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Αγγειόσπερμο, ποώδες, δικότυλο φυτό 
το λινάρι ανήκει στην τάξη Λινώδη και 

στην οικογένεια Λινίδες με 230 περίπου 
είδη των εύκρατων περιοχών και των 

περιοχών της Μεσογείου.



  

• Η καταγωγή του είναι από την 
Ασία και είναι ένα από τα 
αρχαιότερα κλωστικά φυτά. 
Δείγματα λινών υφασμάτων 
βρέθηκαν σε ανασκαφές σε 
άριστη κατάσταση και 
χρονολογούνται από τη 
νεολιθική εποχή. Στην Αίγυπτο 
το 3400 π.Χ. κατασκεύαζαν 
υφάσματα και ρούχα από 
λινάρι. Στις πυραμίδες μερικές 
από τις μούμιες ήταν τυλιγμένες 
με λεπτές λωρίδες από λινό 
ύφασμα. Από την Αίγυπτο το 
λινάρι διαδόθηκε στις άλλες 
χώρες της Μεσογείου και στη 
συνέχεια στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7


  

• Το λινάρι είναι ετήσιο φυτό 
και οι κυριότερες ποικιλίες του 
είναι δύο. Αυτές που 
καλλιεργούνται για τις ίνες τους 
και λέγονται κλωστικές Το 
ύψος του φυτού στις κλωστικές 
ποικιλίες φτάνει το 1,5 μέτρο 
και αυτές που καλλιεργούνται 
για τα σπόρια τους από τα 
οποία βγαίνει ένα είδος λαδιού 
το λινέλαιο. Οι τελευταίες 
λέγονται ελαιοδοτικές 
ποικιλίες.Το ύψος του φυτού 
στις ελαιοδοτικές φτάνει το ένα 
μέτρο. Τα άνθη του έχουν 5 
πέταλα και είναι χρώματος 
γαλάζιου ή μπλε, σπανιότερα 
λευκού ή απαλού ροζ. Τα 
φύλλα του είναι χωρίς μίσχο, 
λογχοειδή και πέφτουν όταν το 
φυτό ωριμάζει. Ο καρπός είναι 
κάψα και περιέχει 10 περίπου 
γυαλιστερά, ωοειδή σπόρια.



  

• Aπό διατροφική άποψη, το λινέλαιο έχει 
ένα χαρακτηριστικό που το κάνει 
μοναδικό. Mε εξαίρεση το ελαιόλαδο 
(που περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά), τα 
περισσότερα έλαια είναι πλούσια σε ω-6 
και κάποια από αυτά (έλαιο 
ελαιοκράμβης, κανναβέλαιο, έλαια 
ξηρών καρπών) περιέχουν και  κάποια 
ω-3. Aντίθετα, το λινέλαιο, που 
αποτελείται κατά 55% από α-
λινολενικό οξύ, ένα πολυακόρεστο 
λιπαρό οξύ που ανήκει στην ομάδα των 
ω-3 λιπαρών οξέων, και ο 
λιναρόσπορος αποτελούν την πιο 
πλούσια φυσική πηγή των δυσεύρετων 
στη φύση ω-3, ενώ παράλληλα 
διαθέτουν μόνο ίχνη από ω-6. 

• Eπιπλέον, οι σπόροι του λιναριού και το 
λάδι τους είναι πλούσιες φυσικές πηγές 
των αντιοξειδωτικών ουσιών λίγκνανς, οι 
οποίες απαντώνται στο λινάρι σε 
συγκέντρωση 80 φορές μεγαλύτερη από 
ό,τι στα παχιά ψάρια (σολομό, 
πέστροφα, ρέγκα, τόνο, σαρδέλες, 
σκουμπρί), στο σπανάκι και στην 
αντράκλα. 



  

Λιναρόσπορος
•  O λιναρόσπορος, που θεωρείται πιο θρεπτικός από το 

λινέλαιο, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά σε τρεις 
τύπους: 

• σκούρος, που δεν έχει υποστεί καμιά επεξεργασία και 
είναι θρεπτικότερος

•  αποφλοιωμένος, που έχει ανοιχτό ξανθό χρώμα
• γενετικά τροποποιημένος, που είναι πορτοκαλοκόκκινος. 

    Στα μεγάλα σουπερμάρκετ και στα καταστήματα υγιεινής 
και βιολογικής διατροφής, υπάρχει ακόμα έτοιμο αλεύρι 
από λιναρόσπορο. Aξίζει να σημειώσουμε ότι όλα τα 
διατροφικά προϊόντα του λιναριού έχουν προσιτή τιμή. 



  

Λινέλαιο 
     Για την κουζίνα υπάρχει αποκλειστικά το λινέλαιο ψυχρής 

έκθλιψης. Είναι ένα λάδι που οξειδώνεται πολύ εύκολα στις 
υψηλές θερμοκρασίες, γι’ αυτό δεν χρησιμοποιείται για το 
μαγείρεμα, παρά μόνο ωμό. Έχει ημερομηνία λήξης, πρέπει να 
φυλάσσεται σε χαμηλή θερμοκρασία και να διατίθεται σε 
σκουρόχρωμα αδιαφανή μπουκάλια, ώστε να μην οξειδώνεται από 
το ηλιακό φως. Eίναι ένα ελαφρύ έλαιο με απαλή και ευχάριστη 
γεύση, που θυμίζει τη γεύση των ξηρών καρπών. Για να έχουμε όλα 
τα οφέλη αυτού του ιδιαίτερου ελαίου, μπορούμε να 
αντικαταστήσουμε ένα μέρος του ελαιόλαδου που βάζουμε στις 
σαλάτες μας με λινέλαιο ή να το προσθέτουμε στα σάντουιτς.

•  Το λινέλαιο θερμής έκθλιψης -που είναι ένα από τα αρχαιότερα 
έλαια- χρησιμοποιείται μόνο ως διαλύτης και σταθεροποιητής 
βαφών στη ζωγραφική και στην επιπλοποιία. 



  

Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο λιναρόσπορο και το λινέλαιο          
προστατεύουν την καρδιά, μετριάζουν τα συμπτώματα φλεγμονωδών 

νόσων και πιθανώς προστατεύουν από το διαβήτη.

Tο λινάρι περιέχει, επίσης :
• Ορισμένα φυτοοιστρογόνα, που λειτουργούν προληπτικά απέναντι στον 

καρκίνο ή καθυστερούν την εξέλιξή του, μειώνουν τη χοληστερίνη και 
ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

• Είναι πλούσιο σε ασβέστιο, βιταμίνη E και πρωτεΐνες.
•  Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο,
• Δεν περιέχει γλουτένη, με αποτέλεσμα το αλεύρι που παράγεται από αυτό 

να είναι πιο εύπεπτο και ιδιαίτερα κατάλληλο για άτομα με γαστρεντερικά 
προβλήματα. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες, 
προστατεύει τον οργανισμό από τη δυσκοιλιότητα και δρα προληπτικά για 
τις κακοήθειες του εντέρου. 

• Η κατανάλωσή του ανακουφίζει από το άσθμα, τους πόνους της περιόδου, 
τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και το σύνδρομο του ευερέθιστου 
εντέρου. 

• Πρόσφατες έρευνες παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς τη 
θεραπευτική του δράση σε ψυχιατρικά και νευρολογικά προβλήματα, όπως 
η κατάθλιψη και η διπολική διαταραχή.



  

Διατροφική αξία ανά 100 g
• Ενεργεια                                  2,234 kJ                 (534 kcal)
• Υδατάνθρακες                         28.88 g
• Ζάκχαρα                                    1.55 g
• Φυτικές ίνες                                27.3 g
• Λιπαρά                                     42.16 g
• Πρωτείνες                                18.29 g
                                                                                              Σ.Η.Δ
• Θειαμίνη (Vit. Β1)               1.644 mg                      (126%)
• Ριβοφλαβίνη (Vit. B2)            0.161 mg                          (11%)
• Νιασίνη  (Vit. B3)                   3.08   mg                          (21%)
• Παντοθέικό οξύ (B5)            0.985  mg                        (20%)
• Βιταμίνη B6                          0.473  mg                           (36%)
• Φολικό (Vit. B9)                            0 μg                            (0%)
• Βιταμίνη C                                0.6 mg                             (1%)
• Ασβέστιο                                 255 mg                           (26%)
• Σίδηρος                                  5.73 mg                           (46%)
• Μαγνήσιο                                392 mg                           (106%)
• Φώσφορος                              642 mg                           (92%)
• Ποτάσιο                                   813 mg                           (17%)
• Ψευδάργυρος                         4.34 mg                           (43%)



  

Χρήση
• Είναι δύσκολο να καταναλώσουμε ολόκληρους και άσπαστους 

λιναρόσπορους επειδή έχουν σκληρό κέλυφος, και το πεπτικό μας 
σύστημα αδυνατεί να διαλύσει.

 
• Ο καλύτερος τρόπος κατανάλωσης του λιναρόσπορου είναι σε 

μορφή αλευριού και σε ειδικά παρασκευασμένα πολύσπορα ψωμιά.

• Μπορούμε να  βάλουμε τους λιναρόσπορους στο νερό όλη τη 
νύχτα, αφού έτσι το κέλυφός τους μαλακώνει και μπορούν να μπουν 
σε δημητριακά  πρωινού σας, ή σε σαλάτες, ή με λίγο μέλι.

• Ο λιναρόσπορος μπορεί επίσης να καταναλωθεί ως ρόφημα αλλά 
και στα μαγειρεμένα λαχανικά, ακόμα και στις σούπες.

• Το λάδι λιναρόσπορου περιέχει πολύ λιγότερα από τα πολύτιμα 
συστατικά, αφού αυτά περιέχονται στην κύρια σάρκα του σπόρου.  



  

Παύλος Βάις
Γ1 Τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων

Σχολικό έτος :2010-2011

                              Πηγές

• Διαδίκτυο
 (www.wikipedia.com, www.nutrimed.gr, 

www.dimosthenopoulos.gr )

http://www.wikipedia.com/
http://www.nutrimed.gr/
http://www.dimosthenopoulos.gr/
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