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καλή κατανόηση για την προ-
έλευση των βοτάνων & λαχα-
νικών, µε σχεδόν 7 στους 10 
γονείς να πιστεύουν ότι είναι 
εξίσου σηµαντική όπως η µά-
θηση Αγγλικών, Επιστηµών 
και Μαθηµατικών. 

  Τα πολλά οφέλη του να καλ-
λιεργείς τα δικά σου λαχανι-
κά: Οι Αυστραλοί αναφέρουν 
τις πιο υγιεινές διατροφικές 
συνήθειες (70%) και την εκ-
παίδευση των παιδιών για την 
προέλευση των φρέσκων τρο-
φίµων (66%) ως τα κυριότερα 
οφέλη της καλλιέργειας των 
δικών σου βοτάνων & λαχανι-
κών. 

  Προάγει επίσης τη θετική 
ψυχική υγεία: Το 84% των οι-
κογενειών πιστεύει ότι η καλλι-
έργεια των δικών σου βοτάνων 
& λαχανικών είναι ευεργετική 
ή καλή για την ψυχική υγεία.

Η ∆ιευθύντρια των Προγραµµά-
των Φρέσκα Τρόφιµα για Παιδιά 
της Woolworths, Sarah De La 
Mare ανέφερε: «Ως εταιρεία φρέ-
σκων τροφίµων, το Woolworths 
Discovery Garden είναι ένα φυ-
σιολογικό επόµενο βήµα για εµάς 
προκειµένου να ενθαρρύνουµε 
τις οικογένειες και να ενδυνα-
µώσουµε τους Αυστραλούς όλων 
των ηλικιών να κατανοήσουν πώς 
καλλιεργούνται τα τρόφιµά τους.

«Η µάθηση σχετικά µε τα φρέσκα 
τρόφιµα, από πού προέρχονται, 
πώς καλλιεργούνται, πόσος χρό-
νος χρειάζεται για να αναπτυ-
χθούν, αν είναι εύκολο ή δύσκολο 
είναι όλα ερωτήµατα που θα πα-
ροτρύνουν σηµαντικές συζητήσεις 
στο σπίτι, στο σχολείο, ακόµα και 
στη δουλειά.

«Μαζί µε όλα τα θετικά ψυχικά, 
σωµατικά και οικονοµικά οφέλη 
της κηπουρικής, θέλουµε επίσης 
να αποκαλύψουµε τις χαρές της 
καλλιέργειας των δικών σας βοτά-
νων, λαχανικών και λουλουδιών 
– από το φύτεµα του σπόρου, το 
γιορτασµό του πρώτου βλαστα-
ριού µέχρι τη συγκοµιδή και το 
φάγωµα αυτών που έχετε καλλιερ-
γήσει.

«Έχοντας σχεδιάσει αυτό το πρό-
γραµµα τον τελευταίο χρόνο, ανυ-
ποµονούµε να ευδοκιµήσουν οι 
κήποι των πελατών µας σε όλη 
την Αυστραλία».

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
Landcare, ∆ρ Shane Norrish πρό-
σθεσε: «Είναι σηµαντικό τα νεαρά 
άτοµα να είναι ενήµερα για το φυ-
σικό περιβάλλον και να κατανο-
ούν την προέλευση των τροφίµων 
τους.

«Ένα πρόγραµµα όπως το 
Woolworths Discovery Garden 
επιτρέπει στα παιδιά όλων των 
ηλικιών να µάθουν για την βι-
οποικιλότητα και για το πώς να 
καλλιεργούν τα δικά τους τρόφι-
µα.

«Καλλιεργώντας φρούτα, λαχα-
νικά και βότανα µε τα ίδια τους 
τα χέρια, η εταιρεία Woolworths 
ενδυναµώνει την επόµενη γενιά 
Αυστραλών να δηµιουργήσει τον 
δικό της ζωντανό κήπο στο σπίτι ή 
στο σχολείο. Το Landcare διαδρα-
µατίζει ενεργό ρόλο στο να βοηθά 
νεαρά άτοµα να έρθουν σε επαφή 
µε το τοπικό τους περιβάλλον, και 
αυτή η υπέροχη πρωτοβουλία του 
Woolworths θα βοηθήσει να δη-
µιουργήσει τους Φροντιστές της 
Γης του µέλλοντος».

Τα αυστραλιανά σχολεία σε όλη τη 
χώρα έριξαν µια πρώτη µατιά στα 
Σχολικά Πακέτα του Woolworths 
Discovery Garden την περασµένη 
εβδοµάδα, που συνοδεύτηκαν από 
λειτουργικό εκπαιδευτικό υλικό, 
συµπεριλαµβανοµένου υλικού δι-
δακτέας ύλης για εκπαιδευτικούς 
και ένα βιβλίο µάθησης για να δι-
ευκολύνει µαθητές και εκπαιδευτι-
κούς να λάβουν µέρος.

Αντανακλώντας το µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον στο σύγχρονο σπίτι, η 
εταιρεία Woolworths έχει επίσης 
ενσωµατώσει το Google Home 
στο πρόγραµµα για να παρέχει 
χρήσιµες συµβουλές και οδηγίες 
ώστε να διευκολύνει τους πελά-
τες να δώσουν ζωή στο δικό τους 
Woolworths Discovery Garden.  

Υπάρχει επίσης µια ειδική ιστοσε-
λίδα του Woolworths Discovery 
Garden για να βοηθήσει στην όλη 
διαδροµή, συµπεριλαµβανοµέ-
νων οδηγών καλλιέργειας σπό-
ρων, ιδέες συνταγών για να µετα-
µορφώσουν τη συγκοµιδή σας σε 
ένα νοστιµότατο φαγητό. Επισκε-
φθείτε το woolworths.com.au/
discoverygarden
Ο συλλεκτικός δίσκος* του 
Woolworths Discovery Garden δι-

ατίθεται για αγορά σε τιµή $4. 
Τι περιέχεται σε κάθε Πακέτο 
Σπόρων Woolworths Discovery 
Garden;

  Πατάκι Σπόρων – ένας µικρός 
αριθµός σπόρων του ίδιου τύ-
που φυτού, π.χ. βοτάνου ή λα-
χανικού ενσωµατωµένος σε 
χαρτί 

  Σβόλος από χώµα – ένα κα-
φετί αφυδατωµένο µέσο καλ-
λιέργειας πατηµένο σε ένα συ-
µπιεσµένο στρογγυλό σχήµα 

  Γλάστρα – ένα µικρό γλαστρά-
κι για φιντάνια για την τοποθέ-
τηση του χώµατος και των σπό-
ρων 

  Ετικέτα σπόρων – µια χρω-
µατιστή χαρτονένια ετικέτα που 
θα προσδιορίζει ό,τι καλλιερ-
γείται σε κάθε γλαστράκι 

Από τι είναι φτιαγµένα τα πα-
κέτα σπόρων του Woolworths 
Discovery Garden;
  Κάθε πακέτο σπόρων περικλεί-

εται σε ένα χαρτονένιο περιτύ-
λιγµα µε χρήσιµες πληροφορί-
ες και οδηγίες. 

  Η ετικέτα που προσδιορίζει 
τους σπόρους είναι φτιαγµένη 
από χαρτόνι

  Το γλαστράκι είναι φτιαγµένο 
από φυτικές ίνες

  Ο συµπιεσµένος σβόλος από 
χώµα είναι φτιαγµένος από 
φλοιό καρύδας.

Τι µπορείτε να συλλέξετε; 
 
 Υπάρχουν 24 διαφορετικοί σπό-
ροι λαχανικών, βοτάνων και λου-
λουδιών που µπορείτε να συλ-
λέξετε και να καλλιεργήσετε στο 
δικό σας Woolworths Discovery 
Garden. Αυτοί συµπεριλαµβά-
νουν: 
  Λαχανικά: παντζάρια, µποκ 

τσόι, λάχανο, καρότα, κέιλ, µα-
ρούλι, κρεµµύδι, ραπανάκια, 
τοµάτες, σπανάκι 

  Βότανα: βασιλικό, χαµοµήλι, 
σχοινόπρασο, κόλιανδρο, κάρ-

δαµο (cress), άνηθο, ρίγανη, 
µαϊντανό, ρόκα, θυµάρι 

  Λουλούδια: γαρίφαλα, πανσέ-
δες, σκυλάκια, αγριοπανσέδες 
(βιόλες)

Συµµετέχουν και άλλα εµπορικά 
σήµατα στο πρόγραµµα;

Γι’ αυτό το πρόγραµµα, οι πελάτες 
έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 
ένα αυστραλιανό ταξίδι διακοπών 
για 4 άτοµα για να ανακαλύψουν 
την ύπαιθρο όταν αγοράσουν 
οποιαδήποτε 3 προϊόντα από 
συµµετέχοντα εµπορικά σήµατα. 
Υπάρχουν 42 δώρα που µπορεί-
τε να κερδίσετε, µε έναν νέο νι-
κητή καθηµερινά. Για πλήρεις 
λεπτοµέρειες του διαγωνισµού 
και τους αριθµούς άδειας, επισκε-
φθείτε το  woolworths.com.au/
discoverygardenwin     (Σηµείωση: 
∆εν προσφέρεται δωρεάν πακέτο 
σπόρων για την αγορά προϊόντων 
άλλων εµπορικών σηµάτων που 
συµµετέχουν. Τα δωρεάν πακέτα 
σπόρων παρέχονται µε την αγορά 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
αξίας $15 µε ψώνια αξίας $30 στα 
καταστήµατα.) 

*  Αποποίηση Ευθυνών:  Για τους 
πλήρεις Όρους και Προϋποθέ-
σεις επισκεφθείτε το woolworths.
com.au/discoverygarden

 *  Πακέτα Σπόρων Woolworths 
Discovery Garden – Για κάθε 
αγορά αξίας $30 που ξο-
δεύετε στα σουπερµάρκετ 
Woolworths, Woolworths 
Metro και Woolworths 
Online εξαιρουµένων των 
χρηµάτων που ξοδεύετε για 
Εξαιρούµενες Αγορές (όπως 
είναι ο καπνός τσιγάρου και 
οι δωροκάρτες). 

 *  ∆ωρεάν Πακέτα Σπόρων 
Woolworths Discovery 
Garden – Για κάθε $15 που 
ξοδεύετε σε επιλέξιµα προϊό-
ντα φρέσκων Φρούτων & Λα-
χανικών από το τµήµα Φρού-
των & Λαχανικών σε αγορά 
$30 που πληροί τις προϋ-
ποθέσεις εντός του καταστή-
µατος, οι πελάτες θα λάβουν 
δωρεάν ένα πακέτο σπόρων, 
όσο υπάρχει απόθεµα. Ισχύει 
όριο 5 ∆ωρεάν Πακέτων Σπό-
ρων για κάθε συναλλαγή που 
πληροί τις προϋποθέσεις.  

 *  Συλλεκτικός ∆ίσκος Woolworths 
Discovery Garden – Όριο 3 δίσκων 
ανά άτοµο ανά συναλλαγή. 




