
Cantina  

Sifnos 
Est. 2020 

Zero-waste 

Sustainable 

Local  

Seasonal 

 



Εμείς προσπαθούμε : 
 

 - Για εμάς τους ίδιους, δηλαδή για να 
μας αναγκάσουμε να το εφαρμόζουμε 
περισσότερο στην καθημερινότητα μας. 
 

- Για να ενημερωθεί ο κόσμος και να 
ευαισθητοποιηθεί. 
 

- Δεν το κάνουμε από μόδα, αλλά άμα 
γίνει μόδα καλώς να γίνει! 
 

Zero-waste και sustainability ως προσωπική ανάγκη 
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Λιγότερα απορρίμματα στην “σάλα” 

• Κατάργηση της χρήσης πλαστικών φιαλών νερού. 
 

Λύση: αντίστροφη ώσμωση. 

 

• Ανακύκλωση γυάλινων φιαλών (κρασί, αλκοόλ κλπ.). 
 

• Κατάργηση της χρήσης χαρτοπετσέτας στο τραπέζι και 
χειροπετσέτας στο WC.  

 

Λύση: χρήση πετσετών από υλικά (π.χ. βαμβακερές, λινές) 
που πλένονται. Bonus η αναβάθμιση της υπηρεσίας.  
 

• Προφανώς χρήση bio-compostable αναλωσίμων 
(καλαμάκια, χαρτί κλπ.). 



Λιγότερα απορρίμματα στην κουζίνα 

• Η καλύτερη προσέγγιση είναι η μη δημιουργία 
απορριμμάτων εξ αρχής. Πως; 

• Αγορά προϊόντων απευθείας από τον παραγωγό, 
κτηνοτρόφο, ψαρά = λιγότερη συσκευασία. 

• Χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων για 
μεταφορά ή/και αποθήκευση προϊόντων. 

• Εφαρμογή δημιουργικότητας πάνω σε υποπροϊόντα 
που κανονικά θα πετάγαμε. 

• Κατάργηση των wetex. Λύση: χρήση πετσετών 
(βαμβακερές, microfiber) οι οποίες πλένονται και 
επανχρησιμοποιούνται. 

• Χρήση ρολού χαρτιού κουζίνας μόνο σε περιπτώσεις 
λαδιού (π.χ. oil spileage και χρήση ως προσάναμα). 

• Χρήση λούφας αντί πλαστικού σφουγγαριού. 

• Μειωμένη χρήση γαντιών. Λύση: πιο συχνό πλύσιμο των 
χεριών και χρήση αντισηπτικού. 

• Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαίων.  
• Διαχωρισμός απορριμμάτων σε π.χ. οργανικά και 

ανακυκλώσιμα. 
 



Διαχείριση οργανικών αποβλήτων 

• Κομποστοποίηση από το ίδιο το εστιατόριο 
και χρήση του παραγόμενου λιπάσματος 
είτε σε ιδιόκτητη φάρμα είτε σε 
συνεργαζόμενες. 

 

• Κομποστοποίηση σε μονάδες δημοτικής ή 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  

 

• Επιστροφή στον παραγωγό ως τροφή για 
τα ζώα (κότες, γουρούνια), τα οποία 
ουσιαστικά εκτρέφονται για το εστιατόριο. 
 



Λαχανικά και φρούτα: 
• Βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας. 
• Ντόπιοι σπόροι προσαρμοσμένοι στον τόπο με τις 

ιδιαιτερότητες του (π.χ. άνυδρες καλλιέργειες στα νησιά). 
• Εποχικά με συμμετοχή στην κυκλική γεωργία και την 

αναγέννηση των εδαφών. 
 

Κρεας: 
• Συνθήκες εκτροφής (π.χ. συνθήκες σταβλισμού, φυσικές 

ή/και βιολογικές τροφές). 
• Ελεύθερη βοσκή. 

• Ολοκληρωμένος κύκλος ζωής (π.χ. πρώην 
γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες). 

• Επίσημα οργανωμένα σφαγεία. 
• Nose-to-tail προσέγγιση. 

 

Ψάρι & θαλασσινά: 

• Είδη (π.χ. απαγορευμένα ή υπό απειλή). 
• Μεγέθη, ηλικία, περίοδος αναπαραγωγής, τρόπος 

ψαρέματος, όσο το δυνατόν ανώδυνος θάνατος. 
• Ανάδειξη λιγότερο δημοφιλών ειδών. 

• και του αχινού το λέπι!  
 

Βιωσιμότητα και ηθική 
των υλικών  



Το zero-waste ως μοχλός δημιουργικότητας:  

Ψάρια & θαλασσινά 

λέπια 

εντόσθια 
δέρμα με λέπια 

γάρο από ψάρια, καλαμάρια 

πάστωμα 

κάπνισμα 



Το zero-waste ως μοχλός δημιουργικότητας:  
Κρέας  αρνίσια 

μπόλια 

λίπος 
προβατίνας 

καυτερό 
λαρδί 
χοίρου 

καρδιά 

γλώσσα 

τραγανό δέρμα 

dry ageing 
(Mr. Quentin Tarantino ) 



Το zero-waste ως μοχλός δημιουργικότητας:  
Λαχανικά & Φρούτα 

αποξήρανση 

αφυδάτωση 

πάστωμα 

πικλοποίηση 

παραγωγή ξυδιού 

ζύμωση 



Το zero-waste ως μοχλός δημιουργικότητας 

Συμπυκνωμένος ζωμός 
από scraps λαχανικών 

Τραγανό χοιρινό δέρμα 

Στάχτη από 
καμένα φύλλα 







Το εστιατόριο ως μοχλός ανάπτυξης - Κυκλική οικονομία 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ νέο χρήμα 

Ντόπιος ψαράς 

Ντόπιος κτηνοτρόφος 

Ντόπιος παραγωγός 

Ντόπιος τεχνικός 

Ντόπιος εργαζόμενος 

Ενίσχυση: 
συμμετοχικότητας, 

κοινωνικής συνοχής, 
παραγωγής και 
ευημερίας.  

Βελτιωμένο προϊόν 
και υπηρεσία 



Βιωσιμότητα 
στις συνθήκες 

εργασίας  

• Συνθήκες διαμονής 

• Ωράρια 

• Αμοιβή συνδεδεμένη με στόχους 

• Συμμετοχικότητα 

• Προσωπική & επαγγελματική εξέλιξη μέσα από την ομάδα 

 


