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Απνμήξαλζε 

 

Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο 

 

ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο 

νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο. Πρ έλα απνμεξακέλν ξνδάθηλν πεξηέρεη: 

ξνδάθηλν βξαζηφ Κνλζέξβα-
θαηάςπμή 

απνμεξακέλν 

Βηηακίλε B2 (ml) 0.113 0.18 0.43 

Βηηακίλε C (ml) 1.8 50 60 

Πξσηείλεο (gr) 18 1.8 21.8 

Αζβέζηην (gr) 1.4 1.8 81 

ίδεξν (gr) 0.59 2.3 15.9 

Κάιην (gr) 0 0.562 22.68 

 

- Γεχζε θαη ρξψκα δηαηεξνχληαη αλαιινίσηα θαη επηπιένλ ε γεχζε 

γίλεηαη πην έληνλε θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ρξψκα γίλεηαη 

πην ιακπεξφ. 

- Σα απνμεξακέλα ηξφθηκα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ γηα ρξφληα. 

- Σα απνμεξακέλα ηξφθηκα ρξεηάδνληαη πνιχ ιηγφηεξν ρψξν γηα λα 

απνζεθεπηνχλ θαζψο ειαηηψλνληαη θαηά ην 1/6 έσο ην 1/10 ηνπ φγθνπ 

ηνπο. 

- Σα απνμεξακέλα ηξφθηκα είλαη πνιχ ειαθξηά γηαηί δηαηεξνχλ κφλν ην 

1/6 έσο ην 1/10 ηνπ βάξνπο ηνπο θαη επνκέλσο απνηεινχλ ηελ ηδαληθή 

πξνκήζεηα γηα trecking.(νξεηβαηηθέο εμνξκήζεηο θαη καθξηλά ηαμίδηα). 
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- Ζ απνμήξαλζε εμνηθνλνκεί ελέξγεηα. Σα απνμεξακέλα ηξφθηκα 

δηαηεξνχληαη ρσξίο θαηαλάισζε πεξαηηέξσ ελέξγεηαο(φπσο ζπκβαίλεη 

κε ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα). 

- Ζ απνμήξαλζε είλαη απιή θαη γίλεηαη ρσξίο θνχξαζε. Σν καγείξεκα 

ζηνλ αηκφ, ε απνθινίσζε, ν ηεκαρηζκφο πνπ γίλνληαη σο πξνεξγαζία 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο δελ απαηηνχλ ππεξβνιηθή εξγαζία 

θαη επηπιένλ θαζψο ζέινπλ ιηγφηεξε ψξα γηα λα καγεηξεπηνχλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ιηγφηεξε ελέξγεηα θαηά ηελ επαθφινπζε πξνεηνηκαζία 

ησλ γεπκάησλ. 

- Σα απνμεξακέλα ηξφθηκα κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα κπνχλε ζε 

ππάξρνπζεο ζπληαγέο θαη επηπιένλ κπνξνχλ απιά λα θαηαλαισζνχλ 

αλάκεζα ζηα γεχκαηα. 

 

Βεξίθνθα, ξνδάθηλα, δακάζθελα θαη άιια απνμεξακέλα θξνχηα έρνπλ 

ζαπκάζηα γεχζε, πεξηέρνπλ ιηγφηεξεο ζεξκίδεο θαη είλαη πην πγηεηλά 

απφ ηα παηαηάθηα θαη ηα γαξηδάθηα. Δπηπιένλ δίλνπλ κεγαιχηεξε 

γεπζηηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα δηάθνξα ζλάθο! Καη λα κελ μερλάκε: Έλα 

κείγκα αξσκαηηθψλ θπηψλ ζην ζπίηη μεπεξλάεη θάζε αληίζηνηρν ηνπ 

εκπνξίνπ! 

 

Αξρή ηεο Απνμήξαλζεο 

 

ηελ απνμήξαλζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έσο 45 βαζκνχο Κειζίνπ 

απνβάιιεηαη ε πγξαζία ησλ ηξνθίκσλ. Με ηε δηαδηθαζία απηή ηα 

ζεςηγφλα βαθηήξηα ράλνπλ ην ζξεπηηθφ ηνπο ππφζηξσκα θαη έηζη ηα 

πξντφληα ηεο απνμήξαλζεο δηαηεξνχληαη γηα ρξφληα αλ απνζεθεπηνχλ 

ζσζηά. 

 

Αθπδάησζε 

 

Ζ αθπδάησζε δελ είλαη ην ίδην κε ηελ απνμήξαλζε. Αθπδάησζε 

ζεκαίλεη λα βξάζνπκε ηα ηξφθηκα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 60-80 

βαζκνχο Κειζίνπ θαη ζε πγξφ πεξηβάιινλ. Έηζη ράλνληαη πνιιέο 

ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ε γεχζε δελ ζα είλαη πνηέ ηφζν έληνλε φπσο ζηα 

απνμεξακέλα. Αλ ζηελ θνπδίλα ρξεζηκνπνηνχκε αθπδαησκέλα θξνχηα 

ζέιεη πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ηα κνπιηάζνπκε ζην λεξφ 

ζπγθξηηηθά κε ηα απνμεξακέλα. 

 

Σα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηεο απνμήξαλζεο είλαη: 

- Εεζηή ζεξκνθξαζία (35- 45 Βαζκνχο Κειζίνπ ή ζηαζεξή) 

- Καιή θπθινθνξία ηνπ αέξα. Σα ηξφθηκα δελ κπνξνχλ λα 

απνμεξαλζνχλ ζε απηέο ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο εάλ ν δεζηφο αέξαο 

δελ κπνξεί λα βγεη. 

- Πξνζηαηεχνπκε ηα απνμεξακέλα θξνχηα απφ ην θψο θαη ηα έληνκα. 
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Πψο λα απνμεξαίλνπκε:  

Αλ δελ έρνπκε μεξαληήξην απνμεξαίλνπκε ηα πξντφληα πάλσ ζε 

ηειάξα κε ζήηα πάλσ ζηε ζράξα ηνπ θνχξλνπ θιπ. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλα ψζηε ν δεζηφο αέξαο λα 

θπθινθνξεί ειεχζεξα. 

- Κνληά ζε κηα μπιφζνκπα ή ζην θνχξλν 

- ηε ζνθίηα 

- Μέζα ζην θνχξλν 

- ηνλ αλνηθηφ αέξα. Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ 

απνμήξαλζεο είλαη πσο δελ ζπληεξνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη 

βηηακίλεο θαη ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία γηαηί δελ δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο νη 

ζεξκνθξαζίεο( θαη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο). 

 

 

 

 

 

 

- Όζνλ αθνξά ηελ απνμήξαλζε ζηνλ αλνηθηφ αέξα λα πξνζζέζνπκε γηα 

παξάδεηγκα φηη ηα αξσκαηηθά θπηά ράλνπλ κέξνο ηνπ ρξψκαηνο θαη 

ηεο γεχζεο εμαηηίαο ηνπ θσηφο θαη επηπιένλ κχγεο θαη κέιηζζεο 

έιθνληαη ακέζσο εηδηθά απφ ηα θξνχηα πξνο απνμήξαλζε γη’ απηφ 

απηά πξέπεη λα ζθεπάδνληαη επηκειψο. 

 

 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ απνμήξαλζε ζε θνχξλν ην πξφβιεκα είλαη φηη ν 

ζεξκνζηάηεο δελ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηφζν ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα θξαηάκε κηζάλνηθην ην πνξηάθη ηνπ 

θνχξλνπ έηζη ψζηε λα βγαίλεη ν πγξφο αέξαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πςειή 

θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο 

ελεξγνπνηεί ζπλερψο ην θνχξλν θαη απμάλεηαη, ζπρλά ππεξβνιηθά ε 

ζεξκνθξαζία. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ζεκαληηθφ λα δνθηκάζνπκε ηε 

γεχζε ησλ απνμεξακέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Όηαλ πεηζζνχκε 

φηη αμίδεη ηνλ θφπν κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα μεξαληήξην πνπ είλαη θαη 

ε ηδαληθφηεξε ιχζε. 

 

Εάν  τα προϊόντα ι τρόφιμα προσ αποξιρανςθ κρυώνουν ι υγροποιοφνται 

υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ να ςαπίςουν. Αν αντίκετα ηεςτακοφν 

υπερβολικά χάνουν τισ κρεπτικζσ τουσ ουςίεσ. 

Αν ζχουμε τθν πρόκεςθ να διατθριςουμε για μεγάλθ χρονικι περίοδο 

κρζασ και φροφτα αποξθραμζνα ςτθν φπαικρο καλό είναι ςε κάκε 

περίπτωςθ να τα βάηουμε ςε φοφρνο για 10 ζωσ 20 λεπτά ςε κερμοκραςία 

γφρω ςτουσ 90 βακμοφσ Κελςίου. 
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πκβνπιέο γηα ηελ απνμήξαλζε 

 

Δπηινγή ησλ ηξνθίκσλ 

 

Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά κε ηελ απνμήξαλζε δελ γίλνληαη πην ψξηκα 

ή θαιχηεξα πνηνηηθά. Δπνκέλσο δηαιέγνπκε ηα θαιχηεξα γηα λα 

απνμεξάλνπκε.  

Πξνεηνηκαζία ησλ πξντφλησλ γηα ηελ απνμήξαλζε: 

Πιέλνπκε  θξνχηα θαη ιαραληθά θαη θφβνπκε ζε θέηεο ή ξνδέιεο θαη 

βγάδνπκε θνηζάληα θαη θνπθνχηζηα. Όζν πην ιεπηέο νη θέηεο ηφζν 

ιηγφηεξνο ρξφλνο ζα ρξεηαζηεί γηα λα απνμεξαλζνχλ. Απνθεχγεηε 

σζηφζν ηηο πνιχ ιεπηέο θέηεο γηαηί ράλνπλ ηειείσο ηε γεχζε ηνπο. 

Κάζε ηξφθηκν πνπ πξηλ ηελ απνμήξαλζε ην κεηαρεηξηδφκαζηε κε 

ζεξκηθή επεμεξγαζία πρ: αηκνβξαζκέλα ιαραληθά θιπ. , δηαηεξνχληαη 

πεξηζζφηεξν. 

 

Πφζνο ρξφλνο είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ απνμήξαλζε; 

Αλ ζπιιέγνπκε ηα ηξφθηκα πξηλ ηελ πιήξε απνμήξαλζε ηνπο 

δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν λα κνπριηάζνπλ, εηδηθά αλ ε απνμήξαλζε 

θξαηήζεη πνιχ ρξφλν. Αληίζεηα, ε απνμήξαλζε πέξαλ ηελ αλαγθαία 

ζπληειεί ζηελ απψιεηα ηεο γεχζεο θαη ηα πξντφληα γίλνληαη ζθιεξά. 

 

 

 

 

Σα ηειηθά πξντφληα είλαη ηξαγαλά θαη ζθιεξά. Αλ ακθηβάιινπκε σο 

πξνο ηελ επάξθεηα ηεο απνμήξαλζεο θφβνπκε έλα θνκκάηη θαη 

ειέγρνπκε. Δάλ ζηε κέζε ππάξρεη κηα αλνηρηφρξσκε ισξίδα ζα 

ρξεηαζηεί λα ζπλερίζνπκε κέρξη φιν ην θνκκάηη λα απνθηήζεη 

νκνηφκνξθν ρξψκα. 

 

Απνζήθεπζε Απνμεξακέλσλ Πξντφλησλ 

 

Μηαο θαη ηα απνμεξακέλα πξντφληα απνξξνθνχλ εχθνια πγξαζία είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζπζθεπάδνληαη εξκεηηθά θαη φζν γίλεηαη πην ζηεγλά. 

Δπηπιένλ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην θψο θαη ηα ξεχκαηα ηνπ 

αέξα. Σν θαιχηεξν είλαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ράξηηλεο ζθνπξφρξσκεο 

ζαθνχιεο (φπσο απηέο ηνπ ςσκηνχ) θαη λα ζθξαγίδνληαη κε ηαηλία. 

Τα φροφτα με ανοιχτόχρωμθ ςάρκα γίνονται ςυχνά ςκοφρα. Για να το 

αποφφγουμε αυτό βουτάμε τα κομμάτια πριν τθν αποξιρανςθ ςε χυμό 

λεμονιοφ. 
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Αθφκε θαιχηεξα είλαη λα ηπιίμνπκε ηηο ράξηηλεο ζαθνχιεο κε πιαζηηθέο, 

θαη απηέο ζθξαγηζκέλεο κε θνιιεηηθή ηαηλία. Γνρεία θαηάιιεια γηα ην 

ζθνπφ καο είλαη ηα θνπηηά γάιαθηνο, θαη γπάιηλα βάδα κε εξκεηηθφ 

θιείζηκν. 

 

 

 

 

 

Απνζήθεπζε ζε μεξφ θαη δξνζεξφ πεξηβάιινλ (θαληίλα, ληνπιάπα ή ζε 

ππφγεην). 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε λα ρσξίδνπκε ζε κηθξέο κεξίδεο γηαηί αλ θάηη 

δελ πάεη θαιά ζα ραζνχλ φια. Διέγρνπκε επίζεο κηα θνξά ην κήλα 

ηνπιάρηζηνλ φια ηα απνμεξακέλα καο πξντφληα. Αλ ηχρεη λα έρεη 

ζρεκαηηζηεί πγξαζία ή αλ απηά γίλνπλ καιαθά ηα απνμεξαίλνπκε μαλά 

γηα ιίγν ρξφλν. 

ε άξηζηεο ζπλζήθεο ηα απνμεξακέλα ηξφθηκα δηαηεξνχληαη γηα ρξφληα.  

Δμαίξεζε! : (sfoglie) θξνχησλ ή ιαραληθψλ πνπ πξνεγνπκέλσο ηα 

αηκνβξάζακε απνζεθεχνληαη γηα 6-12 κήλεο. 

 

 

 

 

 

Μαγεηξεχνληαο κε απνμεξακέλα 

 

Γίλνληαο πίζσ ην λεξφ πνπ πήξακε κε ηελ απνμήξαλζε ηα πξντφληα 

κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο θαη πξηλ ηελ επεμεξγαζία. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη:  

- Ρίρλνπκε λεξφ απφ πάλσ ηνπο θαη ηα αθήλνπκε γηα 2-3 ψξεο ζε 

θιεηζηφ δνρείν ή απιά ζθεπαζκέλν ζε δξνζεξφ κέξνο. 

- Σα ξίρλνπκε ζε βξαζηφ λεξφ θαη ηα βξάδνπκε ζε ζηγαλή θσηηά έσο 

φηνπ γίλνπλ καιαθά.  

 

Αλ  ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε απεπζείαο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηα 

εμήο: 

- Σα απνμεξακέλα ζε ζχγθξηζε κε ηα λσπά ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν βξαζίκαηνο. 

- Πξνζζέηνπκε ίδηα πνζφηεηα λεξνχ φζν θαη ζηα απνμεξακέλα. 

- ηα πξντφληα πνπ πξηλ ηελ απνμήξαλζε αηκνβξάζηεθαλ ή ςήζεθαλ 

ρξεηάδεηαη λα βξάζνπλ ιηγφηεξν ρξφλν απφ ηα άιια. 

- Σα απνμεξακέλα ζε ζχγθξηζε κε ηα λσπά δηαηεξνχλ έλα κέξνο ηνπ 

βάξνπο ηνπο. Ο θαλφλαο είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηε κηζή πνζφηεηα 

Για τςάγια και αρωματικά βότανα καλφτερα είναι τα δοχεία δια μζςω των 

οποίων δεν περνάει φώσ που να κλείνουν ερμθτικά με τάπα φελλό. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ετικζτεσ με τθν ακριβι θμερομθνία χρονολογία και το είδοσ 

των προϊόντων για να γίνεται αργότερα θ αναγνώριςθ. 
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απφ ηελ αληίζηνηρε ελδεηθλπφκελε γηα ηα λσπά. Απηή ε αλαινγία δελ 

ηζρχεη γηα ηα αιεζκέλα απνμεξακέλα. Δδψ πξέπεη λα μέξνπκε απφ 

πνηα πνζφηεηα θξνχησλ πήξακε ηελ αληίζηνηρε ζε αιεζκέλα 

απνμεξακέλα. 

 

 

 

Άιεζκα 

 

Σα απνμεξακέλα θαη αιεζκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ ρηιηάδεο 

δπλαηφηεηεο ζην κάγεηξα ή ζηε καγείξηζζα. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 

ιεπηφ κπνξνχκε λα πξνεηνηκάζνπκε ρπκφ θξνχησλ ή καξκειάδεο. Με 

αιεζκέλα ιαραληθά θαη αξσκαηηθά θπηά έρνπκε ζηε δηάζεζε καο έλα 

έηνηκν ζθεχαζκα γηα θάζε ρξήζε. Δπίζεο ζε έλα ιεπηφ κπνξνχκε 

εχθνια λα θηηάμνπκε ζάιηζεο γηα ζαιάηεο, θξέκεο ή ζνχπεο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ηα πξντφληα είλαη πιήξσο απνμεξακέλα. 

Μφλν κηθξέο πνζφηεηεο κπνξνχλ λα αιεζζνχλ ιεπηφθνθθα. 

Σα απνμεξακέλα αιεζκέλα θξνχηα απνξξνθνχλ πγξαζία πην γξήγνξα 

απφ ηα νιφθιεξα ηεκάρηα. Να ζπζθεπάδεηε επνκέλσο επηκειψο θαη 

εξκεηηθά θιεηζηά ην αιεζκέλν πξντφλ. 

 

Φξνχηα θαη θαξπίδηα 

 

Μεξηθέο ζπκβνπιέο: 

- Γηαιέγνπκε θξνχηα ψξηκα θαη αλέπαθα! Φξνχηα ζάπηα θαη άγνπξα δελ 

βειηηψλνληαη κε ηελ απνμήξαλζε! Σν ψξηκν θξνχην απνθηά πην έληνλε 

γεχζε κε ηελ απνμήξαλζε επεηδή ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε θξνπθηφδε 

γίλεηαη πην ζπγθεληξσκέλε. 

- Βγάδνπκε θνηζάληα θαη θνπθνχηζηα αιιά φρη ηε θινχδα γηαηί ηα θξνχηα 

ράλνπλ γεχζε θαη ζξεπηηθέο νπζίεο. Πιέλνπκε θαιά! 

- Όζνη έρνπλ θξνχηα ηεο επνρήο γιπηψλνπλ πνιιά ιεθηά. Σν ηδαληθφ 

είλαη λα έρνπκε θξνχηα Βηνινγηθήο ή Φπζηθήο γεσξγίαο. 

- Οιφθιεξν ην θξνχην(ζηαθχιη, θαξπίδηα, δακάζθελα) απαηηεί ιηγφηεξν 

ρξφλν γηα λα απνμεξαλζεί αλ ην βπζίζνπκε ζχληνκα ζε βξαζηφ λεξφ 

κέρξη φηνπ καιαθψζεη ε θινχδα. 

- Πνιιά είδε θξνχησλ ζθνπξαίλνπλ κε ηελ απνμήξαλζε, γηα λα ην 

απνθχγνπκε απηφ ηα βνπηάκε ζε ρπκφ ιεκνληνχ. 

- Ο ρξφλνο απνμήξαλζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ απφ 1-3 κέξεο. 

 

Απνθαηάζηαζε 

Σξηκκέλα θξνχηα:  Μνπζθεχνπκε 15-30΄ ιεπηά ζε θξχν λεξφ (ζε ίζα 

κέξε λεξνχ θαη απνμεξακέλνπ θξνχηνπ). 
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Φξνχηα ζε θέηεο: Μνπζθεχνπκε 1-3 ψξεο ζε θξχν λεξφ (ζε ίζα κέξε). 

Φξνχην νιφθιεξν ή ηεκαρηζκέλν: Μνπζθεχνπκε κηα λχρηα ζε δνρείν 

θιεηζηφ ή ζθεπαζκέλν ζην ςπγείν. 

 

 

 

 

 

Γηάθνξα θξνχηα 

 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κήισλ αθαηξνχκε ηα θνηζάληα θαη ηπρφλ 

ζηίγκαηα θαη θφβνπκε ζε ξνδέιεο 5-10 ρηιηνζηά. Αλ πξνηνχ ηελ 

απνμήξαλζε ηα γαξλίξνπκε κε θαλέια γίλνληαη αθφκα πην γεπζηηθά. 

Ζ πνηθηιία GoldenDelicius είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα απνμήξαλζε 

γηαηί δελ ζθνπξαίλεη. Άιινη ηχπνη κήισλ κπνξνχλ λα δψζνπλ γεπζηηθά 

απνμεξακέλα πξντφληα. Όηαλ απνμεξαλζνχλ γίλνληαη ειαζηηθά θαη 

ζθιεξά.  

 
Σα αθηηλίδηα ηα θφβνπκε ζε ξνδέιεο 5-10 ρηιηνζηά θαη ηα 

απνμεξαίλνπκε.  

Οη ισηνί φηαλ έρνπλ πάξεη ην πνξηνθαιί ρξψκα ηνπο αιιά παξακέλνπλ 

ζθιεξνί  ηνπο μεθινπδίδνπκε γχξσ-γχξσ αθήλνληαο ηνλ θάιπθα ηνπ 

θξνχηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δέλνπκε κε θισζηή θαη ηνπο θξεκάκε 

ζε αξκαζηέο. Δίλαη ε κφλε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ 

ηεο επνρήο ε απνμήξαλζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 2 βδνκάδεο. 

Οη κπαλάλεο απνμεξαίλνληαη ζχληνκα θαη ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Γηαιέγνπκε κπαλάλεο θαιά ψξηκεο. Οη θαιχηεξεο είλαη εθείλεο πνπ ε 

θινχδα ηνπο παξνπζηάδεη θάπνηα θαθέ ζηίγκαηα. Μπνξνχλ λα θνπνχλ 

ζε θέηεο ή ζε ηέζζεξα θνκκάηηα θαηά κήθνο θαη κεηά λα θνπνχλ ζην 

κηζφ.  

Αν τα φροφτα δεν ζχουν απορροφιςει όλο το νερό, ο χυμόσ που μζνει είναι 

καυμάςιοσ για γλυκά! 
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Οη θαξπνί ηχπνπ κνχξσλ απνμεξαίλνληαη εμίζνπ θαιά. Πνιινί γηα 

παξάδεηγκα ηα κνχξα πεξηέρνπλ πνιχ λεξφ, άιινη έρνπλ παρηά 

θινχδα πνπ ηηο πξνζηαηεχεη απφ ηελ απνμήξαλζε. Καξπνί ηέηνηνπ 

ηχπνπ είλαη θαιχηεξα λα γίλνληαη πνπξέο. Δπηπιένλ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ κήια ή κπαλάλεο γηαηί θάλνπλ 

πην παρχξεπζην ην πγξφ θαη ηαηξηάδνπλ θαιά κε ηα κνχξα.  

Οη θξάνπιεο μεξαίλνληαη ζχληνκα αλ θνπνχλ ζε θέηεο. Να ηηο 

πξνεηνηκάζεηο αμίδεη ηνλ θφπν κφλν γηα ην άξσκα πνπ εθπέκπνπλ ελψ 

μεξαίλνληαη. Δπηπιένλ έρνπλ θαη έμνρε γεχζε, θακηά ζρέζε κε ηηο 

θαηεςπγκέλεο θξάνπιεο.  

Όζνλ αθνξά ηα αριάδηα ε πνηθηιία Williamsθαιά ψξηκε γίλεηαη πνιχ 

γεπζηηθή. Κφβνληαη ζε ξνδέιεο 5-10 εθαηνζηά. ηελ θνπδίλα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληί γηα ζηαθίδα.  

Σα θξέζθα ζχθα κπνξνχλ λα απνμεξαλζνχλ ζην μεξαληήξην φπσο 

είλαη, φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε απνμήξαλζε θξαηάεη πνιχ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηα καδεχνπκε πνιχ ψξηκα, λα ηα γπξλάκε ζπρλά θαη λα 

αεξίδνληαη θαιά. Δίλαη αλάγθε λα ηα ζπληεξνχκε ζε έλα ράξηηλν θνπηί 

κε δάθλε θαη αιεπξσκέλα. Γηα λα απνθχγνπκε ηε δεκηνπξγία 

ζθνπιεθηψλ ζπκβνπιεχνπκε λα ηα δεκαηίζνπκε πξψηα ζε δεζηφ λεξφ 

θαη λα ηα απνμεξάλνπκε.  

Τα θεξάζηα απνμεξακέλα είλαη θάηη ην μερσξηζηφ. Σα θφβνπκε ζηε 

κέζε θαη αθαηξνχκε ην θνπθνχηζη θαη ηα απνμεξαίλνπκε. Μπνξνχλ λα 

απνμεξαλζνχλ θαη νιφθιεξα( κε ην θνπθνχηζη). 

Ρνδάθηλα θαη βεξίθνθα παίξλνπλ ειαθξψο θαθέ ρξψκα θαηά ηελ 

απνμήξαλζε γη’ απηφ θαιχηεξα ηα βνπηάκε ζε ρπκφ ιεκνληνχ. 

Βγάδνπκε ην θνπθνχηζη θαη εάλ πξνηηκνχκε ηα μεθινπδίδνπκε. Κφβνπκε 

ζε θέηεο ή ζε ιεπηέο ξνδέιεο. 

Σα δακάζθελα είλαη ηα θαηεμνρήλ θξνχηα γηα απνμήξαλζε. Γπξίδνληαο 

ηε ζάξθα πξνο ηα έμσ ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηελ 

απνμήξαλζε. Όηαλ απνμεξαλζνχλ γίλνληαη ζθιεξά θαη ειαζηηθά.  

Λεκφληα θαη πνξηνθάιηα  ηα μεθινπδίδνπκε θαη ηα θφβνπκε ζε θέηεο. Σα 

θνκκάηηα ιεκφλη θαη πνξηνθάιη απνμεξακέλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη 

ζαπκάζηα γηα ηνχξηεο θξνχησλ. Οη θινχδεο ηνπο μεξέο έρνπλ πνιχ 

έληνλν άξσκα θαη κπνξνχλ λα γίλνπλε θαη ηζάη. Δπηπιένλ εάλ 

αιεζζνχλ απνηεινχλ πηθάληηθν πιηθφ γηα ηελ θνπδίλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να είμαςτε πολφ προςεκτικοί με τα ξθρά του εμπορίου, μιλα, βερίκοκα, 

ροδάκινα, δαμάςκθνα κλπ που για τθν αποξιρανςθ τουσ ςχεδόν πάντοτε 

χρθςιμοποιοφνε κειάφι ώςτε να διατθρείται το χρώμα τουσ και επιπλζον 

χρθςιμοποιοφνται χθμικά ςυντθρθτικά χάριν ςτα οποία τα φροφτα 

διατθροφν ζνα μζροσ υγραςίασ. Έτςι το προϊόν είναι ζτοιμο ςε λίγο χρόνο 

και ηυγίηει περιςςότερα από άλλα αποξθραμζνα φροφτα. 
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Λαραληθά 

Σα απνμεξακέλα ιαραληθά είλαη πνιχ πην θαηάιιεια γηα ζνχπεο, 

βξαζηά πξάζηλα αλάκεηθηα θαη ζαλ γαξληηνχξα. Κξνθέηεο απφ 

θνινθπζάθηα θαιακπφθη, αγγνπξάθηα θαη ζπαξάγγηα απνμεξακέλα είλαη 

κηα ελαιιαθηηθή πγηεηλή ιχζε κε ιίγεο ζεξκίδεο!  

Μεξηθέο ζπκβνπιέο : 

- Γηαιέγνπκε θξέζθα ιαραληθά αιιά απνθεχγνπκε ηα ππεξβνιηθά 

ψξηκα. 

- ε δηάθνξεο πνηθηιίεο ιαραληθψλ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ απνμήξαλζε 

ζεκεία θαθέ-καχξα θαη επηπιένλ ράλνπλ  γεχζε θαη ρξψκα. Απηφ δελ 

ζπκβαίλεη εάλ πξηλ ηελ απνμήξαλζε ηα αηκνβξάζνπκε ή ηα 

δεκαηίζνπκε. 

- Όιεο νη πνηθηιίεο ησλ ιαραληθψλ κε θαζαξή ζάξθα, φπσο νη αγθηλάξεο, 

νη κειηηδάλεο, ην θνπλνππίδη, ην αληίδη, ηα ζπαξάγγηα θιπ, κπνξνχλ λα 

αηκνβξαζηνχλε κε ηελ πξνζζήθε Αζθνξβηθνχ νμένο(βηηακίλε C), πνπ 

ηελ αγνξάδνπκε ζε ζθφλε απφ Φαξκαθεία. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δηαηεξνχλ θαιχηεξα ηηο βηηακίλεο θαη ην ρξψκα ηνπο. Πξνζζέηνπκε 1-

2gr ζηα 5 ιίηξα λεξφ ή κηζφ θνπηαιάθη γηα θάζε  θηιφ (Kg) ιαραληθά. 

 

Αηκνβξάζηκν θαη δεκάηηζκα 

 

Όηαλ ηα ιαραληθά πξηλ ηελ απνμήξαλζε ππνβάιινληαη ζε ζεξκηθή 

κεηαρείξηζε, δηαηεξνχλ θαιχηεξα γεχζε θαη λσπφ ρξψκα. Μεξηθνί 

ηχπνη ιαραληθψλ φπσο ε πηπεξηά, ηα θξεκκχδηα, ην ζθφξδν, νη 

ληνκάηεο, ηα θαξφηα θαη νη θνινθχζεο κπνξνχλ λα απνμεξαλζνχλ θαη 

ρσξίο παξφκνηα κεηαρείξηζε αλ δελ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα ρξφληα. 

Όινη νη άιινη ηχπνη ιαραληθψλ πξψηα αηκνβξάδνληαη ή δεκαηηνχληαη αλ 

θαη έηζη ράλνπλ κέξνο ησλ ζξεπηηθψλ ηνπο ζπζηαηηθψλ.  

 

Εεκάηηζκα 

 

Βξάδνπκε ζχληνκα ζε βξαζηφ λεξφ ή απιά ξίρλνπκε δεζηφ λεξφ πάλσ 

ζηα ιαραληθά. 

 

Αηκνβξάζηκν : 

Βξάδνπκε ζε αηκφ λεξνχ. Ο πην απιφο ηξφπνο είλαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ρχηξα ηαρχηεηνο. Αλ δελ δηαζέηνπκε ηφηε κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα απιή θαηζαξφιια θαη έλα ηνπιπάλη. Σα 

ιαραληθά πξνεηνηκάδνληαη πάλσ ζην ηνπιπάλη, βάδνπκε ην θαπάθη απφ 

πάλσ, ηξαβάκε ηηο 4 γσληέο ηνπ ηνπιπαληνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

δέλνπκε πάλσ ζην θαπάθη. Γεκίδνπκε ηελ θαηζαξφια κε ιίγν λεξφ θαη 



 10 

ηελ βξάδνπκε. Έπεηηα βάδνπκε ην θαπάθη κε ηα ιαραληθά πάλσ ζηελ 

θαηζαξφια. Σα ιαραληθά δελ πξέπεη λα αγγίδνπλ ην λεξφ. Γηα λα 

απνμεξάλνπκε ζηε ζπλέρεηα, ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν ην αηκνβξάζηκν 

παξά ην δεκάηηζκα: Έηζη ηα ιαραληθά δελ κνπζθεχνπλ θαη δηαηεξνχλ 

θαιχηεξα ηηο ζξεπηηθέο ηνπο νπζίεο. Δμαίξεζε  : Καιακπφθη θαη αξαθάο 

δεκαηηνχληαη. 

 

 

 

 

Πσο πξνεηνηκάδνπκε ηα ιαραληθά γηα ηελ απνμήξαλζε:  

 

Μειηηδάλεο, θνινθπζάθηα, αγγνπξάθηα: Κφβνπκε ζε θέηεο ησλ 5 

ρηιηνζηψλ, αηκνβξάδνπκε γηα 5-8 ιεπηά ή ηξίβνπκε ζην ξεληέ θαη 

αηκνβξάδνπκε κφλν γηα 3 ιεπηά. Πξηλ λα απνμεξάλνπκε ξαληίδνπκε κε 

ιίγν αιάηη απφ βφηαλα.  

Μπξφθνια, θνπλνππίδηα, ιαραλάθη βξπμειιψλ: Κφβνπκε ζε ξνδέηεο 

γχξσ ζηα 5 ρηιηνζηά πιάηνο θαη αηκνβξάδνπκε 5 ιεπηά. Σν θνπλνππίδη 

είλαη έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ιαραληθφ, γίλεηαη πην ζθνχξα θαηά ηελ 

απνμήξαλζε θαη μαλαπαίξλεη αλνηθηφ ρξψκα θαηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ.  

Φαζνιάθηα: Βγάδνπκε ηηο θισζηέο, αλνίγνπκε ζηε κέζε θαη θφβνπκε 

δηαγψληα. Αηκνβξάδνπκε γηα 5-10 ιεπηά.  

Αξαθάο: Εεκαηάκε γηα 3-4 ιεπηά.  

Λαραληθά θαη πξάζηλα θχια: Κφ9βνπκε ην ζηέιερνο ζε θέηεο πάρνο 

ελφο δαθηχινπ, αθήλνπκε νιφθιεξα ηα θχιια ή θφβνπκε ζε ισξίδεο. 

Υξεζηκνπνηνχκε κφλν καιαθά θχιια.  

Καξφηα: Κφβνπκε ζε θέηεο θαη αηκνβξάδνπκε γηα 5-10 ιεπηά. 

Πεξαζκέλα ζην ξεληέ αηκνβξάδνληαη κφλν γηα 3 ιεπηά. Με ηελ 

απνμήξαλζε ην ρξψκα ηνπο γίλεηαη πην ιακπεξφ. 

Παηάηεο: Κφβνπκε ζε θέηεο θαη αηκνβξάδνπκε γηα 5 ιεπηά. ην ξεληέ 

πεξαζκέλνο αηκνβξάδνπκε 1-2 ιεπηά. Καηά ηελ απνμήξαλζε νη 

παηάηεο εάλ δελ αηκνβξάζνπλ αξθεηά απνθηνχλ ξφδ ρξψκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα καπξίδνπλ κφληκα. 

Λάραλν: Σν απνμεξαίλνπκε φηαλ είλαη θξέζθν. Βγάδνπκε ηα εμσηεξηθά 

θχιια θαη θφβνπκε ζε ισξίδεο ηα άιια. 

Καιακπφθη: Εεκαηάκε γηα 3-8 ιεπηά. Απνμεξαίλνπκε ή νιφθιεξε ηε 

ξφθα ή κεκνλσκέλνπο θφθθνπο.  

Πηπεξηέο θαη πηπεξίηζεο: Βγάδνπκε ηνπο ζπφξνπο θαη θφβνπκε ζε θέηεο 

παρνπο ελφο δαθηχινπ. Ζ θαπηεξή πηπεξηά θφβεηαη κε ηα γάληηα. 

έιηλν: Κφβνπκε ζε θέηεο πάρνο ελφο δαθηχινπ θαη αηκνβηάδνπκε γηα 

5΄ ιεπηά.. 

Τα φυλλώδθ λαχανικά και το πράςο τα αποξθραίνουμε ωμά, όπωσ τα 

αρωματικά φυτά και τα μανιτάρια. 
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παξάγγηα: Αθαηξνχκε ηα μπιψδε ηκήκαηα θφβνπκε θαηάκήθνο θαη 

αηκνβξάδνπκε 5-10΄ ιεπηά. 

Νηνκάηεο- θξεκκχδηα: Κφβνπκε ζε θέηεο 5 ρηιηνζηά. Μεξηθνί ηχπνη 

ληνκάηαο καπξίδνπλ θαηά ηελ απνμήξαλζε. Απηφ δελ ζπκβαίλεη εάλ 

αηκνβξαζηνχλ γηα 1-2΄ ιεπηά. Γίλνληαη φκσο πην καιαθέο. 

 

Πνπξέο ιαραληθψλ:  

 

Μεξηθέο πνηθηιίεο ιαραληθψλ φηαλ γίλνπλ πνπξέο απνμεξαίλνληαη πνιχ 

πην γξήγνξα, έηζη ρξεζηκνπνηνχκε θαη φια ηα κέξε ησλ ιαραληθψλ. 

Πξψηα αηκνβξάδνπκε ηα ιαραληθά κέρξηο φηνπ καιαθψζνπλ θαη επεηηα 

θάλνπκε ηνλ πνπξέ κε ην κχιν ή ην κίμεξ. Ο πνπξέο πξν-

απνμεξαίλεηαη αλ ηνλ βάινπκε πάλσ ζε έλα πιαζηηθφ ή αλνμείδσην 

ηειάξν ή ζε έλα πηάην αλ έρεη πνιιά πγξά. ηελ ζπλέρεηα κπνξνχκε λα 

ηνλ βάινπκε ζην απνμεξαληήξην. Έπεηηα ηξαβάκε ην πηάην θαη 

ηειεηψλνπκε  ηελ απνμήξαλζε. 

Πνπξέο θαιακπνθηνχ: Βξάδνπκε θαιακπφθη θξέζθν κε αιάηη θαη ηαρίλη 

δηαιπκέλα θαη ζε ηέηνηα πνζφηεηα ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ έλα ππθλφ 

κείγκα. Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη πεηηκέδη ή γιπθαληηθή νπζία. 

Αθήλνπκε λα βξάζεη ζε ζηγαλή θσηηά γηα 20΄ αλαθαηεχνληαο ζπρλά. 

Σν απιψλνπκε πάλσ ζε κία ιαδφθνιια θαη ην απνμεξαίλνπκε. 

Πνπξέο Καξφηνπ: Σξίβνπκε ζην ξεληέ ηα θαξφηα, θάλνπκε ρσξηζηά έλα 

πνπξέ απφ καγεηξεκέλα κήια, αλαθαηεχνπκε θαη ηα δχν κε ην 

κπιέληεξ πξνζζέηνληαο ιίγν ρπκφ ιεκνληνχ θαη απνμεξαίλνπκε. 

Ηδεψδεο γηα ηξεθηλγθ.  

 

Σα απνμεξακέλα ιαραληθά ζηελ θνπδίλα:  

 

Παίξλνπκε πάληνηε ηελ κηζή πνζφηεηα απφ ηα θξέζθα ιαραληθά αιιά 

πξνζζέηνπκε ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ. Όηαλ πξνεηνηκάδνπκε ζνχπεο 

ηα απνμεξακέλα ιαραληθά πξνζηίζεληαη θαη καγεηξεχνληαη καδί κε ηα 

άιια ζπζηαηηθά ή πξψηα γίλεηαη ε απνθαηάζηαζε ή ηα βξάδνπκε ιίγν 

παξαπάλσ απφ φηη ηα θξέζθα ιαραληθά. Καηά ηνλ βξαζκφ ζθεπάδνπκε 

ηελ θαηζαξφια θαη πξνζζέηνπκε ην αιάηη πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ 

βξαζίκαηνο, έηζη ψζηε ηα ιαραληθά λα παξακείλνπλ θξέζθα.  

 

Μαληηάξηα : Ζ απνμήξαλζε καληηαξηψλ είλαη πνιχ απιή θαη φια ηα 

εδψδηκα καληηάξηα φηαλ απνμεξαλζνχλ πξνζαξκφδνληαη ζαπκάζηα θαη 

γαξλίξνπλ δηάθνξα πηάηα. Απνμεξακέλα ή αιεζκέλα απνηεινχλ έλα 

θαξχθεπκα πνιχ μερσξηζηφ! Να ζεκεηψζνπκε επίζεο  φηη πξέπεη λα 

είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ καληηαξηψλ! 

 

Μεξηθέο ζπκβνπιέο:  

- Μαληηάξηα ζπνγγψδε ή καιαθά δελ είλαη θαηάιιεια γηα απνμήξαλζε. 
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- Γηαιέγνπκε καληηάξηα λεαξά. 

- πιιέγνπκε κφλν ηηο κέξεο κε ήιην. Σηο εκέξεο κε βξνρή θαη νκίριε 

πεξηέρνπλ πνιιή πγξαζία θαη επνκέλσο πξέπεη λα απνμεξαλζνχλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ζπλέπεηα απψιεηα ζξεπηηθψλ νπζηψλ. 

- Καζαξίδνπκε ηα καληηάξηα(δελ ηα πιέλνπκε, ηνπιάρηζηνλ φρη απηά πνπ 

καδεχνπκε ζην δάζνο) θαη θφβνπκε ηπρφλ θνκκάηηα πνπ έρνπλ 

ζθνπιήθηα. 

- Σα κηθξά καληηάξηα ηα αθήλνπκε νιφθιεξα. Σα κεγάια ηα θφβνπκε ζε 

θέηεο θαηά κήθνο.  

- Όηαλ δελ δηαζέηνπκε απνμεξαληήξην, θφβνπκε ηα καληηάξηα ζε κεγάιεο 

θέηεο θαη ηα απιψλνπκε ζε ηειάξα ζε έλα ζηεγλφ κέξνο θαιά 

αεξηδφκελν. 

- Μπνξνχκε λα αλαθαηέςνπκε δηάθνξα είδε καληηαξηψλ. 

- Σα καληηάξηα ηα απνμεξαίλνπκε σκά. Δάλ ζέινπκε λα ηα θξαηήζνπκε 

πάλσ απφ έλα ρξφλν ηα δεκαηάκε γηα 5 ιεπηά πξηλ ηα απνμεξάλνπκε 

αιιά ράλνπλ έηζη αξθεηφ κέξνο ηεο γεχζεο ηνπο.  

Υξφλνο απνμήξαλζεο: 8-12 ψξεο ζην μεξαληήξην ή 2 κέξεο ζηνλ 

αλνηθηφ αέξα. Απνμεξαίλνπκε κέρξηο φηνπ κπνξνχκε λα ηα 

ηεκαρίζνπκε.  

Υξφλνο ζπληήξεζεο: Με δεκαηηζκέλα δηαηεξνχληαη γηα 1 ρξφλν θαη ηα 

δεκαηηζκέλα γηα 2 ρξφληα. 

 

Αξσκαηηθά θπηά :  

 

Μεξηθέο ζπκβνπιέο:  

- Ζ θαιχηεξε ζηηγκή γηα ηε ζπιινγή ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ είλαη ην 

πξσί κφιηο ζηεγλψζεη ε δξνζηά πξηλ λα αξρίζνπλ λα ράλνπλ άξσκα 

θαη γεχζε απφ ηηο αθηίλεο ηνπο ήιηνπ. 

- Φχιια θαη βιαζηνί ζπιιέγνληαη πξηλ ηελ αλζνθνξία γηαηί ην ινπινχδη 

ηξαβάεη γεχζε απφ ην θπηφ. 

- Απνμεξαίλνπκε ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή. 

- Γελ ηηο αηκνβξάδνπκε νχηε ηηο δεκαηάκε, πνηέ!  

- Σα βφηαλα ηνπ εκπνξίνπ πάληνηε ηα πιέλνπκε θαη ηα ζηεγλψλνπκε 

θαιά πξηλ ηελ απνμήξαλζε. 

- Γηα ηελ απνμήξαλζε δηαιέγνπκε πάληνηε ηξπθεξά θχιια θαη λεαξά 

θχηξα.  

- Αλ ζέινπκε λα απνμεξάλνπκε αξσκαηηθά θπηά ζηνλ αλνηθηφ αέξα ηα 

δέλνπκε ζε καηζάθηα θαη ηα θξεκάκε ζε κέξνο πνπ αεξίδεηαη θαιά θαη 

είλαη δεζηφ( δειαδή απφ 20- 27 βαζκνχο θειζίνπ) 

- Πνηέ λα κελ ηα θξεκάκε ζηνλ ήιην γηαηί ράλνπλ ρξψκα θαη γεχζε. 

- Γηα ηα αξσκαηηθά θπηά κε ζαξθψδε ζηέιερνο απηφ απνμεξαίλεηαη 

μερσξηζηά. 
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Ώξεο απνμήξαλζεο: 8-24 ψξεο ζην μεξαληήξην, 2 κέξεο ζηνλ αλνηθηφ 

αέξα. Ζ ζεξκνθξαζία απνμήξαλζεο λα κελ μεπεξλάεη ηνπο 30 

βαζκνχο. 

πληήξεζε:  

- πληεξνχκε ζηελ ζθηά θαη φζν ην δπλαηφλ πην εξκεηηθά.  

- Σν θψο δελ αιιάδεη κφλν ην ρξψκα αιιά θαηαζηξέθεη θαη ηηο 

αξσκαηηθέο ηνπο νπζίεο.  

- Απνμεξαίλνπκε θάζε πνηθηιία μερσξηζηά. 

 

Δάλ ηα αξσκαηηθά θπηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αθεςήκαηα ή εγρχκαηα 

ηα αθήλνπκε νιφθιεξα. Αλ ηα ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ θαξπθεχκαηα κεηά 

ηελ απνμήξαλζε ηα αιέζνπκε. 

Γελ είλαη φιεο νη πνηθηιίεο θαηάιιειεο γηα απνμήξαλζε αιιά απηφ ζα ην 

δηαπηζηψζεηε  εθφζνλ ηνικήζεηε λα πεηξακαηηζηείηε! 

 

Ωο επίινγν ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθέξνπκε φηη ε απνμήξαλζε ησλ δηθψλ 

καο θξνχησλ ιαραληθψλ θαη βνηάλσλ καο πξνζθέξεη απεξηφξηζηε 

επθνιία ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ, σο θαη επίζεο ηελ εχθνιε 

ιχζε μεξήο πνηνηηθήο ηξνθήο ζε καθξηλά θαη θνληηλά ηαμίδηα θαη 

ζπλεηζθέξεη έηζη ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία ηνπ λνηθνθπξηνχ καο αιιά θαη 

ζηελ θαιή καο πγεία.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Από τον Παναγιώτθ Μανίκθ για το Κζντρο Φυςικισ Καλλιζργειασ- Κλθςοχώρι 

Έδεςςασ/ Μάϊοσ 2012 

 

 

 

 

 
 


