
Agriculture
... Go !

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη



Ποιο περίφημο γλύκισμα πήρε την 
ονομασία του από έναν 16χρονο 
μαθητευόμενο αρχιμάγειρο; 

Ποιό ζώο εκτρέφεται περισσότερο στο 
Βέλγιο; 

Ποιο είναι το παραδοσιακό  
τυρί της Κύπρου;  

Τα «Knedlíky” είναι πολύ χαρακτηριστι-
κό τσέχικο φαγητό. Παρασκευάζεται  
από ζύμη  σιτάλευρου ή πατατάλευρου 
που βράζει σε ρολό. Τι ακριβώς είναι 
αυτό το φαγητό; 

Ερώτηση



τα πουλερικά 

Sachertorte
Επειδή ο αρχιμάγειρος δεν ήταν  
παρών όταν ο Πρίγκηπας Metternich 
παρήγγειλε να φάει κάτι εκλεκτό,  
ο μαθητευόμενος αρχιμάγειρος Franz 
Sacher επινόησε την εξαιρετική αυτή 
συνταγή. Ο γιος του άνοιξε το περίφημο 
Ξενοδοχείο Sacher στη Βιέννη  

Βραστοί κεφτέδες  
από ζυμάρι 

το χαλούμι

Απάντηση



Τι ποσοστό των 42.000 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων της Δανίας χρησιμοποιείται 
για τη γεωργία και την κτηνοτροφία 
(καλλιεργήσιμη γη και βοσκότοποι); 

Ποιο τρόφιμο αφήνουν οι Εσθονοί  
να ωριμάσει στη σάουνα;  

Όταν παραγγείλετε “Kalakukko”  
σε φινλανδικό εστιατόριο, τι θα  
σας φέρουν; 

Ποια είναι η πιο προσοδοφόρος 
γεωργική γη της Γαλλίας; 

Ερώτηση



λίγο περισσότερο  
από το 60% 

ένα είδος ζαμπόν 

ψάρι σε κρούστα  
από σίκαλη 

οι αμπελώνες ΕΟΠ 
(ΕΟΠ=ελεγχόμενη 

ονομασία προέλευσης)  

Απάντηση



Το 1703, ο Λουδοβίκος 14ος της Γαλλίας , 
ο βασιλιάς Ήλιος,  δοκιμάζοντας ένα  
ουγγρικό κρασί, αναφώνησε στα λατινι-
κά: «Vinum Regum - Rex vinorum”  
(κρασί των βασιλέων, βασιλιάς των κρα-
σιών). Ποιο κρασί  δοκίμασε; 

Το ουγγρικό σαλάμι επικαλύπτεται  
από μια ωραία άσπρη πέτσα. Από  
τι σχηματίζεται η πέτσα αυτή; 

Ποιο είναι το κύριο δημητριακό  
στη μπύρα Guinness? 

Πότε άνοιξε η πρώτη пιτσαρία; 

Ερώτηση



το Aszú  
από το Τokaj

Το Tokaj Aszú είναι ένα εξαιρετικό  
λευκό κρασί που παρασκευάζεται με 
τη βοήθεια ενός μύκητα, του Botrytis 
cinerea, ο οποίος θεωρείται επικίνδυνος 
εχθρός για τα περισσότερα κρασιά,  
αλλά όχι για το Tokaj 

από μούχλα
Το ψιλοκομμένο και καπνισμένο  
κρέας κρεμιέται 100 ημέρες για να 
ωριμάσει σε ειδικούς πύργους όπου 
επικαλύπτεται προοδευτικά από παχύ 
στρώμα μούχλας που του προσδίδει  
το μοναδικό άρωμά του

το κριθάρι 

το 1830
στη Νάπολη 

Απάντηση



Ερώτηση

Τι ποσοστό της Λεττονίας  
καλύπτεται από δάση;  

Που βρίσκεται το γηραιότερο  
δέντρο της Ευρώπης; 

Ποια είναι η λουξεμβουργιανή  
ονομασία των λουξεμβουργιανών 
Αρδενών, που καλύπτουν περίπου  
το ένα τρίτο του εδάφους της χώρας;  

Tο όνομα του τρίτου νησιού της  
Μάλτας, Κομίνο, προέρχεται από το  
κύμινο που κάποτε καλλιεργείτο εκεί. 
Ποια είναι η έκταση του νησιού αυτού; 



Απάντηση
το 44%

Περίπου τα μισά δάση της Λεττονίας 
φυτρώνουν σε ανόργανο έδαφος. 
Το ένα τέταρτο αυτών είναι ομβρόφιλα 
δάση, που δεν υπάρχουν πλέον σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες  

στη Λιθουανία
Έχει διάμετρο 3,15 μέτρα και η ηλικία 
του ξεπερνά τα 1.500 έτη 

3,5 χλμ² 

Eislek
Οι Αρδένες είναι περιοχή με εκτεταμένες 
δασικές και λοφώδεις εκτάσεις, που 
εκτείνεται από τη Γαλλία το Βέλγιο και  
το Λουξεμβούργο μέχρι τη Γερμανία 



Περίπου πόσες γεωργικές  
εκμεταλλεύσεις υπάρχουν  
στην Πολωνία; 

Ποιο από τα ακόλουθα προϊόντα  
καταναλώνει η Πορτογαλία περισσότερο 
από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ; το ρύζι,   
τις ελιές, τις ντομάτες 

Ποια ήταν η πρώτη σαφώς οροθετημένη 
περιφέρεια οινοπαραγωγής που  
αναγνωρίστηκε παγκοσμίως; 

Η μελισσουργία αποτελεί παράδοση  
στη Σλοβενία για περισσότερα από  
600 έτη. Πώς λέγεται η παραδοσιακή 
φυλή μελισσών της Σλοβενίας; 

Ερώτηση



2.000.000 

το ρύζι
Η Πορτογαλία έχει τη μεγαλύτερη  
κατά κεφαλήν κατανάλωση ρυζιού,  
υπερδιπλάσια της ποσότητας της  
δεύτερης και τρίτης κατά σειρά  
χώρας της ΕΕ που καταναλώνει ρύζι 
(Ελλάδα και Ισπανία αντίστοιχα) 

μέλισσες της  
Καρνιόλιας  

το Ντούρο
Η περιφέρεια Douro, που παράγει  
το πόρτο, ήταν η πρώτη σαφώς  
οροθετηθείσα περιφέρεια που  
καθιερώθηκε παγκοσμίως το 1756 

Απάντηση



Ποιο είναι το κύριο τρόφιμο  
που εξάγει η Σλοβακία; 

Τι σημαίνει η ισπανική ονομασία  
«Pata Negra»; 

Τι ποσοστό του συνολικού εδάφους 
της Σουηδίας χρησιμοποιείται για  
τη γεωργία; 

Ποια υλικά χρησιμοποιούνται  
στη συνταγή της πουτίγκας  
του Yorkshire; 

Ερώτηση



H σοκολάτα
Το 2004, η σοκολάτα αντιπροσώπευε  
το 7,9% των συνολικών γεωργικών 
εξαγωγών της Σλοβακίας, και  
ακολουθούσαν η βύνη και το τυρί 

μια ράτσα χοίρων
“Pata negra” είναι μια ράτσα χοίρων 
που εκτρέφονται με εντατικές μεθόδους 
για την παραγωγή ισπανικού ζαμπόν 
υψηλής ποιότητας 

αλεύρι, γάλα και αυγά  

λιγότερο από  7% 

Απάντηση



Ποια χώρα της ΕΕ έχει την μεγαλύτερη 
παραγωγή κρασιού; 

Πόσα είδη κρασιού και οινοπνευμα-
τωδών ποτών υπάρχουν στην ΕΕ; 

Ποιος είναι ο σκοπός της πολιτικής για 
την ασφάλεια των τροφίμων της ΕΕ; 

Ποιες από τις ακόλουθες πηγές  
ενέργειας προέρχονται από προϊόντα  
γεωργικών εκμεταλλεύσεων;  
Το βιοντίζελ, η υδροηλεκτρική  
ενέργεια, η αιολική ενέργεια. 

Ερώτηση



η Γαλλία
Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία  
κατέχουν την πρώτη, δεύτερη  
και τρίτη θέση αντίστοιχα στην  
οινοπαραγωγή (σε αξία και  
σε όγκο) 

Περίπου 4.000 

το ντίζελ βιολογικής 
προέλευσης

Στην ΕΕ το ντίζελ βιολογικής προέλευ-
σης προέρχεται από το κραμβέλαιο  

η θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας, 
έτσι ώστε τα τρόφιμα να παράγονται,  
να συσκευάζονται και να πωλούνται  
με ασφάλεια 

Απάντηση



Τι σημαίνουν τα αρχικά ΚΓΠ; 

Ποια συνθήκη της ΕΕ έθεσε  
τις βάσεις της ΚΓΠ; 

Πόσο κοστίζει, κατά προσέγγιση και 
κατά μέσον όρο, η ΚΓΠ στον πολίτη  
της ΕΕ σε εβδομαδιαία βάση;  

Ποιος αποφασίζει για τις σημαντικές 
αλλαγές της ΚΓΠ; 

Ερώτηση



Κοινή Γεωργική  
Πολιτική  

της Ρώμης
Η Συνθήκη της Ρώμης υπεγράφη  
το Μάρτιο του 1957 

περίπου 2 ευρώ
Τόσο κοστίζει περίπου ένα κιλό μήλα  
ή μία έως δύο φρατζόλες ψωμί 

το Συμβούλιο  
Υπουργών της ΕΕ

Το Συμβούλιο – που απαρτίζεται  
από εθνικούς υπουργούς (συνήθως  
γεωργίας) - λαμβάνει όλες τις  
σημαντικές αποφάσεις 

Απάντηση



Ποιος εισάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες 
γεωργικών προϊόντων από την Αφρική; 

Ποια είναι η έκταση των αγροτικών 
περιοχών της ΕΕ; 

Πόσοι απασχολούνται στον γεωργικό 
τομέα στην ΕΕ; 

Ερώτηση



η ΕΕ
Το 85% των συνολικών εξαγωγών  
της Αφρικής (και το  45% της Λατινικής 
Αμερικής) έχουν προορισμό την ΕΕ,  
η οποία συνεπώς εισάγει περισσότερα 
γεωργικά προϊόντα από τις αναπτυσσό-
μενες χώρες από όλες τις άλλες σημαντι-
κότερες ανεπτυγμένες χώρες μαζί 

Οι αγροτικές περιοχές (γεωργική γη 
και δασικές εκτάσεις) καλύπτουν πάνω 
από το 90% του εδάφους της  ΕΕ και 
φιλοξενούν περισσότερο από το 60% του 
πληθυσμού (γεωργικός και λοιπός πληθυ-
σμός που κατοικεί  σε αυτές τις περιοχές). 
[Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία για 
την κατάσταση μετά τη διεύρυνση της ΕΕ 
σε 27  κράτη μέλη τον Ιανουάριο 2007] 

Με τη διεύρυνση της ΕΕ σε 27 κράτη μέλη  
τον Ιανουάριο του 2007, ο συνολικός αριθμός 
των απασχολούμενων  στη γεωργία έφθασε 
τα 13 εκατομμύρια, δεδομένου ότι προστέ-
θηκαν 3,5 εκατομμύρια αγρότες από τα νέα 
κράτη  μέλη (Ρουμανία και Βουλγαρία) στα 
9,5 εκατομμύρια που απασχολούνταν ήδη 
στο γεωργικό τομέα στην Ευρώπη των 25 

Απάντηση



Ποιος διαχειρίζεται την πολιτική  
αγροτικής ανάπτυξης; 

Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές  
πληροφόρησης της ΕΕ για την ΚΓΠ; 

Τι σημαίνει αγροτική ανάπτυξη  
και σε τι αποσκοπεί; 

Ερώτηση



Πρόκειται για μια πολιτική που  
αποσκοπεί να διατηρήσει ζωντανή  
την ύπαιθρο με την ισόρροπη ανάπτυξη  
των αγροτικών περιοχών. Οι αγροτικές 
περιοχές καλύπτουν το 90% του  
εδάφους της Ένωσης, όπου κατοικεί  
περίπου το ήμισυ του πληθυσμού 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 
εφαρμόζεται μέσω των προγραμμάτων 
που σχεδιάζονται για τον σκοπό αυτό 
σε  εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη ή οι περιφέρειες μπορούν να 
επιλέξουν τα μέτρα που ανταποκρίνο-
νται  στις ειδικές τους ανάγκες.  
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη μοιράζονται το 
κόστος των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης (δηλαδή τα συγχρηματοδο-
τούν),  αλλά τα κράτη μέλη αναλαμβά-
νουν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση των 
προγραμμάτων αυτών 

Η πληρέστερη πηγή είναι ο δικτυακός 
τόπος της Επιτροπής «Γεωργία και αγρο-
τική ανάπτυξη», ο οποίος παρέχει συνδέ-
σμους  με πολλούς άλλους δικτυακούς 
τόπους της ΕΕ, καθώς και με εθνικούς 
και διεθνείς δικτυακούς τόπους 

http://ec.europa.eu/agriculture/ 
index_el.htm

Απάντηση



Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Το κείμενο της παρούσας δημοσίευσης  
έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα  
και δεν συνεπάγεται νομική δέσμευση.

Για περισσότερες πληροφορίες
200 Rue de la Loi, B-1049 Βρυξέλλες 
Βέλγιο

Tηλέφωνο
Απ έυθείας (+32) 2 295 32 40
Τηλεφωνικό Κέντρο (+32) 2 299 11 11

Φαξ  (+32) 2 299 17 61

Δικτυακός τόπος 
http://ec.europa.eu/agriculture/ 
index_el.htm
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