
Παίξλνληαο πεξηνξηζκνύο… 
ζηε δάραξε!

Υπάξρνπλ γύξσ καο άθζνλεο ελαιιαθηηθέο 
γηα λα θαηαξγήζνπκε ηε δάραξε από ηε 

δηαηξνθή καο θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζνπκε 
κε άιια, πην πγηεηλά πξντόληα. Αξθεί λα 

ςάμνπκε...



Μερικές αλήθειες ηης 
καθημερινόηηηάς μας...

 Όηαλ έλα ξφθεκα ή έλα γιπθφ καο θαλεί μηλφ ή πηθξφ 
πξνζζέηνπκε δάραξε ρσξίο δεχηεξε ζθέςε.

 Γλσξίδνπκε φκσο πσο ε δάραξε θαη παραίλεη θαη επηβαξχλεη ηε 
ζηνκαηηθή καο πγηεηλή θαη ηελ ζσκαηηθή καο πγεία.

 Παξ’ φιν πνπ ζπάληα ζθεθηφκαζηε ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, 
ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο θαη κάιηζηα ζε δηάθνξεο κνξθέο, 
απφ ζηξφπηα θαη θπζηθνχο ρπκνχο, κέρξη θαξπθεχκαηα θαη 
ζθφλεο.

 Η ιεπθή δάραξε ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.



Νέκταρ Αγαύης, μία πιθανή 
εναλλακηική...
(Δεν είναι ιδιαίηερα διαδεδομένη.)

Πρόκειηαι για: Φσζική γλσκανηική οσζία

Γλσκαίνει σγιεινά: Τζάι, καθέ, ρόθημα

Παράγεηαι από: Το θσηό Αγαύη

Γεύζη: Παραπλήζια ηοσ μελιού

Ανηικαθιζηά: Ζάταρη 

Φρειάζεηαι μέηρο ζηη τρήζη ηης για να μην έτοσμε 

ανεπιθύμηηα αποηελέζμαηα ανηίζηοιτα ηης ζάταρης λόγω 

καηάτρηζης.



Τν θπηό αγαύε

Νέθηαξ αγαύεο

Σηξόπη αγαύεο (ζα ην βξνύκε ζηα 
ζνύπεξ κάξθεη)



Χρήση...





Γενικά η ζάχαρη…
• Παναζθεοάδεηαη είηε από 

δαπανόηεοηια είηε από 
δαπανμθάιαμμ.

• Ε αθαηένγαζηε θαθεηηά 
δάπανε μεηαθένεηαη ζημ 
ενγμζηάζημ επελενγαζίαξ όπμο 
θαζανίδεηαη με πιύζε, 
επακαδηάιοζε, βναζμό γηα 
επακαθνοζηαιιμπμίεζε θαη 
θογμθέκηνεζε δύμ θμνέξ 
αθόμε, μπόηε θαζίζηαηαη 
ζηαδηαθά πημ ιεοθή.

• Ε θιαζηθή άζπνε δάπανε 
μκμμάδεηαη, ακάιμγα με ημ 
πάπμξ ηςκ θνοζηάιιςκ ηεξ,
κρυσταλλική (refined), λεπτή 
(caster) θαη άχμη (icing). 



Ιδιόηηηες μαύρης ζάχαρης

• Πανάγεηαη από ηεκ 
πνώηε θνοζηαιιμπμίεζε 
ημο δαπανμθάιαμμο θαη 

απμδίδεη, μεηά από 
θαηενγαζία, 70% w/w

ιεοθή δάπανε.

• Πενηέπεη πενηζζόηενε 
μειάζα από ηεκ θαζηακή 
δάπανε (γεγμκόξ πμο ηεξ 
πνμζδίδεη ηεκ θμιιώδε 

οθή ηεξ), άνα 
πενηζζόηενεξ βηηαμίκεξ 
θαη μέηαιια από αοηή. 



• Ακαιοηηθόηενα, ηα 100 gr μαύνεξ δάπανεξ πενηέπμοκ:

- 377 kcal, 97,3% οδαηάκζναθεξ θαη 1,77% κενό 

- μέηαιια όπςξ ζίδενμ, αζβέζηημ, μαγκήζημ, θάιημ θαη 
κάηνημ.

• Πανόια αοηά, μη ζενμίδεξ ηεξ είκαη ζπεδόκ ίδηεξ με ηεκ 
ιεοθή θαη ηεκ θαζηακή δάπανε, π.π. 1 θμοηαιάθη ημο 
γιοθμύ έπεη 17 ζενμίδεξ.



Υρήζη ηης μαύρης ζάχαρης

Δίκεη πιμύζηα, λεπςνηζηή γεύζε θαη έκημκμ άνςμα ζε: 
- θέηθ θνμύηςκ, ηάνηεξ, μανμειάδεξ
- θνέπεξ, παγςηά, μπηζθόηα 
- ζε όιεξ ηηξ θνέμεξ, ζηε ζακηηγί αιιά θαη ζε 
νμθήμαηα θαη γιοθόληκεξ ζάιηζεξ.



ΜΕΛΙ

ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ!!!



Γενικές πληροθορίες
1. Τν κέιη είλαη έλα αξσκαηηθφ, 

ημψδεο, γιπθφ πιηθφ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ην λέθηαξ 

ησλ θπηψλ, ην νπνίν 
καδεχνπλ νη κέιηζζεο θαη 
ην κεηαβάιινπλ γηα ηελ 
ηξνθή ηνπο θαη ηειηθά ην 

απνζεθεχνπλ ζηηο 
θεξήζξεο ηνπο.

2. Πεξηέρεη θαηά 77-78% 
ζάθραξα 

(θπξίσο θξνπθηφδε θαη γιπ
θφδε) θαη είλαη ην βαζηθφ 

πξντφλ ζηελ κειηζζνθνκία 
αιιά θαη έλαο πνιχηηκνο 

ζχκκαρνο ηνπ αλζξψπηλνπ 
νξγαληζκνχ.



Ιδιόηηηες
Τα κέιηα κε ζθνχξν ρξψκα 

έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 
ηνλσηηθέο ηδηφηεηεο, (π.ρ. 

πεπθφκειν). Η ηαθηηθή 
ρξήζε ηνπ δίλεη ζθξίγνο 

ζηνλ νξγαληζκφ θαη 
ζπληειεί ζηελ παξάηαζε 

ηεο δσήο.

Δξα θαηά ηεο θνπψζεσο θαη 
επθνιχλεη ηελ αθνκνίσζε 

ηνπ αζβεζηίνπ, 
δξαζηεξηνπνηψληαο ηελ 

νζηενπνίεζε. 



Αλαθνπθίδεη ηηο εζσηεξηθέο 
δηαηαξαρέο, ηα έιθε ηνπ 
ζηνκάρνπ, ηελ αυπλία, 

ηνπο πνλφιαηκνπο, 
απμάλεη ηε κπτθή δχλακε 
θαη γεληθά έρεη επεξγεηηθή 

επίδξαζε θαη ζηελ 
θαξδηά.

Σε εμσηεξηθή ρξήζε 
ζεξαπεχεη ηα εγθαχκαηα, 

ηηο πιεγέο θαη ηηο 
ξηλνθαξπγγηθέο παζήζεηο 
ράξε ζηελ ηλρηδίλε πνπ 

ηνπ πξνζδίδεη 
βαθηεξηνζηαηηθέο 

ηδηφηεηεο.



Φρήζη μελιού…

• Σε παζηέιηα

• Ωο dressing ζε ινπθνπκάδεο, κειφπηηα, θαζψο 

θαη ζε γιάζν γηα γιπθά 

• Σε κεινκαθάξνλα 

Καη πνιιά άιια…!!!



ένα… γλυκό φυτό!!!



Γεκηθέξ πιενμθμνίεξ

Ε ηέβια (βμηακηθό όκμμα Stevia rebaudiana) 
είκαη είδμξ θοημύ με πνμέιεοζε ηε Βναδηιία θαη 
ηεκ Παναγμοάε. Πενηέπεη μηα μοζία ε μπμία 
μκμμάδεηαη ζηεβηόδε ή ζηεβηόιε ε μπμία έπεη 
μεγαιύηενε γιοθακηηθή δύκαμε από ηεκ δάπανε, 
δεκ απμδίδεη εκένγεηα (ζενμίδεξ) θαη δεκ 
πενηέπεη οδαηάκζναθεξ. 



Ε ζηέβηα ςξ θοηό
 Σογγεκεύεη με δηάθμνα βόηακα θαη άκζε, όπςξ ημ παμμμήιη, 

ημ εζηναγθόκ, ημ ακηίδη, ημ μανμύιη, ε μανγανίηα, 
μ ειίακζμξ θαη ηα πνοζάκζεμα.

 Σηεκ άγνηά ηεξ θαηάζηαζε, είκαη πμιοεηέξ θοηό πμο 
θοηνώκεη ζε αμμώδε, μηθνήξ γμκημόηεηαξ εδάθε ζηηξ άθνεξ 
πμηαμώκ θαη νεμάηςκ. 

 Χνεζημμπμηείηαη ζηεκ παναδμζηαθή Ζαηνηθή.



Χνήζε ηεξ ζηέβηαξ…

 Μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί θνέζθηα, αιιά θαη 
απμλεναμέκε, ζημ θαγεηό, ζε ζαιάηεξ, ζε γιοθά, ζε 
πμηά.

 Γίκαη θαηάιιειε γηα ακζνώπμοξ με δηαβήηε, εκώ 
έπεη ζεηηθή επίδναζε ζηεκ παποζανθία θαη ηεκ 
οπένηαζε



Ε ζηέβηα ςξ γιοθακηηθό…

 Σε αλαςπθηηθά θόια (green cola) θαη ζε 
αθέρεμα

 Σε θαθέδεξ (ςξ οπμθαηάζηαημ ηεξ δάπανεξ) θαη 
γεκηθά ζε νμθήμαηα

 Σε θέηθ, ζε μανμειάδεξ

Και ζε πολλά 

άλλα!!!



ΔΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (1)

• http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/13295

• google εηθόλεο

• http://www.diaitologia.gr/eidi-zaxari

http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/13295


ΔΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕ (2)
• el.wikipedia.org/wiki/Δάπανε
• kapadiatrofi.gr/which-sugar-should-we-

eat-00029/
• www.diaitologia.gr/eidi-zaxari/
• “Μαύνε Δάπανε Dark Brown Crystal” 

Δςγνάθμξ
• Γηα εηθόκεξ:google images

http://www.diaitologia.gr/eidi-zaxari/
http://www.diaitologia.gr/eidi-zaxari/
http://www.diaitologia.gr/eidi-zaxari/


ΔΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (3)

• https://el.wikipedia.org/wiki/Μέιη

• http://www.sintagoulis.gr/tag/κέιη

• Γηα εηθφλεο: google images

https://el.wikipedia.org/wiki/����
http://www.sintagoulis.gr/tag/����


ΔΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (4)

 https://el.wikipedia.org/wiki/Σηέβηα

 http://www.sintagoulis.gr/tag/ζηέβηα

 Γηα εηθόκεξ: google images



https://el.wikipedia.org/wiki/������
http://www.sintagoulis.gr/tag/������


 Πεξήθαλνπ Μαξία-Νεθέιε

 Σθνπειίηε Φξηζηίλα

 Μπαιόθαο Αλδξέαο

 Μπαθανύθα Μαξία



