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Ε : ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ. 
1)Τι είναι το Ε ;  
Το Ε είναι χημικές ενώσεις που προκαλούν κακό στον 
οργανισμό των ανθρώπων. 
(Έγινε ένα πείραμα σε ένα σχολείο της Φλόριντας) 
 
2) Τι κάνουν οι βιομηχανίες για να αποδείξουν ότι τα 
Ε είναι αβλαβή; 
Βάζουν επιστήμονες να αποδείξουν ότι τα Ε τα οποία 
χρησιμοποιούν είναι ασφαλή. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3)Τι επιπτώσεις έχει το Ε που πρόσθεσαν στην πορτοκαλάδα 
των παιδιών ;  
 Τα παιδιά δεν μπορούσαν να αποδώσουν στο σχολείο  και η 
συμπεριφορά τους ήταν ανάρμοστη στα καθήκ0ντα του 
σχολείου. 
 
4) Πόσα χρόνια μετά θα φανούν οι συνέπειες των Ε; 
10-20 χρόνια.  
 
5) Τι περιέχουν τα λαχανικά, τα πατατάκια, και οι τσίχλες ; 
Τα λαχανικά τα πατατάκια και η τσίχλες και τα αλλαντικά 
περιέχουν ουσίες για την ενίσχυση της γεύσης.  
 
6)Πώς λέγεται η χρωστική ουσία στα τρόφιμα; 
Η χρωστική ουσία στα τρόφιμα λέγεται Ε 128. 



ΠΡΟΣΘΕΤΑ  
1)Πώς αποκτούν γεύση τα έτοιμα φαγητά; 
Τα έτοιμα φαγητά αποκτούν γεύση με πρόσθετες 
γευστικές ουσίες από άλλα φαγητά. 
 
2) Πώς εμπλουτίζουν το κρέας  για να το πουλήσουν 
φθηνότερα; 
Το εμπλουτίζουν με αλάτι και νερό. 
 

3) Τι προκαλούν η βλαβερές ουσίες και τα πρόσθετα; 
Προκαλούν εντερικά προβλήματα καρκίνο και 
αλλεργίες. 
 



4)Τι γεύση μπορεί να έχουν τα καρότα για να 
είναι γευστικά στα παιδιά; 
Τα καρότα μπορεί να έχουν και γεύση 
σοκολάτας. 
 
5)Τι υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα στα σνακ; 
Περιέχουν υδατάνθρακες, αλάτι και ζάχαρη 
μετά από πολύ επεξεργασία. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ ΖΩΑ 
 

1)Τι βλάβη προκαλεί η ορμόνη; 
Η ορμόνη μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον άνθρωπο. 
 
2) Πως δημιουργήθηκε  η ασθένεια  των τρελών 
αγελάδων; 
Οι αγελάδες ταΐζονταν με καρκινογόνες ουσίες και νεκρά 
άρρωστα πρόβατα. 
 

 
 
 
 
 
  

 



4)Τι τρώνε οι αγελάδες τα τελευταία χρόνια; 
Οι αγελάδες τρώνε καλαμπόκι και ζωοάλευρο 
 
5)Τι αναπτύσσουν τα ζώα στην διάρκεια της σφαγής και 
πώς μολύνθηκαν τα ζώα και το υπέδαφος στους 
Ταγαράδες; 
Τα ζώα αναπτύσσουν τοξίνες από το άγχος  και στους 
Ταγαράδες τα ζώα μολύνονται από τα απορρίμματα 
 
6)Πόσα μικρά γουρουνάκια γεννά ένα γενετικά 
τροποποιημένο γουρούνι και πόσα ένα φυσιολογικό; 
Ένα τροποποιημένο γεννάει 15 γουρουνάκια και ένα 
φυσιολογικό 4-5 γουρουνάκια 



7)Πόσο βαρύτερος είναι ο μεταλλαγμένος Σολωμός; 
Ο μεταλλαγμένος Σολωμός είναι μεγαλύτερος  κατά 6 
φορές  από τον κανονικό 
 
8)Τι συμβολίζει το M στα McDonalds ; 
Το γράμμα Μ συμβολίζει το μαμά σε όλες τις γλώσσες. 
 
9)Από  πότε απαγορεύονται  οι ορμόνες στα κρέατα  στην 
Ευρώπη; 
Οι ορμόνες απαγορεύτηκαν από το 1986. 
 



9) Πόσο περισσότερο γάλα παράγει μια αγελάδα με 
ορμόνες; 
10 φορές περισσότερο γάλα. 
 
10) Τι βλαβερό περιέχον τα ιχθυάλευρα; 
Περιέχουν  ένα τεράστιο βαθμό διοξίνης. 
 
11) Ποιο είναι το βλαβερό στοιχείο που μολύνει τις τροφές. 
Η διοξίνη και το ορυκτέλαιο. 
 
 
 



ΦΥΤΑ  SLOW FOOD ΚΑΙ ΑΛΛΑ. 
1)Πως δημιουργήθηκε το slow food ( αργό φαγητό); 
Το slow food  δημιουργήθηκε με στόχο την υγιεινή 
διατροφή. 
 
2)Ποια προϊόντα βελτιώνουν την υγεία του εδάφους στην 
βιολογική καλλιέργεια; 
Για να βελτιώσουν την καλλιέργεια χρησιμοποιούν  φύκια, 
φύλλα  ελιάς , οργανική κοπριά και άχυρα. 
 
3)Ποια βλαβερά στοιχεία μεταφέρονται στο φυτό; 
Μεταφέρονται τα χημικά στοιχεία από τα ζιζανιοκτόνα 
,μυκητοκτόνα, ακαριοκτόνα και  εντομοκτόνα.  
 
 



4)Γιατί βάζουν γονίδια ζώου στην  ντομάτα; 
Στην ντομάτα βάζουν γονίδια ζώου  για να είναι πιο 
ανθεκτική . 
    
 5)Γιατί ξεκίνησαν τα μαθήματα  διατροφής στην Αυστρία; 
Το πρόγραμμα το ξεκίνησαν στα δημοτικά σχολεία γιατί τα 
παιδιά πρέπει να μάθουν να τρώνε υγιεινά και όχι 
ανθυγιεινά  φαγητά 
  
6)Τι προϊόντα πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία; 
Θα πρέπει να υπάρχουν βιολογικά και παραδοσιακά 
προϊόντα για την καλύτερη υγεία των παιδιών. 



7)Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στο θέμα της 
βιολογικής καλλιέργειας ; 
Η Ελλάδα στην θέση της βιολογικής καλλιέργειας βρίσκεται 
στην τελευταία θέση. 
 
8) Ποιο προϊόν στην Χίο είναι υπό εξαφάνιση; 
Το προϊόν το οποίο είναι υπό εξαφάνιση στην Χίο είναι το 
μανταρίνι.      

 



ΤΕΛΟΣ 


