
ENOTHTA  «Σι είναι ηοπικό προϊόν;»  
 

Παπαϊωάννοσ Ιωάννα & ακοβέλη Πηνελόπη 
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Σοπικό είλαη έλα προϊόν όηαλ παξάγεηαη ζε έλα ηόπν παξαδνζηαθά & έρεη 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο (απζεληηθόηεηα) πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ 

πξνζηηζέκελε αμία 

Τν Σοπικό προϊόν παξάγεηαη θαη θαηαλαιώλεηαη ζε ηνπηθό επίπεδν 

εληζρύνληαο έηζη ην πεξηβαιινληηθό ηνπ πξνθίι. 
Μαλιζζιόβα Ελένη 

Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ  

Τκήκα Τερλνινγίαο ηξνθίκσλ 
ΤΔΙ ΘΔΣΣΑΛΙΑΣ 

«Ωο ηοπικά προϊόνηα νξίδνληαη ηα πξντόληα πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ταρακηηριζηικά, ηα νπνία ηα δηαθξίλνπλ ζαθώο από άιια παξόκνηα πξντόληα 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε «παραδοζιακών ζσζηαηικών» 

(πξώηεο ύιεο ή πξσηνγελή πξντόληα), ή ζηε «παραδοζιακή ζύζηαζη», ή ζηε 

κέζνδν παξαγσγήο ή επεμεξγαζίαο ηνπο. 

Ο ραξαθηήξαο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ έγθεηηαη ζηελ ιδιαιηερόηηηα ηων σλικών 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή ζην ηρόπο παραζκεσής ηνπο.» 
Βαζηινπνύινπ & Τξηρνπνύινπ (2009) 

 

Υώρος : Σρνιείν 

Τλικά & Μέζα : Φύιιν εξγαζίαο /δηαδίθηπν 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 : Ανακαλύπηω και πεπιγπάθω έννοιερ 

 

1.1 Καηαηγηζκόο ηδεώλ γηα λα θαηαγξάςνπκε ηη ζεκαίλεη γηα καο «ηοπικό προϊόν» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Γηαβάδνπκε……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θαη γξάθνπκε ην δηθό καο νξηζκό γηα ηα ηνπηθά πξντόληα 
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1.3 «Ένα τοπικό προϊόν είναι ... ένα προϊόν που καταναλώνεται συχνά ή 

συνδέεται με συγκεκριμένες γιορτές ή / και εποχές, που μεταφέρεται από 

γενιά σε γενιά, φτιαγμένο με μεράκι με συγκεκριμένο τρόπο, σύμφωνα με την 

τοπική κληρονομιά, με ελάχιστη ή καμία επεξεργασία, το οποίο διακρίνεται 

και είναι γνωστό λόγω των χαρακτηριστικών του και συνδέεται με μια 

συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.» 

 

Τη θαηλνύξγην αλαγλσξίδεηε ζηνλ παξαπάλσ νξηζκό ηεο Δ.Δ. γηα ηα ηνπηθά πξντόληα; 
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1.4 «Τα τοπικά προϊόντα συνδέονται με τον τόπο παραγωγής και επιπλέον με τα 

στοιχεία περιβάλλοντος, όπως το μικροκλίμα, και με άυλα στοιχεία όπως η 
ιστορία των προϊόντων και οι καταναλωτικές συνήθειες». 

 

Τη θαηλνύξγηεο έλλνηεο πξνζηίζεληαη ζηνλ νξηζκό γηα ηα ηνπηθά πξντόληα; 
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1.5 Σπκπιεξώλνπκε ή ηξνπνπνηνύκε  ην δηθό καο νξηζκό γηα ηα ηνπηθά πξντόληα 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 : Είδη ηοπικών πποϊόνηων 

 

Δθηόο από ηα αγξνηηθά δηαηξνθηθά πξντόληα ππάξρνπλ άιια είδε πξντόλησλ ζηελ πεξηνρή ζαο 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζζνύλ ηνπηθά πξντόληα; Σπκπιεξώζηε ην πίλαθα: 

 

α/α Σοπικά προϊόνηα Είδος 

1. Λάδη, ηπξηά, …. Γηαηξνθηθό πξντόλ 

2. ………..  

3.  Πνιηηηζηηθό πξντόλ 

4.   

5.  Τνπξηζηηθό πξντόλ 

6.   

7.  ……… 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3 : Καηαναλωηικέρ ζςνήθειερ και ζηάζειρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Φξεζηκνπνηήζηε πιεξνθνξίεο από ηνλ παξαπάλσ ζύλδεζκν γηα λα ζπδεηήζεηε ζηελ νκάδα 

ζαο ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα θαη ηηο  ζπλήζεηεο άιισλ ιαώλ 

 

3.2 Οξγαλώζηε θαη πινπνηείζηε κηα έρεσνα κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ 

ζαο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο αλαδεηώληαο ην αληίζηνηρν 

πνζνζηό γηα ηελ πεξηνρή ζαο. Παξνπζηάζηε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο ζαο.  

 

 

3.3. Καηαγξάςηε ηξόπνπο πξνώζεζεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απμήζνπλ ην 

πνζνζηό πνπ αλαθαιύςαηε κε ηελ έξεπλα ζαο 
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3.4 Σπγθξίλεηε ηα επξήκαηά ζαο ζπδεηείζηε γηα ηνλ αλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ θαηάιιειε 

ελεκέξσζε γηα λα πξνηηκνύλ ηα ηνπηθά πξντόληα  
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«Σε παγκόζμιο επίπεδο «μόνο» 6 ζηοςρ 10 καηαναλωηέρ 

δηλώνοςν πωρ αγοπάζοςν ηοπικά πποϊόνηα για να ζηηπίξοςν 

ηοπικέρ επισειπήζειρ.» 

 
ΠΗΓΗ: http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2016/05/blog-post_461.html  
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