, 
να μην επιβαρύνουν τη φύση, ώστε να συνεχίσει να μας 
προσφέρει τα δώρα της. Έτσι το οικονομικό αποτέλεσμα 
είναι καλό τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το 
περιβάλλον.

Τεχνητές γεύσεις
Οι επιστήμονες έχουν αντιγράψει κάποιες γεύσεις 
δημιουργώντας ουσίες που τους μοιάζουν. Έτσι μπορεί 
να τρώμε κάτι το οποίο έχει άρωμα και γεύση φράουλας, 
ενώ δεν περιλαμβάνει ίχνος από αυτό το φρούτο. 
Αυτό μας ξεγελάει και μας κάνει να μην μπορούμε να 
εκτιμήσουμε τις φυσικές γεύσεις και μυρωδιές.

Κορεσμένα λίπη 
Τα λίπη είναι το λάδι και το βούτυρο. Δεν είναι όλα τα 
λιπαρά το ίδιο. Κάποια είδη λιπαρών θεωρούνται βλαβερά 
για την υγεία μας και βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες 
σε κρέατα, κρέμες γάλακτος και σε έτοιμα γλυκίσματα. 

Σπατάλη τροφίμων
Σπατάλη είναι όταν πετιέται ένα τρόφιμο είτε 
ως αποφάγια, είτε επειδή χάλασε πριν το 
καταναλώσουμε, είτε επειδή δεν θέλουμε να το φάμε. 
Έτσι σπαταλάμε ενέργεια και φυσικούς πόρους, ενώ με 
τα τρόφιμα που πετάμε κάθε χρόνο θα μπορούσαν να 
τραφούν εκατομμύρια άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν 
έχουν την απαραίτητη ποσότητα τροφής.

Πιστοποιήσεις
Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από διεθνείς 
οργανισμούς και διαβεβαιώνει πως ένα προϊόν είναι 
ασφαλές για χρήση ή κατανάλωση.

Δίκαιο εμπόριο
Λέγεται και «αλληλέγγυο εμπόριο». Είναι ένα εμπορικό 
κίνημα το οποίο αναζητά μεγαλύτερη δικαιοσύνη 
στο διεθνές εμπόριο. Καλεί τους καταναλωτές να μην 
προσπαθούν να αγοράσουν κάτι στη χαμηλότερη τιμή, 
καθώς αυτό μπορεί να δημιουργεί κακές συνθήκες 
εργασίας και φτώχεια, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Τα προϊόντα που συσκευάζονται για λογαριασμό 
μιας εταιρείας, η οποία έχει ζητήσει συγκεκριμένες 
προδιαγραφές και αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
ποιότητά τους.







lidl-hellas.gr


