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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το γάλα από τους προϊστορικούς χρόνους είχε
χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους ως τροφή.
Γνώριζαν την ικανότητά του γάλακτος ότι μπορεί να
μετατραπεί σε άλλα προϊόντα όπως γιαούρτη και
τυρί. Υπάρχουν μαρτυρίες από τοιχογραφίες στη
Σαχάρα, ότι το γάλα και τα υπόλοιπα προϊόντα του
θεωρούνταν πολύ σημαντικά για τη διατροφή του
ανθρώπου από το 4000 π.Χ. Όπως είναι προφανές το
γάλα ήταν πάντα βιολογικό. Όμως από τον μεσαίωνα
επήλθαν πολλές αλλαγές στον χειρισμό του γάλακτος
και στην παραγωγή των προϊόντων. Ιδιαίτερα η
έναρξη χρήσης στις καλλιέργειες από τον 20ό αιώνα
αλλά και η αύξηση της χρήσης αντιβιοτικων και άλλων
φαρμάκων οδήγησε στην μόλυνση του γάλατος από
διάφορες χημικές ουσίες.



ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ

Το γάλα το πίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι γιατί
είναι θρεπτικό και κάνει καλό στην υγεια μας. Οι
κτηνοτρόφοι όταν χορηγούν χημικές ουσίες και
φυτοφάρμακα στα ζώα αυτά πάνε στο γάλα με
αποτέλεσμα το γάλα να γίνεται μη βιολογικό ενώ
όταν τρέφουμε το ζώο με γρασίδι τότε το γάλα είναι
θρεπτικό, υγιεινό και χωρις χημικές ουσίες. Με λίγα
λογία είναι βιολογικό.

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΑΛΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 65kcal ΕΝΕΡΓΕΙΑ 63kcal

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3,3g ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3,2g

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 4,6g ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 4,7g

ΛΥΠΑΡΑ 3,7g ΛΥΠΑΡΑ 3,5g



ΕΙΔΗ ΑΠΌ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΓΑΛΑΤΑ
Κάθε γάλα έχει διαφορετική γεύση και οσμή. Αυτό το 
οφείλετε στη σύνθεση. Η σύνθεση του γάλακτος 
διαφέρει από ζώο σε ζώο, όμως είναι δυνατό να 
διαφέρει και στο ίδιο το ζώο, ανάλογα με την τροφή 
που έχει φάει ή ακόμη και την ώρα που έγινε το 
άρμεγμα.

Υπάρχουν είδη ζωικού γάλακτος όπως είναι το:

• αγελαδινό γάλα, κατσικίσιο, πρόβειο, 
βουβαλίσιο, γαϊδάρου και αλόγου.

Αλλά υπάρχουν και είδη φυτικού γάλακτος όπως είναι 
το:

• γάλα καρύδας, αμυγδάλου, ρυζιού και σογιας.

• επίσης υπάρχει και το γάλα σε σκόνη.

Το κατσικίσιο γάλα υποστηρίζεται πως είναι το πιο 
υγιεινό, λόγω της λιγότερης λακτόζης και της καζεΐνης 
που περιέχει, συνδυάζοντας επίσης καλύτερης 
ποιότητας λιπαρά οξέα, τα οποία χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή ενέργειας.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

• Η ζήτηση για βιολογικό γάλα έχει αυξηθεί τα 
τελευταία 20 χρονιά.

• Τα γαλακτοκομικά προϊοντα αποτελούν το 
15% των πολησεων βιολογικών προϊόντων στις 
Η.Π.Α. και το 30% στην Ευρώπη.

Αυτό εξηγείται από την αντίληψη που υπαρχει 
στους καταναλωτές

• οτι το βιολογικό γάλα είναι πιο φυλικα προς 
το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την υγεία.

• περιέχουν περισσότερα θρεπτικά  
συστατικα, χωρίς προσθήκη αντιβιοτικών, 
ορμονών, σύνθετων χημικών και γενετικής 
τροποποίσης.



ΤΕΛΟΣ


